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RESUMO 

 

 O câncer é a principal patologia responsável por óbitos entre crianças e adolescentes 

do Brasil e a estimativa mostra que haverá uma crescente incidência de novos casos ano após 

ano. O tratamento para esta doença crônica é longo, doloroso e angustiante e a possibilidade 

de morte segue o paciente e a família o tempo todo neste processo. Além disso, a rede de 

assistência à saúde de muitas regiões do nosso país não está preparada para prestar os 

serviços necessários para esta população, sendo assim, crianças e acompanhantes são 

transferidos para centros oncológicos de referência que muitas vezes ficam deveras distantes 

de seus lares. Portanto, os objetivos deste estudo visam à descrição das convicções de saúde 

das cuidadoras de crianças com câncer acolhidas por casas de apoio da cidade de São Paulo, 

bem como à compreensão da influência que estas convicções de saúde exercem no papel de 

cuidador. Foram entrevistadas 10 mulheres, em sua grande maioria mães, de infantes com 

idade entre 04 e 13 anos que estavam sob o tratamento contra o câncer ou em período de 

remissão e controle. Os dados levantados foram analisados de acordo com o modelo de 

pesquisa em “convicções de saúde” que avalia o impacto do diagnóstico, a suscetibilidade, a 

severidade, os benefícios, as barreiras, a eficácia própria e as expectativas para futuro 

segundo a percepção de cada cuidador. Os resultados apontam que desde o diagnóstico até a 

última consulta do período de controle a angústia, a ansiedade, a insegurança e o medo estão 

presentes na rotina destas mulheres. Também, o distanciamento de seus lares, dos familiares 

e de suas atividades corriqueiras é um fator que agrava significantemente o sofrimento intenso 

que esta experiência causa. Diante destes resultados recomenda-se mais atenção psicossocial 

das equipes multidisciplinares das casas de apoio e da rede de assistência à saúde com o 

propósito de diminuir a carga emocional e reduzir os danos psíquicos causados pelo câncer e 

seu respectivo tratamento. Espera-se que mudanças neste âmbito possibilitem às famílias um 

melhor convívio com a doença e a inevitável transferência para outros centros de atendimento, 

bem como restabeleça aspectos fundamentais da qualidade de vida de cuidadores de 

pacientes oncológicos infantis. 

 

Palavras-chave: Câncer infantil, Cuidadores, Convicções de Saúde, Psicologia da Saúde, 

Psicooncologia. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 Cancer is the main pathology responsible for deaths among children and adolescents in 

Brazil and the estimate shows that there is a growing incidence of new cases year after year. 

The treatment for this chronic disease is long, painful and distressing and the possibility of death 

follows the patient and family all the time in this process. Besides, the health care network in 

many regions of our country is not prepared to provide the necessary services for this 

population, therefore, children and caregivers are transferred to cancer centers of reference 

which are often indeed far from their homes. Therefore, the objectives of this study are aimed at 

the description of the health beliefs of caregivers of children with cancer welcomed by support 

houses of São Paulo and to understand the influence that this health beliefs  have on the role of 

caregiver. 10 women were interviewed, mostly mothers of infants aged from 04 to 13 years who 

were under treatment for cancer or in remission and control period. The collected data were 

analyzed according to the research model in "health beliefs" which assesses the impact of the 

diagnosis, susceptibility, severity, benefits, barriers, self-efficacy and expectations for the future 

according to the perception of each caregiver. The results show that from diagnosis until the last 

visit of the control period anguish, anxiety, insecurity and fear are present in the routine of these 

women and the distance of their homes, the extended family and their everyday activities is a 

factor that significantly aggravates the intense suffering that this experience cause. From these 

results it is recommended that more psychosocial care from multidisciplinary teams of support 

houses and health care network in order to lessen the emotional burden and reduce the 

psychological damage caused by cancer and their processing. It is expected that changes in 

this area allow families a better living with the disease and the inevitable transfer to oncology 

centers, as well as re-establish basic aspects of quality of life of children cancer patients 

caregivers. 

 

Keywords: Childhood cancer, Caregivers, Health Belief, Health Psychology, Psychooncology. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 O câncer infantil, principal doença responsável pela mortalidade infanto-

juvenil nacional, é uma patologia permeada por estigmas, mitos e preconceitos 

que aterrorizam os pais desde o diagnóstico. De fato, o tratamento costuma ser 

muito invasivo e agressivo, no entanto, é a interrupção da fase infantil, da rotina 

domiciliar, escolar e social, a alteração da imagem imaculada de uma criança, 

a estampa da vulnerabilidade diante do padecimento e morte, o que causa 

maior angústia, ansiedade e estresse em pacientes e cuidadores. 

Este estudo tem como objetivo descrever as convicções de saúde dos 

pais ou responsáveis de pacientes infantis com câncer. A população-alvo desta 

pesquisa é a comunidade acolhida por casas de apoio à criança com câncer, 

localizadas em São Paulo (SP), a coleta de dados foi realizada por meio de 

entrevistas semiestruturadas dentro da própria instituição.  

 

 

1.1.  ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS 

 

 

Segundo estudo realizado pela Agência Internacional para Pesquisas 

em Câncer (IARC - International Agency for Reserch on Cancer), da 

Organização Mundial de Saúde (OMS), houve um total de 14,1 milhões de 

casos novos de câncer e 8.2 milhões de mortes em decorrência da doença em 

todo mundo no ano de 2012 Em 2030, estima-se que os novos casos chegarão 

a 21,4 milhões e as mortes a 13,2 milhões. Nos últimos anos, fatores como 

urbanização populacional, industrialização, avanço da tecnologia e da ciência, 

modernização da vigilância de saúde, novos estilos de vida em decorrência dos 

fatores anteriores que trazem exposição a novos riscos, entre outros favorecem 

o processo de envelhecimento populacional, ou seja, todas essas alterações 

contribuíram para a transformação do perfil de morbimortalidade, colocando as 
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doenças crônico-degenerativas, incluindo o câncer, no foco da atenção 

epidemiológica e diminuindo a ocorrência de mortes por doenças 

infectocontagiosas.  

De acordo com os estudos do INCA para 2014, com valia para 2015, 

houve 576 mil casos de câncer no Brasil, sendo os mais comuns: de pele não 

melanoma (182 mil), tumores de próstata (69 mil), mama feminina (57 mil), 

cólon e reto (33 mil), pulmão (27 mil), estômago (20 mil) e colo de útero (15 

mil). Excluindo os casos de pele não melanoma, os casos entre homens 

chegaram a 204 mil, sendo os tipos com maior incidência os de próstata, 

pulmão, cólon e reto, estômago e cavidade oral, e entre as mulheres 190 mil, 

de mama, cólon e reto, colo de útero, pulmão e glândula tireoide (Ministério da 

Saúde, 2014). 

O câncer infantil, por sua vez, tem baixa incidência se comparado ao 

câncer em adultos, correspondendo apenas a 3% de todos os tumores 

malignos, segundo estudo do Ministério da Saúde realizado em 2014. De 

acordo com levantamento do mesmo estudo, no ano de 2014, surgiram 11.840 

casos novos de câncer pediátrico, excluindo casos de tumores de pele não 

melanoma. A taxa de mortalidade também é baixa, pois o organismo de um 

infante responde melhor ao tratamento quimioterápico, como veremos no 

tópico seguinte. Em 2011, ocorreram 2.812 óbitos entre crianças e 

adolescentes em decorrência da doença. Tal estudo localizou o câncer como a 

segunda causa principal de mortes entre participantes de 1 a 19 anos, sendo a 

primeira causa um conjunto entre acidentes e violência doméstica. Sendo 

assim, o câncer foi a principal doença letal do dito ano.  

Os tumores mais frequentes são, na sequência de maior incidência: 

leucemias (afeta os glóbulos brancos) com taxa entre 25 e 30%, tumores do 

sistema nervoso central que ocorrem geralmente em crianças com idade 

próxima aos 10 anos e correspondem a cerca de 8 a 15%, linfomas (sistema 

linfático), neuroblastomas (tumor composto por células do sistema nervoso 

periférico que surgem com frequência na cavidade abdominal), tumor de Wilms 

(tipo de tumor renal), retinoblastoma (atinge a retina e o fundo do olho), tumor 

germinativo (das células que darão origem aos ovários e testículos), 
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osteossarcoma (nos ossos) e sarcomas (tumores nas partes moles). A região 

que apresenta maior número de casos é a Sudeste (5.600), seguida pela 

região Nordeste (2.790), Sul (1.350), Centro-Oeste (1.280) e Norte (820) 

(Ministério da Saúde, 2013). Diferenciando-se do câncer em adultos, o câncer 

pediátrico tem alta suscetibilidade aos fatores de risco ambientais, sendo as 

exposições ainda na vida uterina as de maior influência. Embora tenhamos 

esta representação demográfica da incidência nacional, este estudo não 

demonstrará tais números, tendo em vista que será realizado com cuidadores 

de crianças e adolescentes acolhidos por casas de apoio, ou seja, não 

abrangerá muitas cidades paulistas nem casos menos complexos das outras 

regiões que puderam ser atendidos em sua rede de saúde. 

 

 

1.2. CONSIDERAÇÕES SOBRE CÂNCER 

 

 

Landskron (2008) em um breve relato sobre a história da psicooncologia 

revela que o termo câncer surge do registro de Hipócrates, 400 a.C., sobre 

nódulos encontrados na mama que produziam radiações vaso-sanguíneas que 

lembravam as extremidades de um crustáceo – karkinos em grego, significa 

caranguejo em português ou, assim como a doença, câncer em latim. De forma 

simplificada e direta, o Ministério da Saúde (p. 10, 2013) descreve o câncer 

como “uma doença em que as células crescem e se multiplicam 

desordenadamente, prejudicando o funcionamento dos tecidos e órgãos.”.  

Conforme o MS (2012) explica, é comum a multiplicação das nossas células (o 

tecido epitelial, por exemplo, multiplica-se com muita rapidez), o 

desenvolvimento esperado de uma célula é justamente crescer, multiplicar-se e 

morrer, de maneira ordenada e natural. No entanto, as células podem sofrer 

mutações nesta multiplicação, células cancerosas, o que faz com que ela não 

morra e não pare de se multiplicar incontrolavelmente, gerando novas células 

anormais que se comportarão da mesma maneira e, juntas, formarão um tumor 

que dificultará o funcionamento perfeito dos órgãos, bem como invadirão outros 
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tecidos e, assim, darão origem a um novo tumor, até que o corpo entre em 

colapso, se não diagnosticado e tratado.  

É importante ressaltar que câncer não é uma doença única com 

tratamento previsível, hoje há cerca de cem tipos de tumores diferentes, além 

do fator variável da resposta ao tratamento de organismo para organismo. “De 

um modo geral, o termo câncer é empregado para designar mais de uma 

centena de diferentes doenças.” (Ministério da Saúde, p. 25, 2012). Bem como 

é de extrema valia dizer que o câncer infantil se comporta de forma distinta 

desde o início, isto porque a estrutura histológica de tais tumores se assemelha 

à estrutura dos tecidos embrionários que se desenvolvem com agilidade. 

Porém são mais suscetíveis a transformações, sendo assim, o câncer infantil é 

bastante invasivo, no entanto é de fácil extinção (Ministério da Saúde, p. 24, 

2012). A Agência Internacional de Pesquisa em Câncer (IARC – International 

Agency for Reserch on Cancer) publicou a classificação que Birch & Marsden 

(1987) propuseram sobre os tipos de câncer infantil mais comuns e esta 

categorização é utilizada por diversos países, incluindo o Brasil, são elas:  

 

Grupo I: Leucemia;  

(I.a. Leucemia linfoide; I.b. Leucemia não linfocítica aguda; I.c. Leucemia 

mielóide crônica; I.d. Outras leucemias especificadas; I.e. Leucemias não 

especificadas.) 

 

Grupo II: Linfomas e neoplasias reticulo-endoteliais; 

(II.a. Doença de Hodgkin (DH); II.b. Linfomas não-Hodgkin (LNH); II.c. Linfoma 

de Burkitt; II. D. Miscelânias de neoplasias linfo-reticulares e II.d. Linfomas não 

especificados.) 
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Grupo III: Tumores de Sistema Nervoso Central e miscelânea de neoplasias 

intracranianas e intraespinais; 

(III.a. Ependimoma; III.b. Astrocitoma; III.c. Tumores neuroectodérmicos 

primitivos; III.d. Outros gliomas; III.e. Outras neoplasias intracranianas e 

intraespinais especificadas; III.f. Neoplasias intracranianas e intra-espinais não 

especificadas.) 

 

Grupo IV: Tumores do Sistema Nervoso Simpático; 

(IV.a. Neuroblastoma e ganglioneuroblastoma; IV.b. Outros tumores do sistema 

nervoso simpático.) 

  

Grupo V: Retinoblastoma 

 

Grupo VI: Tumores renais 

(VI.a. Tumor de Wilms, tumor rabdóide e sarcoma de células claras; VI.b. 

Carcinoma renal; VI.c. Tumores renais malignos não especificados.) 

  

Grupo VII: Tumores hepáticos 

(VII.a. Hepatoblastoma; VII.b. Hepatocarcinoma; VII.c. Tumores hepáticos 

malignos não especificados.) 

 

Grupo VIII: Tumores ósseos malignos 

(IIII.a. Osteossarcoma; VIII.b. Condrossarcoma; VIII.c. Sarcoma de Ewing; 

VIII.d. Outros tumores ósseos malignos especificados; VIII.e. Tumores ósseos 

malignos não especificados.) 
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Grupo IX: Sarcomas de partes moles 

(IX.a. Rabdomiossarcoma e sarcoma embrionário; IX.b. Fibrossarcoma, 

neurofibrossarcoma e outras neoplasias fibromatosas; IX.c. Sarcoma de 

Kaposi; IX.d. Outros sarcomas de partes moles especificados; IX.e. Sarcomas 

de partes moles não especificados.) 

 

Grupo X: Neoplasias de células germinativas, trofoblasticas e outras gonadais 

(X.a.Tumores de células germinativas intracranianas e intra-espinais; X.b. 

Outros tumores de células germinativas não gonadais e tumores de células 

germinativas não gonadais não espeficificados; X.c. Tumores de células 

germinativas gonadais; X.d. Carcinomas gonadais; X.e. Outros tumores 

gonadais malignos e tumores gonadais não especificados.) 

 

Grupo XI: Carcinomas e outras neoplasias malignas epiteliais 

(XI.a. Carcinoma de córtex adrenal; XI.b. Carcinoma de tiroide; XI.c. Carcinoma 

de nasofaringe; XI.d. Melanoma maligno; XI.e. Carcinoma de pele; XI.f. Outros 

carcinomas e carcinomas não especificados.) 

Grupo XII: Outros tumores malignos não especificados 

(XII.a. Outros tumores malignos especificados; XII.b. Outros tumores malignos 

não especificados.) 
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1.3. TRATAMENTO CONTRA O CÂNCER 
 

 

As modalidades mais comuns de tratamento contra o câncer são: 

quimioterapia, radioterapia, cirurgia, transplante e, na maioria dos casos, faz-se 

necessária a combinação de duas ou mais destas modalidades para garantir a 

eficácia (Instituto Oncoguia, 2015). A quimioterapia caracteriza-se pela 

combinação de medicamentos anticancerígenos que agem sobre as células 

com crescimento e multiplicação rápidos, sendo assim, atinge principalmente 

as células cancerosas. No entanto, outros tecidos do organismo humano têm a 

característica de renovar-se com rapidez, portanto a quimioterapia, por vezes, 

causa muitos efeitos colaterais ao, além de destruir as células tumorais, atacar 

também as células destes tecidos, como os do cabelo, intestinos, pele e 

medula óssea. Os sintomas adversos mais comuns são: fraqueza, diarreia, 

perda ou aumento de peso, feridas na boca, queda de cabelos e outros pelos 

do corpo, enjoo, vômitos e tontura (INCA, 2013). Para evitar o estresse do 

corpo, esta terapêutica é administrada em ciclos, alternando entre aplicação do 

medicamento e período de descanso. A combinação de medicamentos, o modo 

de aplicação e a quantidade de ciclos da quimioterapia dependerão de muitos 

fatores, tais como: estadiamento da doença, tipo de célula, local do tumor, 

estado geral de saúde do paciente, preferências do paciente e da família e 

objetivo do tratamento (Instituto Oncoguia, 2015). A aplicação desta terapêutica 

pode ser realizada de seis maneiras: 

1. Comprimido, cápsula ou líquido via oral;  

2. Creme ou gel em uso tópico aplicado diretamente sobre a pele; 

3. Injeção ou diluída em soro de forma intravenosa diretamente na veia ou via 

cateter (tubo fino inserido em uma veia grande do tórax que permanece 

durante todo o período de tratamento); 

4. Injeções subcutâneas;  

5. Injeções intramusculares;  

6. Pela espinha dorsal, aplicação chamada de intracraneal, realizada 

geralmente em centro cirúrgico.  
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A radioterapia, por sua vez, tem cinco objetivos distintos:  

1. Radical, que busca a destruição total das células tumorais e, assim, a cura;  

2. Remissiva, indicada para a redução tumoral, comumente aplicada antes de 

uma cirurgia de remoção;  

3. Profilática que busca a eliminação de células neoplásicas dispersas 

quando não há volume tumoral;  

4. Paliativa para o alívio de sintomas secundários como compressão de 

órgãos, hemorragias e dores intensas;  

5. Ablativa, que suprimi a função de um órgão, como por exemplo, na 

castração actínica. 

 

 O procedimento descrito acima consiste na aplicação de radiações do tipo 

ionizantes – ondas eletromagnéticas com energia o bastante para alterar a 

estrutura de células vivas retirando os elétrons dos seus átomos e, o resultado 

desta modificação, pode resultar na morte ou apenas na incapacitação da 

célula para se reproduzir – a eficácia da radioterapia dependerá da 

sensibilidade do tumor à radiação, sua localização e a oxigenação do mesmo 

(INCA, 1993). A aplicação pode ser realizada de duas maneiras: teleterapia 

(radioterapia externa) que é emitida por um aparelho em direção à parte corpo 

do paciente exatamente onde está localizado o tumor ou por braquiterapia que 

libera a radiação por meio de material radiativo colocado no interior do corpo 

do paciente bem próximo ao tumor e pode ficar temporariamente ou por um 

período longo no local. Esta terapêutica, ao contrário da quimioterapia, é 

aplicada de forma contínua, normalmente de segunda à sexta-feira, pelo 

intervalo proposto pelo radioterapeuta e/ou oncologista e tem poucos e 

moderados efeitos colaterais que são caracterizados por irritação na pele que 

pode chegar a descamar e/ou rachar (Sociedade Brasileira de Radioterapia, 

sem data).  

As cirurgias são realizadas em caso de condições favoráveis para a 

remoção do tumor (Instituto de Oncologia, 2013) e os transplantes de órgãos 

são indicados para quadros mais severos nos quais o tumor atingiu a medula 

óssea ou órgãos sólidos, como rim, fígado, coração e pulmão, e 
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provavelmente não respondeu às outras terapêuticas, chegando a um estágio 

no qual já comprometeu muito o tecido atingido (CASTRO E MORENO-

JIMÉNEZ, 2004). A espera de um órgão para transplante pode ser 

extremamente longa e geralmente segue acompanhada da insegurança diante 

de múltiplos fatores problemáticos pré e pós-operatórios, fazendo com que 

esta condição seja mais dramática que as demais vertentes do tratamento 

contra o câncer. Apesar de ser um enorme avanço da medicina em busca da 

cura de doenças crônicas irreversíveis e não responsivas a nenhum outro tipo 

de tratamento, o transplante de órgãos é um procedimento de alto risco que 

incita emoções e sentimentos contraditórios em pacientes e familiares, pois ao 

mesmo tempo em que traz a esperança da erradicação da doença para 

àqueles que vivem a iminência da morte traz também o medo do fracasso da 

cirurgia, da possibilidade de rejeição, da cronicidade da manutenção e do 

retorno do câncer. Segundo Castro e Moreno-Jiménez (2004), no entanto, este 

método beneficiou cerca de 17.000 pacientes pediátricos entre os anos de 

1988 e 2000 e tem propiciado resultados positivos na maioria dos casos. 

 

 

1.4. CASAS DE APOIO 

 

 

 O conjunto de doenças neoplásicas que caracteriza o câncer é de 

extrema complexidade e exige um tratamento muito específico que abrange 

diversas disciplinas da medicina e das demais áreas da saúde, bem como 

tecnologia avançada, monitoramento contínuo e medicamentos de alto custo. 

Poucos são os municípios brasileiros que contam com uma rede de assistência 

à saúde capaz de atender de forma eficiente e integral seus habitantes 

acometidos por essa patologia, sendo assim, faz-se necessário a transferência 

dos mesmos para cidades nas quais há equipes médicas e equipamentos 

próprios para tal intervenção. Em muitos casos, o paciente é submetido a 

terapêuticas, consultas e exames que tornam sua rotina médico-hospitalar 

diária e, associada à debilidade pertinente à doença e aos efeitos colaterais do 
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tratamento, deslocar-se até os centros oncológicos fica muito difícil, portanto o 

acolhimento em casas de apoio é fundamental para sanar esta adversidade 

(Ferreira et. al., 2015). 

A Portaria nº 874 de 16 de maio de 2013 prevê as diretrizes do 

atendimento integral a qualquer doente com câncer através dos serviços 

prestados pelas Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia 

(Unacon) e pelos Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia 

(Cacon). Cabem às Secretarias de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios o intercâmbio de informações e a organização necessária para 

garantir os direitos de qualquer paciente oncológico estabelecidos na Política 

Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2013).  

Dado o exposto, quando a necessidade de transferência para uma 

Unacon ou um Cacon é identificada, as Secretarias de Saúde supracitadas 

fazem o planejamento deste evento com base na possibilidade de acomodação 

do paciente e seu cuidador em uma casa de apoio para deveras ampará-los 

em todos os aspectos. Estas se amparam na Portaria SAS nº55 de 24 de 

fevereiro de 1999 que “Dispõe sobre a rotina do Tratamento Fora de Domicílio 

(TFD) no Sistema Único de Saúde – SUS, com inclusão dos procedimentos 

específicos na tabela de procedimentos do Sistema de Informações 

Ambulatoriais do SAI/SUS e dá outras providências”, tais como “pagamento 

das despesas quanto a transporte aéreo, terrestre e fluvial, diárias para 

alimentação e pernoite para paciente e acompanhante” (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE). 

As casas de apoio, por sua vez, seguem as diretrizes da Portaria nº 875 

de 16 de maio de 2013 que “Estabelece as regras e os critérios para 

apresentação e aprovação de projetos no âmbito do Programa Nacional em 

Apoio à Atenção Oncológica (PRONON) e do Programa de Apoio à Atenção da 

Saúde da Pessoa com Deficiência (PRONAS/PCD).” (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2013).  
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As casas de apoio têm por missão o apoio biopsicossocial e integral às 

famílias de crianças e adolescentes com câncer desde o diagnóstico até o fim 

do período de controle. Ética, transparência e respeito são os principais valores 

que norteiam o trabalho destas ONGs que são mantidas por doações e 

parcerias com pessoas e empresas que se solidarizam com a causa. 

 

 

1.5. IMPLICAÇÕES EMOCIONAIS DA CRIANÇA PORTADORA DE CÂNCER 

 

 

Dados levantados em 2009 por Teles e Valle em revisão bibliográfica 

acerca deste tema, demonstram que a taxa de cura global para o câncer infantil 

é de 85% dos casos documentados, porém ao discutir a vivência da criança 

portadora de câncer, Gomes et. al. (2013) levantam a questão do estigma em 

volta desta doença e das crenças que tornam esta patologia uma das mais 

temidas nos dias atuais. Ainda que a medicina tenha avançado notoriamente e 

seja capaz de diagnósticos precisos e tratamentos assertivos, o câncer é 

comumente visto como uma sentença de morte àquele que o porta e, ao 

acometer um participante no início da sua vida, torna-se mais dramático. A 

forma com a qual a família lida com a doença influencia irremediavelmente na 

forma com a qual o paciente irá enfrentar sua enfermidade.  

Perina, Mastellaro e Nucci (2008), acrescentam que, além do 

enfrentamento da família diante de seu adoecimento, a maneira com a qual a 

criança ou o adolescente vão perceber o câncer depende de múltiplos fatores, 

tais como: a idade, o estágio do desenvolvimento cognitivo, emocional e social 

em que se encontram no momento do acometimento, do incômodo gerado pela 

própria doença, pela dor e pelos efeitos colaterais do tratamento, do tipo de 

tratamento e das limitações que surgem com ele, do entendimento da doença e 

dos significados atribuídos a ela e, por fim, dos prejuízos e deficiências 

causados pela doença e pelo tratamento ao longo deste processo. 
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Oliveira, Bandim e Cabral Filho (2009), após estudo referente aos 

transtornos depressivos em crianças com leucemia linfoide aguda e com 

insuficiência renal crônica terminal ressaltam que a probabilidade de uma 

criança portadora de doença crônica desenvolver problemas psicológicos 

(agudos ou sindrômicos) é duas vezes maior, se comparada a crianças não 

portadoras de doenças crônicas. Anton e Piccinini (2011) realizaram estudo 

com seis crianças transplantadas de fígado acerca do desenvolvimento 

emocional. Eles concluíram que os infantes tendem a apresentar insegurança, 

desamparo, dificuldade de relacionamento, tendência à teimosia e baixa 

tolerância à frustração, além de comportamentos regressivos, atraso da 

maturidade e desenvolvimento da autonomia. Outro aspecto apontado se 

refere ao autocuidado, pois, segundo os autores, a ameaça que o mundo 

externo representa devido ao risco de infecções após o transplante e o temor 

da morte afetam a separação da díade mãe-criança e prejudicam a 

individuação saudável. Conforme apontado no capítulo referente aos aspectos 

epidemiológicos, o tratamento têm se mostrado cada vez mais eficaz na 

extinção do câncer infantil, no entanto a sobrevivência à doença não garante a 

qualidade de vida e o desenvolvimento do infante, sendo esta a importância da 

assistência multiprofissional que abrangerá o participante como um todo “Se há 

vinte anos a cura significava sucesso terapêutico, hoje a sobrevida por si só 

não basta: a verdadeira cura exige alcançar o potencial biológico, intelectual, 

psíquico, emocional e social que acompanhava a criança quando foi acometida 

pelo câncer e submetida ao tratamento.” (Perina, Mastellaro e Nucci, 2008, p. 

496). 

Considerando que o presente estudo visa compreender as convicções 

de saúde de crianças e adolescentes acometidos pelo câncer e seus familiares, 

é imprescindível discutir a singularidade do desenvolvimento da adolescência e 

da inserção da convivência com o diagnóstico e tratamento oncológico nesta 

complexa fase da vida.  Bessa (2000) em capítulo destinado a este tema 

destaca a intensificação dos conflitos comuns de um indivíduo neste estágio de 

desenvolvimento – busca por independência e autonomia, identificação em um 

grupo, aceitação social, perda do ser infantil, insegurança diante da 

responsabilidade do ser adulto, crise de identidade, descoberta da sexualidade, 
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ansiedade perante as incertezas do futuro, entre outros – com o impacto do 

diagnóstico de uma doença grave. A complexidade natural do desenvolvimento 

da identidade ganha novos contornos quando associada à doença oncológica. 

As hospitalizações e a rotina terapêutica interferem na sua busca por inserção 

em grupos, principalmente o escolar, as limitações inerentes ao tratamento e 

ao câncer em si não permitem atividades de lazer comuns aos demais 

adolescentes e o adoecer atrasa o desenvolvimento de autonomia e 

independência, além da luta contra a proteção exacerbada dos pais. A 

descoberta de seu corpo sexual também é interrompida e permeada por mais 

medos que o esperado, a preocupação com a estética é profundamente 

fortificada pela degradação física.  

Motta & Enumo (2006), após revisão de literatura a respeito dos efeitos 

terapêuticos das atividades lúdicas com crianças internadas, relataram que, 

dentre os principais fatores estressores para uma criança com câncer, os 

elementos que mais interferem no seu bem-estar emocional são: restrição do 

convívio social, ausências escolares frequentes, adaptação à nova rotina, 

imposição de confiança em pessoas desconhecidas para cumprimento das 

terapêuticas, procedimentos invasivos para aplicação de medicamentos e 

exames de rotina, alteração da autoimagem, privação de momentos de lazer, 

internações hospitalares etc. Souza et. al. (2012) ressaltam, além de tais 

aspectos, a experiência precoce de dor, angústia e ansiedade decorrentes do 

próprio diagnóstico da doença, dos sintomas relativos à sua patologia e do 

tratamento agressivo normalmente dirigido para pacientes oncológicos. A 

experiência deste grupo com crianças em sessões de brinquedoterapia obteve 

resultados que demonstram que os anseios infantis são motivados 

principalmente pela elaboração do luto abrupto do estado saudável e da 

liberdade e prazer que esta condição proporciona. Cohen & Melo (2010) 

resumem esta mudança repentina e a angústia proveniente da seguinte forma 

“O seu universo, que antes era composto pela família, amigos e escola, ganha 

dois novos componentes: o hospital e a doença. Diante desta grande mudança, 

seus investimentos libidinais necessitam ser reorganizados, reestruturados de 

acordo com a nova lógica de funcionamento na qual está inserida.”.  
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No caso das crianças acolhidas por casas de apoio à criança e ao 

adolescente com câncer, ainda há uma questão maior com relação à perda do 

contato social costumeiro: estes participantes devem viajar para uma cidade 

que provavelmente é desconhecida, abrigar-se em uma casa de apoio por um 

longo período de tempo, conviver com outras famílias também acometidas por 

alguma patologia e adequar-se à rotina daquela instituição. Casas de apoio que 

proporcionam educação interna, por exemplo, funcionam como a “escola 

hospitalar”, citada por Cohen & Melo (2010) em estudo referente justamente 

sobre esta adaptação a uma nova realidade. Segundo os autores, a escola 

hospitalar é uma “não escola”, pois os principais elementos que constituem o 

caráter de tal ambiente se perdem no contexto hospitalar.  

 

“A escola no hospital como uma não 

escola, porque ela está despida de elementos 

fundamentais que garantem o fato de a instituição 

escolar ser vista como tal pelos alunos-pacientes 

(amigos, ambiente físico próprio e o recreio, dentre 

outros).” (MARCHESAN et. al., p. 478, 2009). 

 

No entanto, na mesma discussão, Cohen & Melo (2010) acrescentam 

que, embora não seja a escola hospitalar o modelo ideal de instituição 

educacional, o esforço em criar – ou talvez simular – um ambiente facilitador 

para a aprendizagem favorece  o vínculo com os elos passados e direciona a 

libido do participante para atividades agradáveis e menos dolorosas que a 

rotina médico-terapêutica, “pré-ocupa o participante e traz elementos para que 

ele preencha espaços antes ocupados apenas pelo hospital, pela doença e 

pela morte.” (COHEN e MELO, 2010, p. 306-325).  

Sendo assim, este serviço pode ser comparado com todos aqueles 

prestados pelas casas de apoio à criança e ao adolescente com câncer e 

proponho pesquisar, através da compreensão das convicções de saúde de 

seus cuidadores, os benefícios que as atividades disponibilizadas fornecem a 

seus usuários. Bem como fornecer dados para possíveis futuras pesquisas que 
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visem compreender a relação da convicção de saúde de pacientes oncológicos 

no momento de seu tratamento e as convicções de saúde dos adultos 

sobreviventes a esta enfermidade, pois, como apontaram Teles e Valle, em sua 

revisão bibliográfica realizada em 2009 “Nota-se uma escassez de pesquisas 

de cunho qualitativo, que investiguem a vivência do adulto sobrevivente de 

câncer infantil, ou seja, a forma com que este adulto ressignifica o fato de ter 

tido câncer na infância” e, para tanto, é necessário conhecer o significado da 

vivência do mesmo na fase infantil. 

 

 

1.6. IMPLICAÇÕES EMOCIONAIS DO CUIDADOR 

   

 

Amador et. al. (2013) em revisão da literatura pertinente à posição do 

cuidador no tratamento oncológico apontam quatro grandes responsabilidades 

que o mesmo toma neste período: gestão da doença - cujas tarefas são 

administração de medicamentos e consultas, acompanhamento, vigilância dos 

sintomas físicos e psíquicos, tomada de decisões, entre outras; manutenção da 

unidade familiar - por se tratar de um papel geralmente destinado à mãe do 

paciente, esta ainda deve desempenhar sua função no âmbito familiar, 

correspondendo às necessidades de cada membro; manutenção pessoal - ou 

seja, o cuidado com sua própria saúde física e psíquica; e, por fim, 

identificação, acesso e coordenação de recursos - com o propósito de dar ao 

paciente a oportunidade de ser tratado plenamente.  

Uma pesquisa feita com mães cuidadoras de pacientes infantis com 

câncer na cidade de Recife, PE, demonstrou que a angústia e o medo da morte 

são citados desde o diagnóstico. A nomeação mistificada da doença já 

sentencia o paciente, permeando o tratamento, pois, devido à agressividade e 

invasão das terapêuticas, o cuidador tem medo de que seu filho não seja capaz 

de suportar àquele sofrimento, até as expectativas sobre o desfecho do 

tratamento que sempre é esperado com muitas fantasias, positivas e negativas 
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(BELTRÃO et. al., 2007). Tal estudo também revela que o preconceito em torno 

da doença e do adoentado é algo que igualmente preocupa o cuidador, que 

teme pelo bem-estar psíquico e social do filho. Pedroso e Motta (2010) em sua 

pesquisa referente aos cotidianos das famílias de crianças convivendo com 

doenças crônicas mencionam o preconceito como grande preocupação das 

mães e acrescentam que estas sentem, por vezes, a desconsideração da 

gravidade da doença por parte dos demais familiares. Beck & Lopes (2007), 

por sua vez, compilam tais responsabilidades citadas por Amador et. al. (2013) 

à ansiedade e angústia descritas por Beltrão et. al. (2007) e concluem que as 

consequências desta problemática são: a dependência exacerbada do 

filho/paciente, a superproteção dos pais com relação a seu comportamento e, 

assim, um atraso significante no desenvolvimento da autonomia do 

participante, acarretando em maior carga estressora ao cuidador e o rearranjo 

excludente da família que se organiza para suprir a ausência da figura da 

mãe/esposa no cotidiano domiciliar, dividindo tarefas entre si, no entanto, 

deixando o cuidado com o paciente a único cargo e responsabilidade do 

cuidador.  

 Para os cuidadores que se disponibilizam a acompanhar as crianças e 

adolescentes que serão tratados em outras cidades e acolhidos por casas de 

apoio à criança e ao adolescente com câncer, estes sentimentos de solidão e 

sobrecarga são ainda maiores, pois se sentem abandonando o lar para cuidar 

de um único membro e não têm apoio próximo da família. Eles, ainda, precisam 

se adaptar a uma nova rotina e administrar suas responsabilidades comuns a 

qualquer cuidador. Num estudo bibliográfico sobre a organização familiar e o 

câncer infantil, Menezes et. al. (2007) sublinham a extrema importância do 

cuidado ao cuidador. Ou seja, da abertura de um espaço terapêutico e singular 

onde o responsável pelo paciente possa sentir-se acolhido para falar dos seus 

sentimentos, preocupações, medos e fantasias que se instalaram com a 

doença, tendo em vista que ele estará mais seguro e confortável para realizar 

suas tarefas enquanto cuidador, além de ter o suporte emocional que lhe 

assegurará menos prejuízos devido à sobrecarga. É comum que este serviço 

seja oferecido pelas casas de apoio, em forma de atendimento singular e/ou 

grupal, sendo assim, acredito que haja nuances diferentes nas convicções de 
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saúde e na postura de tais cuidadores, fazendo com que o estudo proposto 

neste projeto tenha valia para a compreensão de uma vertente pouco 

explorada deste campo. 

 Em revisão bibliográfica acerca do impacto psicossocial do câncer 

infantil para os pais, Kohlsdorf e Costa Junior (2012) constataram que a 

responsabilidade de tal diagnóstico aumenta a probabilidade de eles 

desenvolverem distúrbios relacionados à ansiedade, depressão, culpabilização, 

sono, alimentação, sintomas somáticos, comportamentos de risco como o 

tabagismo e o alcoolismo e percepção de sobrecarga emocional e física. Tais 

fenômenos podem causar prejuízos significativos nos âmbitos sociais e 

profissionais, bem como na saúde e na qualidade de vida, durante e depois o 

tratamento. No entanto, tais perturbações costumam ter nível mais elevado no 

momento do diagnóstico e diminuir ao longo do tratamento. A prioridade dada 

ao tratamento do filho adoecido geralmente faz com que um dos responsáveis 

abandone o emprego para ocupar-se do papel de cuidador. Tal fato pode gerar 

conflitos maritais devido à falha na comunicação e à negligência com relação 

ao autocuidado. Os mesmos autores notaram ainda que a qualidade de vida do 

paciente durante o tratamento influencia a qualidade de vida dos pais no 

mesmo período. Ou seja, a habilidade que o paciente tem em enfrentar o 

sofrimento inerente ao tratamento interfere na habilidade que os pais têm para 

enfrentar tal crise. 

 

 

1.7. ORGANIZAÇÃO FAMILIAR 

 

 

 Franco (2008), em capítulo destinado à compreensão da família em 

psico-oncologia, traz à luz a discussão acerca da iminência de uma crise 

familiar devido ao surgimento da doença em um de seus membros, 

especialmente em infantes. Quando a família é uma unidade funcional e 

estruturada, o adoecimento de uma criança pode vir a fortalecer os laços 

estabelecidos, o que proporcionará o suporte adequado ao infante e ao 
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cuidador. No entanto, caso a estrutura familiar seja disfuncional, a tendência 

desta estrutura é tornar-se ainda mais frágil e fazer, inclusive, a criança sentir-

se rejeitada e/ou culpada. Ainda sobre este tema, o autor acrescenta a 

problemática da transferência da criança para instituições em outros Estados: 

 

“A rotina muda, especialmente para aqueles 

que vêm de outros estados para que o tratamento 

seja realizado; há uma ruptura nessa estrutura 

familiar, já que a criança e o adulto acompanhante 

afastam-se do restante da família. Vale ressaltar 

que o tratamento de câncer é um processo longo, 

demorado, abalando ainda mais o dinamismo 

desse sistema. Muitos pais deixam de trabalhar 

para cuidar dos filhos, irmãos sentem-se 

injustiçados por não receber a atenção dada ao 

filho doente; assim, muitas mudanças são 

produzidas devido a essa situação de 

enfermidade.” (FRANCO, p. 360, 2008). 

 

Há um número significativo de produções científicas que exploram a 

sobrevivência do casamento dos pais diante do padecimento de um de seus 

filhos, Steffen e Castoldi (2006) compilam os principais fatores que ameaçam a 

relação conjugal em estudo qualitativo com três casais cujos filhos foram 

submetidos a tratamento oncológico. São eles:  

1) o impacto da notícia que desencadeia a quebra da expectativa 

positiva que um filho representa, a culpa especialmente ligada à genética e aos 

cuidados que antecederam o diagnóstico, o medo do sofrimento da criança e o 

luto antecipatório;  

2) a mudança brusca na dinâmica familiar, sobretudo no que se refere à 

perda da identidade da mesma, a alteração da rotina e redução das atividades 

sociais;  
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3) as consequências das constantes hospitalizações e das terapêuticas 

agressivas que tendem a causar sentimento de impotência e despreparo nos 

pais diante da dor do filho e de desautorização frente às decisões médicas, 

além dos conflitos com relação à educação e aos cuidados perante a condição 

clínica da criança;  

4) o reequilíbrio da estrutura familiar na fase crônica da doença quando, 

ao passar o período turbulento do impacto do diagnóstico, a família precisa se 

reorganizar para suprir a falta destes dois membros (paciente e cuidador) - a 

falta da contribuição financeira, caso este cuidador deixe o emprego para se 

dedicar ao seu novo papel, e a falta de suporte para os outros filhos, na 

hipótese do casal tê-los -, as autoras incluem a necessidade da criação de uma 

rede de apoio junto à família ampliada para facilitar esta readaptação;  

5) os sentimentos contraditórios que os cônjuges costumam apresentar 

devido às diferentes atuações dentro deste cenário, onde ambos experimentam 

responsabilidades e emoções muito fortes e, por vezes, não compartilham da 

mesma percepção, o que os leva a sensação de não reciprocidade, desamparo 

e sobrecarga; e, por fim, o desafio para manter a intimidade e a comunicação.  

É de suma importância ressaltar que a maioria dos autores que 

pesquisam a relação conjugal dentro deste contexto específico descreve o 

câncer como um intensificador de uma crise já instalada que possivelmente já 

causava desconfortos e desencontros no casal. 
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1.8. OBJETIVOS 
 

 Este estudo tem por objetivo geral descrever as convicções de saúde 

desta amostra, especificamente: 

 

 O Impacto da doença para os familiares; 

 

 O Impacto da transferência para Centros Oncológicos de São Paulo; 

 

 Suscetibilidade, fatores que contribuíram para o aparecimento do 

câncer; 

 Severidade e gravidade da doença; 

 

 Benefícios do tratamento e da intervenção médica e assistencial; 

 

 Benefícios do cuidado ao paciente oncológico infantil; 

 

 Benefícios do acolhimento em casas de apoio; 

 

 Barreiras físicas, psicológicas e financeiras; 

 

 Eficácia própria dos pacientes; 

 

 Expectativa para o futuro dos cuidadores. 
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2. MÉTODO 

 

 

 No presente estudo foi utilizado o método qualitativo como forma de 

investigação clínica e análise de resultados. Este trabalho tem o interesse de 

descrever as várias facetas que envolvem o processo de contato e adequação 

do dia-a-dia frente aos desafios provocados pelo conhecimento e convivência 

com o câncer, tal como se mostraram por meio da técnica de entrevistas 

clínicas semiestruturadas. 

 

 

2.1. PARTICIPANTES 

 

 

 Os participantes deste estudo foram selecionados de acordo com o grau 

de parentesco com os pacientes oncológicos acolhidos por casas de apoio, 

sendo necessário ter relação familiar direta com a criança ou adolescente. 

Foram entrevistados dez familiares, sendo: nove mães e uma avó, com idades 

entre 22 e 54 anos, das quais seis são casadas, três são divorciadas e uma é 

solteira, quatro são da região Sudeste do país (dos Estados de São Paulo, 

Espírito Santo e Minas Gerais), duas da região Nordeste (Sergipe), duas da 

região Norte (Rondônia) e uma da Região Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul) 

(Quadro1). 
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Quadro I – Dados Gerais dos Participantes 

PARTICIPANTES SEXO IDADE VÍNCULO 

ESTADO 

CIVIL CIDADE ESTADO 

Dirce F 54 Avó Divorciada 

Mogi das 

Cruzes SP 

Marta F 32 Mãe Divorciada 

N. Senhora das 

Dores SE 

Helena F 39 Mãe Casada Santa Luzia SE 

Marcia F 33 Mãe Casada Linhares ES 

Tereza F 22 Mãe Divorciada Porto Velho RO 

Lucia F 35 Mãe Casada Manhumirim MG 

Maria F 39 Mãe Casada Jiparaná RO 

Irene F 47 Mãe Casada Vila Velha ES 

Sonia F 49 Mãe Casada Rio Brilhante MS 

Iolanda F 28 Mãe Solteira Pacatuba SE 

 

 Acerca dos dados socioeconômicos: uma possui 1º grau incompleto, 

quatro possuem 2º grau incompleto, três cursaram o 2º grau completo, uma 

terminou o curso de graduação e uma fez pós-graduação na sua área; sete 

estão desempregadas, três são autônomas e uma está afastada do trabalho 

devido à doença do filho; oito residem em casa própria e duas moram em 

casas alugadas (Quadro II). 
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Quadro II – Dados Socioeconômicos dos Participantes 

PARTICIPANTES ESCOLARIDADE PROFISSÃO 

SITUAÇÃO 

ATUAL MORADIA 

Dirce 

2º grau 

incompleto Diarista Desempregada Casa Própria 

Marta 2º grau completo Do lar Desempregada Casa Própria 

Helena 

2º grau 

incompleto Vendedora Desempregada Casa Própria 

Marcia 2º grau completo 

Auxiliar de 

limpeza Desempregada Casa Própria 

Tereza 

2º grau 

incompleto Vendedora Desempregada Casa Própria 

Lucia 3º grau completo 

Agente 

comunitária Afastada Aluguel 

Maria 2º grau completo Vendedora Autônoma Casa Própria 

Irene Pós-graduação Professora Desempregada Casa Própria 

Sonia 

1º grau 

incompleto Vendedora Autônoma Casa Própria 

Iolanda 

2º grau 

incompleto Vendedora Autônoma Aluguel 

 

 Dentre os participantes: seis são evangélicas, três católicas e uma diz 

que perdeu a fé após o diagnóstico do paciente que acompanha. O número de 

filhos que estas mulheres têm varia entre um e seis filhos. A idade dos 

pacientes está entre 4 anos e 16 anos. E o tempo de diagnóstico entre 1 ano e 

9 anos (Quadro III). 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

Quadro III – Religião, nº de Filhos e Informações Sobre Câncer. 

 

 

 

PARTICIPANTES RELIGIÃO 

Nº DE 

FILHOS 

IDADE DA 

CRIANÇA 

COM 

CÂNCER 

TEMPO DE 

DIAGNÓSTICO TIPO DE CÃNCER 

Dirce Agnóstica 5 

4 anos e 4 

meses 2 anos 

Leucemia Linfóide 

Aguda 

Marta Católica 2 

8 anos e 6 

meses 4 anos Craniofaringioma 

Helena Católica 4 16 anos 

3 anos e 7 

meses 

Osteosarcoma de 

Ewing 

Marcia Católica 2 4 anos 1 ano e 8 meses 

Hepatoblastoma 

grau 4 

Tereza Evangélica 1 6 anos 1 ano 

Tumor 

Neuroectodérmico 

Primitivo na 

Infância 

Lucia Evangélica 2 

4 anos e 8 

meses 4 anos Ependioma grau 3 

Maria Evangélica 3 13 anos 7 anos Astrocitoma grau 2 

Irene Evangélica 4 9 anos 9 anos 

Hemangioma 

Cavernoso 

Tuberoso 

Sonia Evangélica 6 9 anos 7 anos Retinoblastoma 

Iolanda Evangélica 1 7 anos 7 anos Teratoma 
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 Os pacientes deste estudo foram submetidos anteriormente à cirurgia 

(8), quimioterapia (7), radioterapia (3), corticoterapia (1) e transplante hepático 

(1). No período da entrevista, três estavam em tratamento quimioterápico, dois 

em tratamento radioterápico, cinco em período de remissão e controle da 

doença. Um aguardava a análise do seu quadro clínico e, portanto, seguia fora 

de tratamento e um aguardava na fila do transplante de medula óssea. Dos dez 

casos, um teve metástase do tumor em outros tecidos e cinco tiveram recidivas 

do mesmo tumor (Quadro IV). 

Quadro IV – Informações sobre tratamento.  

PARTICIPANTES 

TRATAMENTO 

ANTERIOR 

TRATAMENTO 

ATUAL METÁSTASE RECIDIVA 

Dirce Quimioterapia 

Quimioterapia e fila 

para transplante Não Não 

Marta 

Quimioterapia 

intracraniana 

Radioterapia; 

Cirurgia Fora de tratamento Não Sim 

Helena 

Quimioterapia; 

Cirurgia; Prótese 

mecânica 

Quimioterapia e 

Radioterapia Sim Não 

Marcia 

Quimioterapia; 

Cirurgia; 

Transplante Controle Não Não 

Tereza 

Quimioterapia; 

Cirurgia Controle Não Sim 

Lucia 

Quimioterapia; 

Radioterapia; 

Cirurgia Radioterapia Não Sim 

Maria 

Quimioterapia; 

Radioterapia; 

Cirurgia 

Controle e 

Reabilitação Não Sim 

Irene Corticoterapia Fora de tratamento Não Não 

Sonia 
Cirurgia; Prótese 

ocular 
Controle Não Não 

Iolanda Cirurgia Controle Não Sim 
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2.2. LOCAL 

 

 

  O presente estudo foi realizado nas instituições de apoio à criança e ao 

adolescente com câncer de São Paulo, AACC e Casa Hope. Entre os serviços 

oferecidos por estas instituições, estão: moradia, alimentação adequada e 

acompanhamento nutricional, medicamentos, vestuário, transporte para 

hospitais, aeroportos e rodoviárias, bem como as passagens de ida e volta da 

sua cidade, serviço social, assistência psicológica, terapia ocupacional, 

escolarização, recreação dirigida, cursos de capacitação profissional, passeios 

culturais, festas comemorativas etc. para pacientes e acompanhantes. 

Esta pesquisa foi realizada em duas instituições: AACC – Associação de 

Apoio à Criança com Câncer e Casa Hope – Casa de Apoio à Criança com 

Câncer. A AACC foi fundada em 1985, após a vivência dos fundadores, Dr. 

José Marcus Rotta e Sra. Wanir Leão Cavalcanti Rotta, em uma casa de apoio 

em Seattle, Estados Unidos no acompanhamento de seu filho, Thiago. 

Infelizmente, a criança não ganhou a batalha contra a leucemia, no entanto o 

casal, inspirado e grato pela experiência, deu início ao projeto em sua 

homenagem. A Casa Hope foi fundada em 1996 por Cláudia Bonfiglioli após 

seu incômodo ao observar as carências das famílias assistidas pelo Hospital do 

Câncer onde a mesma era voluntária. 
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2.3. MATERIAL/INSTRUMENTO 

 

 

O roteiro de entrevista (Anexo A) foi utilizado como forma de 

direcionamento em relação às questões que se pretendia investigar. É 

importante lembrar que, por se tratar de uma investigação sobre as convicções 

de saúde e todo o processo vivido pelos pais e crianças portadoras de câncer, 

as perguntas selecionadas para as entrevistas não necessariamente ocorreram 

e também não necessariamente na mesma ordem relacionada. Foi levado em 

consideração o momento em que se encontrava o entrevistado (a), pois, em 

algumas vezes, utilizando apenas uma das perguntas o (a) entrevistado (a) 

respondeu à pergunta e outras que viriam subsequentemente, não havendo 

assim razão para fazer as demais perguntas. 

 Dentro deste roteiro de entrevista foram abrangidas perguntas que 

demonstrassem todo o processo pelo qual os participantes passam em relação 

à doença, inclui questões relacionadas às convicções de saúde, que são o foco 

do presente estudo.  

 A avaliação decorrente da entrevista foi realizada com base no modelo 

de convicção de saúde sugerido por Claydon & Efron (1994), que foi baseado 

em estudos realizados por Becker em 1958 do livro intitulado: New directions in 

Patient Compliance, com pequenas alterações realizadas para ampliar a 

interpretação da entrevista e dos conteúdos apresentados pelos entrevistados. 

 Esse modelo de convicção de saúde de Claydon & Efron (1994), 

considera que o paciente terá maior probabilidade de adesão ao tratamento 

seguindo cinco convicções básicas de saúde: a) Suscetibilidade: crenças sobre 

vulnerabilidade para uma doença e suas consequências; b) Severidade: 

crenças sobre os sérios efeitos da consequência em sua vida; c) Benefícios: 

crenças que as recomendações de saúde serão efetivas e reduzirão qualquer 

ameaça; d) Barreiras: crenças que as recomendações devem ser levadas a 

sério, apesar das barreiras físicas, psicológicas e financeiras; e) Eficácia 

Própria: crença de que é capaz de seguir as recomendações de saúde. Além 
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dessas cinco convicções básicas de saúde estabelecidas pelos autores, serão 

acrescentadas duas categorias propostas por Modesto (2006) em estudo sobre 

convicções de saúde para pais de crianças com diabetes mellitus tipo 1 e que 

se mostram de grande importância neste contexto. Essas categorias consistem 

no Impacto do Diagnóstico que será colocado antes da convicção de 

suscetibilidade, e outra categoria posterior às categorias dos autores 

relacionada às Expectativas de Futuro apresentadas pelos pais e crianças. 

Desta forma, ao reconhecer as convicções que o participante (paciente ou 

cuidador) tem a respeito de saúde/doença pode-se compreender a maneira 

com a qual ele lida com a doença em si, como supera as adversidades, como 

se engaja no tratamento e, por fim, como compreende o estado de saúde. 

 O modelo de convicção de saúde foi utilizado por Clayton & Efron (1994) 

para estudos em pacientes oftalmológicos, porém, sabemos também que 

estudos com outras populações vêm sendo realizados. Um estudo utilizando o 

modelo de convicção de saúde foi realizado por Sanguin (2004) para estudar 

pacientes no processo de adesão ao tratamento fisioterapêutico domiciliar, 

demonstrando assim a possibilidade de utilização do mesmo como forma de 

avaliação de diferentes variáveis. Vizzotto et. al. utilizaram o mesmo modelo 

em estudo sobre adesão ao tratamento realizado com mães de crianças com 

doenças graves e crônicas. 

 

 

2.4. PROCEDIMENTO 

 

 

 No presente estudo buscou-se diminuir ao máximo o risco ao 

participante com atenção, sigilo, espaço de escuta e empatia durante todo o 

tempo da entrevista. Foram entrevistados familiares de crianças portadoras de 

câncer. Todos os participantes são membros da população acolhida por casas 

de apoio da cidade de São Paulo, sendo o critério de seleção a faixa etária dos 

pacientes, entre zero a dezoito anos. O primeiro contato com os familiares para 



51 
 

consentimento da participação dos filhos e da própria colaboração para tal 

pesquisa foi realizado através do departamento de psicologia destas 

instituições, sendo possível divulgação em dois momentos, atendimento 

individual e atendimento em grupo. As entrevistas aconteceram dentro da 

própria instituição, em salas disponibilizadas pela equipe. No encontro com o 

participante foi explicitado pela pesquisadora todo o procedimento que seria 

utilizado para a coleta de dados, a finalidade do trabalho científico, propiciando 

assim a possiblidade de divulgação para o meio acadêmico e científico 

mantendo sempre o sigilo, quanto aos nomes verdadeiros dos participantes. 

Além disso, foi solicitada a permissão para que as entrevistas fossem 

gravadas, possibilitando uma maior fidedignidade dos dados para uma melhor 

interpretação dos mesmos. Concordando em participar, foi solicitado que 

assinassem o Termo de Consentimento Livre-Esclarecido. Após obter essa 

permissão por escrito deu-se início à coleta de dados através das entrevistas. 

Esta pesquisa foi previamente aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa – 

CEP – UMESP e se encontra sob o protocolo nº 071165/05. 

Os resultados desta pesquisa foram analisados e avaliados de forma 

qualitativa com o propósito de chegar a conclusões sobre convicções de saúde 

de pais e crianças portadoras de câncer, bem como compreender as mudanças 

psíquicas e comportamentais que o processo terapêutico envolvido no 

tratamento oncológico acarreta.  
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3. RESULTADOS 
 

 

 O conteúdo das entrevistas com os familiares de crianças e 

adolescentes com câncer foi analisado de acordo com o modelo de convicções 

de saúde indicado por Claydon e Efron (1994), com a inserção de duas novas 

categorias relacionadas ao impacto do diagnóstico e às expectativas para o 

futuro utilizadas a priori por Modesto (2006). 

 

 

3.1. IMPACTO 
 

 

 As perguntas, pertinentes a esta categoria, foram elaboradas com o 

intuito de compreender as emoções, os anseios e as dúvidas dos responsáveis 

pela criança desde os primeiros sintomas até o momento do diagnóstico, bem 

como as mudanças que ocorreram após este momento. No caso específico da 

pesquisa sobre câncer é de grande valia analisar também o impacto da notícia 

de recidivas e metástases. A descoberta do retorno e/ou da formação de um 

novo tumor após a alta do paciente geralmente significa reviver toda a 

experiência anterior, o que acarreta mudanças no cotidiano e na dinâmica 

familiar, na eleição do cuidador, na rotina médico-hospitalar, no manejo da 

medicação, na assistência aos sintomas e efeitos colaterais, na possibilidade 

de cirurgia e seus riscos, entre outros muitos elementos particulares desta 

situação. Mas, agora há uma substituição do agravante da insegurança quanto 

à nova situação pelo temor da possiblidade de vivenciar mais uma vez todo o 

sofrimento, além da sensação de fracasso e vulnerabilidade diante da incerteza 

de cura. E, especialmente no caso da população acolhida por casas de apoio, 

conhecer ainda o impacto causado pela transferência para os centros 

oncológicos paulistanos, tendo em vista que esta condição lhes afasta da sua 

rede de apoio, impossibilita a tentativa de dar continuidade nas atividades 

corriqueiras e traz sensação de abandono aos demais membros da família. 
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Quadro V – O impacto da doença para os familiares. 

PARTICIPANTES IMPACTO DA DOENÇA 

Dirce 

“Meu mundo desabou! Eu só queria ir pra casa (...). Fiquei tonta com a 

notícia.” 

Marta 

“A gente não espera uma doença dessas, a gente nem sabia que isso 

podia dar em criança (...). Então me assustei muito, achei que ela fosse 

morrer!” 

Helena 

“O choque foi grande, né? Porque a gente não espera que uma dor na 

perna possa ser um câncer. Eu fiquei desesperada!” 

Marcia 

“Eu pensei „meu filho vai morrer‟, porque todo mundo, exceto minha mãe, 

que eu vi ter câncer morreu por causa da doença.” 

Tereza 

“Eu estava longe, não podia fazer nada pra ajudar,... Dava uma angústia, 

uma solidão,...” 

Lucia 

“A gente vê acontecendo com os outros, com o vizinho, mas nunca acha 

que vai acontecer com o nosso filho. (...) Eu nunca imaginei que pudesse 

ser isso.” 

Maria 

“Ela me perguntou que tipo de câncer meu filho tinha... Câncer? Como 

assim, câncer? Eu não tinha me dado conta que o meu filho podia ter 

uma coisa dessas...” 

Irene 

“Ter informação a mais pode ser um problema (...). Às vezes a ignorância 

protege as pessoas.” 

Sonia 

“Pensei „Meu Deus, livra meu filho desse mal, meu menino não pode 

sofrer!‟. Câncer no olho,... nunca tinha visto câncer no olho!” 

Iolanda “Eu fiquei sabendo quando fiz o ultrassom pra saber o sexo do bebê.” 

 

  

 A maioria das entrevistadas iniciou o discurso detalhando a saúde da 

criança antes dos sintomas aparecerem e, nota-se que, as crianças que 

receberam o diagnóstico antes de completar um ano foram descritas como 

frágeis desde o seu nascimento. Como, por exemplo, indica a fala da Tereza 

“Ele era muito irritado, chorão, não queria comer nada sólido e vivia pedindo 

colo.”. Já os infantes que apresentaram sintomas da doença após o primeiro 

ano de vida foram caracterizados como crianças saudáveis e muito ativas, o 

que, para as responsáveis, dificultou a percepção dos pais quanto à 

possibilidade de uma patologia grave, como demonstra a fala de Dirce “Ela 

nasceu bem gordinha. (...) qualquer batidinha ela ficava roxa e ela tinha muita 
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cólica, mas a gente achava que era coisa que qualquer criança tem.”. O 

câncer, de maneira geral, requer muitos exames para ser descoberto e é 

facilmente confundido com outras patologias pelos médicos, principalmente 

quando se trata de tumores que causam distúrbios gastrointestinais e febre, 

sendo assim, as mães relataram uma longa jornada entre visitas a hospitais, 

falsos diagnósticos, medicações ineficazes e submissões a exames que não 

apontavam a existência de um tumor, o que causava insegurança e sentimento 

de insuficiência no papel de cuidadora com relação à saúde dos próprios filhos. 

Apenas duas mães, Lucia e Maria, contaram que foram contra as opiniões 

médicas iniciais por acreditar que se tratava de algo mais grave, como ilustra o 

relato de Maria “Era coisa que só mãe percebia, sabe? Não dava pra perceber 

assim, mas eu, que convivia muito com ele, percebi a diferença aos poucos. 

(...) Eu insistia que tinha alguma coisa errada.”. 

 Houve muitas reclamações sobre a maneira com a qual o médico que 

descobriu o diagnóstico deu a notícia à família: Dirce “os médicos não falavam 

nada que estava acontecendo. Era exame atrás de exame e pergunta atrás de 

pergunta, ela ficou um mês internada (...) perguntaram se a menina tinha 

contato com produto de limpeza, se tinha rato e barata na minha casa, se a 

comida era saudável, o que a gente dava de comida pra ela (...) mas não 

falavam o que a menina tinha, só disseram que podia ser uma anemia muito 

forte.”; Helena “O médico falou na frente dela mesmo.”; Marcia “Não me 

explicaram o que queria dizer uma „massa no fígado‟, só me mandaram 

praquele hospital.”; Lucia “O médico pediu uma tomografia da cabeça por 

causa da queda e do abdômen por causa do vômito e eu estranhei que o 

enfermeiro não me entregou (...) „Eu levo pra ela, pode deixar‟ e ele respondeu 

„Eu vou entregar pessoalmente para a doutora‟. (...) Ai eu percebi que tinha 

alguma coisa de errado com a minha filha.”; Irene ainda explicou que poderia 

ter sido informada durante a gestação, o que, segundo ela, lhe daria tempo 

para se preparar emocionalmente para o tratamento iniciado nos primeiros 

meses de vida da filha, No entanto, a equipe que realizou o ultrassom 

morfológico, não detectou a presença do tumor, sendo assim ela só soube no 

dia do nascimento da menina e, por isso, demorou em aceitar a doença. O 

comunicado em si, conforme aponta o Quadro V, causou desespero e 
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desesperança na maioria dos pais, bem como demonstrou que grande parte 

deles ficou confuso e surpreso. Porém apenas Maria expressou a negação 

inicial diante do diagnóstico de câncer e nenhuma outra participante revelou 

dúvidas quanto à importância da adesão ao tratamento. Dirce questiona a 

existência da doença devido à energia e bem-estar da neta “eu vou pedir uma 

segunda opinião, porque, olha pra ela, não parece que ela tem essas coisas, 

não parece que ela tem essa doença.”, mesmo após 2 anos de tratamento. 

 Após o primeiro impacto ocasionado pela notícia de uma doença grave 

como o câncer, todas essas mulheres sofreram um segundo choque: a 

impossibilidade de serem assistidas pela rede de saúde da sua região e a 

transferência para centros oncológicos de São Paulo. Na coleta de dados, ficou 

evidente que a comoção diante desta informação foi tão impactante quanto o 

próprio diagnóstico, pois, além de ter a vida do filho em risco, teriam que se 

afastar da rede de apoio que lhes aparava em situações de crise. Ademais, a 

própria rotina, que inclui tarefas domésticas, papel na família, profissão, entre 

outros, foi interrompida por uma viagem inesperada e inadiável. Em alguns 

casos, casamentos já em crise foram a principal preocupação frente ao 

afastamento inerente. O tempo que as entrevistadas dedicaram à exposição de 

suas perdas pessoais diante deste fator peculiar foi superior ao tempo 

empregado a todas as outras perguntas juntas. Muitas destas cuidadoras se 

emocionaram apenas no momento em que falaram de si próprias, 

principalmente ao relembrar as atividades que exerciam antes do diagnóstico. 
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Quadro VI – O impacto da transferência para Centros Oncológicos de São Paulo. 

PARTICIPANTES IMPACTO DA TRANSFERÊNCIA 

Dirce 

“É muito solitário aqui, sabe? (...) Queria minha família por perto pra 

desabafar. (...) Eu trabalhava. (...) Agora tenho que dividir um salário 

mínimo entre minha casa e aqui.” 

Marta Não apresentou nenhuma fala sobre o impacto da transferência. 

Helena 

“Meu filho quis morar com o pai e eu deixei. (...) Não estou em casa pra 

cuidar dele.” 

Marcia 

“Eu não queria vir pra cá. Não queria deixar minha mãe. (...) Deixar meu 

marido foi menos traumático que deixar minha mãe. (...) Eu conversei 

com ele, porque muitas mães aqui falam que o casamento terminou por 

isso, né? (...) A empresa não quis entender e me mandou embora.” 

Tereza 

“O pai dele não me contava como ele estava pra não me preocupar, mas 

eu não sei se isso foi bom ou se foi ruim. Se ele tivesse me contado eu já 

vinha preparada.” 

Lucia 

“Minha vida parou. (...) Eu fiquei feliz por eles, mas ao mesmo tempo 

fiquei muito triste ao ver meus amigos se formando, ao receber o convite 

da festa, alguns já passaram na OAB e estão até advogando. É triste 

desistir de um sonho, né? (...) Eu parei tudo, larguei tudo para ficar com a 

minha filha. Faço tudo por ela, sabe, mas minha vida parou.” 

Maria 

“Agora eu sou os seus braços e suas pernas. (...) Tenho que estar atenta 

o tempo todo, não dá pra descansar. (...) O pai dele fala pra eu descansar 

a noite, porque ele cuida, mas eu não consigo.” 

Irene 

“Minha filha às vezes fala „mãe, olha pra quem você era e quem você é...‟ 

(...) Ele (o marido) tinha feito a casa pra mim, linda, em frente ao mar, e 

agora está tudo abandonado. (...) Foi tudo feito com muito carinho.” 

Sonia 

“Eu fiquei sem saber o que fazer. A gente é de uma cidade pequena, 

mora em um sítio, é pobre, como vai pra São Paulo? Com que dinheiro? 

Ficar aonde?” 

Iolanda Não apresentou nenhuma fala sobre o impacto da transferência. 
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Dirce assumiu o papel de cuidadora da neta desde o diagnóstico, largou 

o emprego de diarista e deixou duas filhas (15 e 18 anos) em casa para mudar-

se para a casa de apoio na qual já está hospedada há dois anos, retornando 

para a sua casa nas poucas folgas entre uma consulta e outra. Marta foi 

abandonada pelo marido nos primeiros meses após o diagnóstico, está na casa 

de apoio paulistana ininterruptamente há dois anos, deixou o filho mais velho 

com a avó das crianças e hoje namora uma pessoa que mora em São Paulo. 

Helena conta com a mãe para ajudar o marido a cuidar de seus filhos de 4 e 8 

anos que ficaram em sua cidade natal e revela que a filha acometida pelo 

câncer pretende ficar em São Paulo na casa de uma tia após o término do 

tratamento para fazer faculdade. Marcia sofre muito a falta da presença da mãe 

e pensou em se divorciar do marido quando soube da transferência, além disso 

perdeu o emprego. Tereza e o pai da criança optaram por se separar logo após 

o diagnóstico e ela explicou que os longos períodos de afastamento devido ao 

tratamento em São Paulo foram determinantes para o divórcio. Maria falou que 

a transferência não foi um problema para ela, no entanto afirmou que seu filho 

prefere voltar para casa e ficar perto das irmãs do que fazer o tratamento que 

poderá lhe trazer de volta o movimento das pernas. Sonia, por sua vez, teve 

que ficar hospedada na casa de amigos do marido que não a receberam bem 

até ser acolhida por uma casa de apoio. Apenas Ioland não demonstrou em 

momento algum da entrevista qualquer desconforto quanto à transferência de 

cidade. Dentro deste contexto, os discursos de Lucia e Irene se destacam em 

absoluto. A primeira explicou que a família inteira foi afetada pelo diagnóstico e 

pela distância imposta pela transferência “O pai dela é muito quieto, não fala 

nada, evita ver ela assim, fala que não aguenta mais ver a filha desse jeito. (...) 

Ele é muito fechado, mas às vezes ele desaba e chora desesperadamente. (...) 

O irmão dela, logo que ela ficou doente perdeu dois anos da escola. Ele não 

aceitava, falava „mãe, minha irmã não pode ter isso.‟ (...) Ele ficou agressivo na 

escola. Uma vez a diretora me chamou porque ele tinha batido num menino, 

fez o nariz do menino sangrar. (...) As crianças não entendem. Esse menino 

falou „Você é um idiota... E aquela sua irmã doente lá‟, não deu outra, né? Ele 

partiu pra cima do menino. A diretora disse que não ia dar nenhuma 

advertência para ele, porque tinha entendido a situação. (...) A minha mãe 

entrou em depressão, só chora. (...) Eu falo pra ela que ela também precisa 
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procurar um psicólogo, senão ela também vai ficar mal. (...) Meu pai ficou muito 

doente e não aguentou. No dia da cirurgia da neta ele teve quatro infartos. (...) 

A última coisa que meu pai falou pra mim foi „Eu peço a Deus pra levar a minha 

vida, mas não levar a dela.” e Ele levou. (...) Recebi a notícia no meio da 

estrada, deixei meu pai vivo e cheguei lá ele já tinha morrido. (...) Ele era muito 

apegado a ela. (...) Foi muito difícil. (...) Minha sobrinha mora com a gente e é 

muito apegada à minha filha, ela [a sobrinha] está com medo de ficar sozinha, 

só chora, fica me mandando mensagem o tempo todo quando estou lá, 

perguntando que horas eu volto, falando que está com dor de cabeça, com 

falta de ar. (...) Eu tenho muita dor no peito, mas o médico já disse que é de 

ansiedade, às vezes fico sem ar também. E tenho psoríase aqui atrás da 

orelha. Tudo culpa da ansiedade.”. Sonia disse na entrevista que sofre de 

depressão severa e tem feito tratamento psiquiátrico, pois não consegue 

aceitar suas perdas (emprego conquistado e muito desejado, casa nova, 

convívio com a mãe) devido à transferência para São Paulo e confessou ainda 

que pensa em tirar a própria vida frequentemente “Se eu me jogar nas 

Cataratas do Iguaçu ou na ponte que tem na minha cidade ninguém vai 

encontrar o corpo, vai ser como se eu não tivesse existido. (...) Isso resolve o 

meu problema, mas e o deles?”. 

Um terceiro grande impacto marca a jornada de algumas das 

entrevistadas: a descoberta de metástases e recidivas depois do período de 

remissão. Meses ou anos (como é o caso da filha de Helena) depois da alta do 

tratamento as mesmas foram surpreendidas com sintomas e, após exames de 

investigação, a confirmação de novos tumores ou a volta do tumor que já havia 

sido extinguido. Marta acompanhou duas recidivas do Craniofaringioma de sua 

filha que já passara por duas cirurgias para remoção e, na data da entrevista, 

aguardava a decisão médica quanto aos próximos passos, pois até aquele 

ponto era inviável submetê-la a um terceiro procedimento cirúrgico. Helena 

trazia sua filha para São Paulo para controle no período de remissão do 

Osteosarcoma que resultou na amputação de uma de suas pernas e, em uma 

dessas baterias de exame, anos depois, foi revelada uma metástase nos 

tecidos moles da adolescente que passava por radioterapia após cirurgia de 

remoção na época da coleta de dados. Marcia estava aliviada após tratamento 
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quimioterápico e cirurgia para remoção do tumor no fígado do seu filho, mas 

contou que quase perdeu as esperanças quando soube da remissão do tumor 

que voltou com volume muito maior. A filha de Lucia, que já havia passado por 

dois procedimentos cirúrgicos para remoção, fazia radioterapia no período em 

que a pesquisa foi realizada para garantir a extinção das células anômalas. 

Maria explicou que, por duas vezes, no surgimento e na recidiva do tumor 

intramedular, teve que decidir se autorizaria a cirurgia para remoção que 

garantia apenas 2% de chance de sobrevida da criança. Iolanda acompanhou 

dois procedimentos cirúrgicos na filha antes da mesma completar um ano de 

vida devido à recidiva agressiva do tumor e ainda uma terceira cirurgia para 

remoção de outro tipo de tumor na mesma região. A emoção e os anseios ao 

receber a notícia da recidiva ou da metástase foram comparados com as 

emoções sentidas no primeiro diagnóstico e intensificadas com o conhecimento 

e a experiência anterior quanto ao sofrimento característico do tratamento 

agressivo. 

 

 

3.2. CONVICÇÕES DE SAÚDE: SUSCETIBILIDADE 
 

 

As questões quanto à suscetibilidade investigam a compreensão dos 

familiares de crianças e adolescentes com câncer sobre a vulnerabilidade ao 

acometimento da doença. As perguntas foram elaboradas para direcionar uma 

reflexão acerca dos fatores que contribuíram para o surgimento do câncer. 
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Quadro VII – Suscetibilidade, fatores que contribuíram para o aparecimento do câncer. 

PARTICIPANTES SUSCETIBILIDADE 

Dirce 
Investigou o histórico familiar oncológico da família e não encontrou 

relação de nenhum outro membro, ainda que distante, com o câncer. 

Marta 
Acredita que o adoecimento da criança é a vontade de Deus e é missão 

da filha passar por este sofrimento. 

Helena 
“O câncer nos ossos é comum em criança, porque é quando o corpo está 

crescendo.” 

Marcia 
“A médica disse que o caso dele é hereditário. O câncer na família é 

muito forte.” 

Tereza 
A mãe acredita que o câncer de sua filha tem origem genética, pois a 

família do pai da criança tem muitos casos de acometimento da doença. 

Lucia 

“Tem tanta gente ruim nesse mundo (...). Como pode isso acontecer com 

uma criança pura que não tem maldade nenhuma (...)? Eu não gosto nem 

de ficar pensando muito nisso, questionando essas coisas.” 

Maria “Foi culpa do médico que fez meu parto.” 

Irene 

“Eu não sei se é genético, se não é, se foi alguma coisa na gravidez, se 

não foi (...). Pra que ficar pensando nisso, não é mesmo? Não vai mudar 

nada agora.” 

Sonia 

“Quando ele ainda era bebe, minha filha foi com ele na casa dos vizinhos 

brincar e chegou em casa falando que uma vareta tinha batido dentro do 

olho dele e tinha sangrado (...). Você acha que pode ter sido isso? Eu 

acho que sim.” 

Iolanda 
“É coisa do meu sangue, sabe? Meu sangue tem essa coisa de má 

formação.” 

 

 

 A origem de um tumor benigno ou maligno é decorrente da combinação 

de múltiplos agentes. O corpo infantil é muito suscetível a fatores ambientais e 

por isso este é um grande contribuinte para o surgimento de doenças e 

anomalias, tais como o câncer. No entanto, apenas duas mães – Maria, que 

atribui a causa do tumor a uma lesão medular causada no momento do parto 

de urgência de seu filho, e Sonia, que acredita que uma lesão no olho 

ocasionada por um objeto pontiagudo tenha gerado posteriormente um tumor 

na retina – alegaram que interferências externas tenham sido responsáveis 

pelo adoecimento das crianças. Iolanda conviveu por anos com a culpa de ter 
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provocado a anomalia na filha ao fazer uso de chás abortivos na gestação, 

porém após um aborto espontâneo devido à má formação do feto numa 

segunda gravidez ela passou a considerar a possibilidade de ser algo de 

origem genética, conforme mostra seu relato “Eu tomei muito chá durante a 

gravidez, porque eu não queria filho na época, mas a médica me disse que isso 

não alterou nem um fio de cabelo dela, é meu sangue mesmo.”. Entre as 

participantes, metade buscou resposta à vulnerabilidade da criança frente à 

doença oncológica na herança genética da família por supor que esta patologia 

sempre está ligada a este fator. Duas mães atribuem a experiência de 

adoecimento de seus filhos à intervenção divina. Mas, elas se diferem quanto à 

aceitação desta condição. Marta acredita que o padecimento da criança esteja 

relacionado com a sua missão de vida e o seu sofrimento deve servir para 

ensinar as pessoas ao redor alguma lição, já Lucia questiona a justiça de Deus 

ao indagar sobre a saúde daqueles que cometem pecados, como assassinato 

e estupro, e a doença de uma figura pura e imaculada, como sua filha. Helena, 

por sua vez, conformou-se com a explicação médica sobre ocorrência 

frequente de Osteosarcoma em pessoas na fase de desenvolvimento e não 

busca outras causas para compreender o surgimento da doença na 

adolescente. Por fim, Irene afirmou que não tem interesse em saber qual foi a 

causa que deu origem ao tumor de sua filha, no entanto e contradizendo o seu 

discurso, a mesma mencionou que atribui parte do seu sofrimento à facilidade 

para acessar mais informações sobre a doença, pois, segundo ela, ser pós-

graduada garante-lhe mais recursos para compreender linguagens técnicas e 

interpretar referências no assunto.  

 Foi possível observar que a maioria das colaboradoras para esta 

pesquisa experimentou sentimentos de ignorância e impotência diante da 

situação de seus filhos, pois poucas conheciam de fato o câncer e seu 

tratamento e disseram que esta doença era algo distante de suas vivências, 

sendo apenas notícia da causa do óbito de conhecidos e celebridades. Não 

obstante, tendo muito ou pouca informação sobre neoplasias, todas as 

entrevistadas afirmaram que a vulnerabilidade de seus entes infantes à 

patologia era inimaginável, fazendo do diagnóstico uma notícia surpreendente 

e aterrorizante (Quadro VII). 
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3.3. CONVICÇÕES DE SAÚDE: SEVERIDADE 
 

 

 . A gravidade do quadro clínico do paciente oncológico pode ser sentida 

através de diversos aspectos: sintomas pertinentes ao próprio tumor, efeitos 

colaterais das agressivas terapêuticas, sequelas causadas pelo câncer e/ou 

pelos procedimentos cirúrgicos invasivos e vulnerabilidade a doenças 

infectocontagiosas devido à baixa imunidade. A avaliação das convicções de 

saúde destas cuidadoras acerca da severidade dá luz à compreensão das 

estratégias de enfrentamento que as mesmas lançaram diante do adoecimento 

das crianças. 

Quadro VIII – Severidade e gravidade da doença. 

PARTICIPANTES SEVERIDADE 

Dirce 

“Ela tem muitos riscos ainda, né? Mas ela está bem agora na quimioterapia 

de manutenção, é diferente das outras crianças que ficam ruinzinhas com a 

quimioterapia e têm mais problemas por causa das cirurgias.” 

Marta 

“A outra menina tem a mesma idade, o mesmo tipo de tumor, mas não teve 

tanto problema, tem mais chance de ter uma cirurgia bem sucedida e vive 

melhor que ela, mas a vida é assim, né?” 

Helena 
“As pessoas acham que ela é depressiva por causa disso, mas é só o jeito 

dela mesmo. Ela sempre foi quietinha assim.” 

Marcia 
“Um transplantado não pode pegar doença (...). Eu tenho medo de que ele 

pegue uma gripe e dê rejeição, imagina!” 

Tereza 
A mãe relata que não há nada de grave e que seu filho está 

completamente curado. 

Lucia 
“Medo da perda, né? Sempre o medo da perda. Não vou negar, até hoje eu 

tenho medo de perder a minha filha, do tumor voltar e ela não aguentar.” 

Maria 
“Os médicos dizem que não podem afirmar nada, nem que vai voltar nem 

que não vai, mas eu tenho fé de que meu filho está curado.” 

Irene 
A mãe atribui o maior prejuízo à aparência do tumor que é motivo de 

bullying e preconceito. 

Sonia 
“Hoje ele é uma criança normal, livre de qualquer mal, pela misericórdia de 

Jesus!” 

Iolanda 
As incontinências urinária e fecal são apontadas pela mãe como o pior 

agravo do quadro atual. 
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 No contexto que abrange a severidade do caso nota-se a multiplicidade 

do câncer e, subsequentemente, os inúmeros sintomas e estadiamentos que a 

doença pode causar, bem como a forma singular que cada organismo vai 

reagir às terapias aplicadas. Em geral, as doenças crônicas têm um padrão de 

causas, sintomas, riscos e tratamentos, mas cada carcinoma tem suas 

características peculiares e cada organismo vai reagir a sua maneira ao 

surgimento de um tumor e ao tratamento que lhe será indicado. Portanto a 

gravidade dessa patologia é sentida de forma única pelo paciente e seus 

cuidadores, sendo assim, faz-se necessário o detalhamento do quadro clínico 

no momento da entrevista e a percepção das entrevistadas. 

 A neta de Dirce foi acometida por uma Leucemia Linfoide Aguda (LLA) 

que responde pouco à quimioterapia, portanto o único tratamento eficaz para a 

erradicação da doença é o transplante de medula óssea. Até a ocasião da 

coleta de dados, a família aguardava pelo resultado de um teste de 

compatibilidade da paciente com a irmã recém-nascida que fora gerada pelos 

pais destas (que não estão mais em um relacionamento) justamente para ser 

doadora, sendo a probabilidade de compatibilidade entre irmãs de 25%. Assim, 

a criança seguia em quimioterapia de manutenção que não viabiliza a cura, 

mas assegura certa estabilidade da doença. Em virtude de uma pneumonia no 

começo de 2015, a menina teve os dois tímpanos perfurados pela infecção e 

só consegue ouvir com o auxílio de aparelhos auriculares, porém estes não 

podem ser usados com frequência, pois causam inflamações na orelha com 

facilidade, por conseguinte a criança tem tido gradativamente dificuldades na 

fala. Ainda que a descrição do caso indique o risco de óbito e consequências 

secundárias graves, Dirce expressou não ter preocupação quanto aos 

prejuízos causados pela sequela mencionada, dizendo que elaborou técnicas 

para comunicar-se com a criança que garantem a boa conversação e 

entendimento entre as duas e questiona a persistência da LLA após dois anos 

de tratamento, pois a criança encontra-se em um período de ausência de 

sintomas e muita disposição “Ela é uma alegria pra esta casa, passa por aí 

cantando e falando, vai na sala da assistente social, vai na sala da psicóloga. 

Eu tenho que ficar segurando ela no quarto de manhã pra ela não fazer barulho 

muito cedo (...) Adora a escola, quer ir até de sábado pra lá. (...).”. 
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 O caso da filha de Marta é extremamente delicado e permeado por uma 

série de complicações e sequelas permanentes que causam muitas 

adversidades e sofrimentos físico e psíquico em ambas. Já nos primeiros sinais 

da existência do tumor, a criança perdeu a visão do olho esquerdo e teve 

comprometimento de 80% da visão do outro olho devido à pressão exercida 

pela neoplasia nos nervos ópticos da criança, disfunção na motricidade dos 

membros inferiores e constantes vômitos em jato que persistem até hoje. A 

primeira cirurgia de remoção do Craniofaringioma da criança acarretou na 

perda da hipófise e, como resultado, o organismo da infante não produz 

hormônios, o que dá início a diabetes insípidos que causa poliúria, hipertensão, 

ganho de peso, entre outros, além de ter alterado temporariamente o humor, 

deixando-a muito agressiva. Em razão da deficiência hormonal a menina faz 

tratamento endócrino de reposição constantemente, todavia sofre com a 

impossibilidade de repor o hormônio GH de crescimento (a reposição deste 

hormônio faria com que o tumor se desenvolvesse com mais rapidez), pois 

gostaria de ter o tamanho das demais crianças da sua idade, no entanto 

permanece com a altura que tinha quando passou pela cirurgia, aos quatro 

anos. Segundo o relato da mãe, esta característica é alvo de preconceito e a 

principal queixa da paciente “Ela sofre muito com isso, sabe? Ela não gosta de 

fazer aniversário porque diz que fica mais velha, mas não cresce (...) me 

pergunta quando vai crescer (...). Além disso, as pessoas falam „você tem 08 

anos? E é deste tamanho? Não acredito!‟, tem gente que não sabe o que fala, 

sabe?”. A segunda cirurgia gerou muita angústia e medo da perda da filha em 

Marta, que contou o que pensou ao deixar a criança no centro cirúrgico “Ela 

disse que não queria fazer a cirurgia, que não queria morrer, pra não deixarem 

levar ela. Ai eu fiquei pensando „Meu Deus, tô entregando minha filha pra 

morte, ela sabe que vai morrer‟ (...) a cirurgia foi das sete da manhã a meia 

noite e meia e toda hora eu ia perguntar pras enfermeiras como ela estava. (...) 

Na hora que terminou ela passou por mim e eu nem vi. Fiquei inconformada de 

não ter reconhecido ela. Como pode, ela ter passado por mim e eu não ter 

visto? Mas eu tava tão cansada, tão ansiosa que eu não vi (...) Ai o médico veio 

me dizer que a cirurgia tinha ido bem e que ela ia se recuperar.” e, ainda falou 

sobre o anseio das duas sobre a probabilidade da cegueira total da menina “A 

gente tinha medo que ela perdesse a visão de vez. Porque o tumor fica bem 
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perto do nervo óptico, então eu queria saber se ela ia me ver quando 

acordasse. No primeiro dia, nada. A gente dava banho na bichinha e ela nem 

se mexia. No segundo dia, nada também (...) Eu falava „você tá me ouvindo, 

fale com mainha, abra os olhinhos‟ e nada. Terceiro dia a mesma coisa, dai eu 

pensei „a menina pode ter ficado surda, porque a cirurgia pode mexer com 

qualquer coisa. Ai eu pegava na mãozinha dela e pedia „se você tá me ouvindo, 

aperte minha mão‟, ai ela apertou. Ai que alívio, o medo que ela tava da 

cirurgia me deixou com muito medo também, será que essa menina sentiu que 

alguma coisa ia acontecer com ela? (...) No quarto dia foi que ela começou a se 

mexer, ai eu falei „abra os olhinhos, você tá vendo mainha, tá?‟ e ela abriu o 

olho que nem bêbado e falou „tô mainha‟.”. O uso excessivo de corticoides no 

processo pós-operatório causou a fratura de cinco vértebras da paciente que 

sofreu por semanas com a dor paralisante antes que o diagnóstico fosse 

revelado, pois a equipe médica buscava tumores metásticos na coluna e, 

portanto contava com exames específicos para tal investigação que não 

denunciavam esse tipo de lesão. A terceira recidiva do tumor levou a criança 

ao coma, deixando-a hospitalizada por três meses; durante a internação, a 

paciente teve infecção nos pulmões, quatro paradas cardiorrespiratórias e 

muita diarreia. O carcinoma atual não responde à quimioterapia e faz a criança 

sofrer picos de pressão e vômitos persistentes; a equipe médica responsável 

pelo caso busca uma alternativa para atacar o tumor, pois não é possível 

realizar a terceira cirurgia de remoção. Diante deste cenário, Marta mostrou-se 

ciente dos riscos que a filha corre e preocupada em proporcionar bem-estar na 

medida do possível. Ela demonstrou saber que a chance de sobrevivência é 

baixa, mas garante que não está preparada para enfrentar o óbito da criança 

“Eu acho que ela tá preparada se acontecer alguma coisa, mas a gente nunca 

tá. A gente sabe que pode acontecer, mas a gente nunca acha que vai 

acontecer.”. 

 Helena, por sua vez, demonstrou tranquilidade e confiança quanto à 

eficácia do tratamento contra a metástase nos tecidos moles da sua filha. A 

adolescente foi diagnosticada com Sarcoma de Ewing aos 13 anos e veio a 

São Paulo para amputação da parte da perna atingida; embora pareça 

dramático, a cirurgia foi descrita pela progenitora como algo benéfico que 
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salvou a vida da menina. O ponto de maior gravidade, de acordo com a visão 

da entrevistada, foi a bateria de quimioterapias após a cirurgia; a terapêutica 

causou uma infecção no sangue que a deixou hospitalizada em estado grave e, 

além disso, a queda do cabelo ocasionada por esse processo gerou muita 

revolta e perda da vaidade. Depois do período de turbulência, a mãe contou 

que a garota se adaptou bem à prótese, recuperou a autoestima com o uso de 

uma peruca de fios louros e longos e tem se desenvolvido dentro do esperado 

sem maiores prejuízos nos âmbitos físico, educacional, social e psicológico. 

 O filho de Marcia foi diagnosticado com Hepatoblastoma de grau 4, foi 

submetido a uma cirurgia de remoção e, depois de meses no período de 

remissão, teve a recidiva do tumor que, segundo ela, tinha volume igual de 

uma laranja-pera e tomava o fígado inteiro da criança, sendo assim, foi 

necessário o transplante do órgão e o tio paterno do menino se disponibilizou 

para ser o doador. No período da coleta de dados o infante estava em 

recuperação da última cirurgia e estava muito bem, de acordo com a visão da 

mãe, porém a mesma expressou sentir muita angústia quanto à possibilidade 

de uma segunda recidiva. Marcia disse que, no momento, sua maior 

preocupação está relacionada com a condição crônica de um paciente 

transplantado “Depois de um transplante não tem mais sossego, a vida nunca 

mais é a mesma. (...) Eu vou pra casa em dezembro, se ele receber alta, né? 

Aí eu fico de 20 a 25 dias lá, volto pra cá pra ele fazer exame e a gente fica de 

quinze dias a um mês aqui. Se tudo estiver bem, a gente volta pra casa, se não 

estiver bem, a gente fica mais dois três meses até ele se recuperar. E é assim 

a vida toda.”. Além disso, falou sobre os prejuízos educacionais que a longa 

jornada entre diagnóstico e transplante acarretou “Ele está atrasado, eu sei. 

Não sabe ler e nem escrever nada. (...) O médico disse que não podia liberar 

ele pra ir na escola, porque na escola tem criança com gripe, com alergia,...” e 

acrescentou que provavelmente ele sempre terá dificuldades para frequentar 

uma escola, pois a rotina instável de um transplantado ocasionará grandes 

períodos de ausência. 

 O tumor do filho de Tereza era do tipo Neuroectodérmico Primitivo na 

Infância (PNET) e se caracterizava por uma massa no ombro do menino. Após 

bateria de quimioterapias que debilitou muito a saúde da criança devido aos 
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efeitos colaterais e a cirurgia para remoção, a criança se encontra em período 

de remissão e vem a São Paulo para exames de controle, sendo assim, a mãe 

explicou que se sente muito confiante quanto a cura total da criança e disse 

não temer recidivas do tumor. Ainda relatou que a família nunca pensou que “o 

pior poderia acontecer” e a maior angústia que sentiram durante o processo 

como um todo foi a possibilidade de amputação do braço de seu filho. 

 A notícia da existência do Ependioma de grau 3 da filha de Lucia foi um 

grande choque para a família que sofre até hoje com as consequências desse 

impacto, bem como com a insegurança que o afastamento inerente à 

transferência para São Paulo gera. Após duas cirurgias para remoção do tumor 

cerebral, a criança apresenta muitas sequelas, tais como perda do equilíbrio 

que a impossibilita de andar normalmente, paralisia do lado esquerdo da face e 

estrabismo. A mãe demonstrou grande frustração quanto os efeitos negativos 

das cirurgias “Ela nunca correu... isso deixa a gente triste, né? (...) Ela não 

anda em pé sozinha, tem que ficar segurando a mãozinha dela. (...) Tá vendo, 

a ponta do dedão dela? Fica preto, só ele. É porque ela arrasta a ponta do 

dedão para andar.”, porém logo após esta fala buscou demonstrar alívio por 

saber que o tumor e os procedimentos cirúrgicos não afetaram a cognição, a 

fala e a sensibilidade da criança. Ao ser questionada sobre a gravidade do 

quadro de sua filha, ela imediatamente manifestou seu principal temor “Medo 

da perda, né? Sempre o medo da perda. Não vou negar, até hoje eu tenho 

medo de perder a minha filha, do tumor voltar e ela não aguentar.”. 

 Maria descreveu uma longa jornada médico-hospitalar até que o 

diagnóstico do Astrocitoma de seu filho fosse encontrado e enfrentou muita 

resistência por parte do marido e de sua família quanto à autorização das 

cirurgias devido ao risco de morte que as mesmas representavam. Na segunda 

operação para remoção do tumor o menino apresentou uma sequela que 

mudou completamente seu quadro clínico: tetraplegia. A severidade do caso 

presente no discurso da mãe está relacionada a esta nova condição que, 

segundo ela, a colocou em estado de alerta contínuo e ininterrupto. Embora o 

tumor benigno tenha a característica de apresentar muitas recidivas, Maria 

agarra-se a sua fé e à intervenção divina para crer que a neoplasia foi 

completamente erradicada. 
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 No caso da filha de Irene, o Hemangioma Cavernoso Tuberoso 

localizado na face da criança não representa nenhum dano à funcionalidade do 

organismo de um modo geral. No entanto a mãe atribuiu ao tratamento com 

corticoides realizado anteriormente o período de maior gravidade no quadro 

clínico da sua filha, já que este quase resultou na perda do maxilar e dos 

lábios. Sendo assim, não há nada de severo afetando a saúde física de sua 

filha, porém a aparência do tumor faz com que ela apresente danos 

psicológicos e sociais, para o enfrentamento dessa situação, a mãe explicou 

“Eu visto uma máscara e encaro o que tenho que encarar, mesmo que eu 

esteja destruída por dentro.”. 

 Sonia demonstrou não perceber nenhuma gravidade no quadro clínico 

de seu filho, apesar do mesmo ter perdido o olho afetado pelo Retinoblastoma. 

De acordo com o seu discurso, o menino segue a vida normalmente, quando 

questionada sobre possíveis preconceitos devido ao uso de prótese, ela 

respondeu “Que nada! Ninguém mexe com ele por causa disso, não. É uma 

prótese muito bem feita, você só repara que ele usa se olhar bem de perto... 

depois vou te mostrar. (...) Ninguém nem desconfia o que ele passou.”. 

 Por fim, Iolanda, que enfrentou desde a gestação da criança a existência 

do Teratoma na região lombar e acompanhou duas cirurgias antes de sua filha 

completar um ano de vida, descreveu a última cirurgia como sendo a mais 

dramática, pois, além dos riscos inerentes de um procedimento como este, a 

menina apresentou alergia ao látex que lhe causou choque anafilático no 

período pós-cirúrgico. Contou ainda que o quadro clínico foi agravado pelas 

incontinências urinária e fecal que causam muito desconforto e 

constrangimento. Devido ao período longo de remissão, a mãe demonstrou 

acreditar que não haverá recidiva (Quadro VIII). 

 

 

 

 

 



70 
 

3.4. CONVICÇÕES DE SAÚDE: BENEFÍCIOS 
 

 

 As convicções de saúde acerca dos benefícios do tratamento assinalam 

a maneira com a qual o cuidador do paciente infantil oncológico administra sua 

parcela de responsabilidade no processo terapêutico, bem como sua 

percepção diante das indicações e decisões médicas, da parceria e confiança 

nas equipes que os assistem e do acolhimento da casa de apoio. 
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Quadro IX – Benefícios do tratamento e da intervenção médica e assistencial. 

PARTICIPANTES BENEFÍCIOS DO TRATAMENTO 

Dirce A avó não mencionou benefícios do tratamento. 

Marta 

A intervenção multidisciplinar (nutrição, psicologia, fonoaudiologia, 

fisioterapia, cardiologia, neurologia, endocrinologia, entre outros) é 

apontada como extremamente eficaz e a mãe se mostrou muito satisfeita. 

Helena 

A mãe indicou que o tratamento foi muito eficaz na contenção da doença 

e ressaltou a importância da rotina de exames para controle para prevenir 

outras metástases, como o caso da metástase da sua filha. 

Marcia 

“Antes da gente descobrir a doença ele era uma criança irritada, enjoada 

pra comer, pedia colo o tempo todo, não queria saber de brincar (...). 

Agora é tão bom ver ele correndo pela casa, brincando, pulando por aí 

(...) Ver ele comer é o melhor. Ele come coisa sólida... dá uma sensação 

muito boa na gente.” 

Tereza 

Embora tenha sido um procedimento terapêutico agressivo 

(quimioterapia) que mais debilitou a saúde do filho em todo o tratamento, 

a mãe encara como “um mal necessário.” 

Lucia 

Sobre a transferência para São Paulo “Hoje eu falo com os médicos dela 

de lá e eles dizem que ela não tinha chance, que esta foi a melhor coisa 

que eu fiz. (...) Era questão de uns 3 meses pra ela não aguentar mais.” 

Maria 

Em razão da pequena possibilidade de sobrevida e da probabilidade de 

grandes sequelas, a mãe demonstrou muita gratidão à equipe que 

realizou as duas cirurgias de remoção do tumor na coluna vertebral do 

seu filho. 

Irene A mãe não mencionou benefícios do tratamento. 

Sonia 

“Deus sabe o que faz. Foi tudo tão rápido, em questão de quinze dias a 

gente chegou em São Paulo e ele passou por cirurgia. (...) Não precisou 

de radio, de quimio, de nenhum outro tratamento. Foi só a cirurgia mesmo 

e a prótese.” 

Iolanda 
Faz cinco anos desde a última recidiva, a chance do tumor reaparecer é 

menor, portanto, a mãe se mostrou confiante na eficácia do tratamento. 

  

 

A percepção das participantes diante da eficácia da equipe médica e dos 

procedimentos realizados tem grande influência na adesão ao tratamento e na 

esperança de cura. As mães que acompanham os filhos em período de 
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remissão, mesmo daqueles que carregarão sequelas permanentes, enxergam 

a capacidade da equipe médica em solucionar as complicações da patologia e 

compreendem que os tratamentos, ainda que agressivos, dolorosos e 

sacrificantes foram essenciais para a recuperação da saúde dos infantes. Já as 

acompanhantes que aguardam deliberação das equipes quanto a alternativas 

viáveis para a erradicação da doença, como é o caso de Dirce e Irene, 

demonstram desconfiança e insegurança quanto a competência do grupo 

assistencial. Conforme disse Irene “Fiz de tudo para a minha filha mudar de 

hospital (...). Agora ela está em período de transição de um hospital para o 

outro (...). Me disseram que neste outro hospital tem uma especialista no caso 

da minha filha que é a top das tops. (...) vamos ver se dessa vez dá certo.”. 

Apenas Marta que, apesar da incerteza que vive junto às equipes sobre o 

dilema da impossibilidade de tratamento para a extinção da neoplasia, revela-

se convicta com relação à aptidão da equipe multidisciplinar que estuda o caso 

da criança. (Quadro IX) 
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Quadro X – Benefícios do cuidado ao paciente oncológico infantil. 

PARTICIPANTES BENEFÍCIOS DO CUIDADO AO PACIENTE 

Dirce 
“Eu faço de tudo por ela, vou ali e compro sapato, compro roupa, deixo a 

geladeira sempre cheia com as coisinhas dela.” 

Marta 

Prepara as refeições dentro das restrições alimentares, ministra os 

medicamentos no horário correto e busca profissionais que possam 

melhorar a qualidade de vida da paciente. 

Helena Não mencionou cuidados específicos para com a paciente. 

Marcia Previne o contato do filho com doenças infectocontagiosas. 

Tereza Está disposta a cumprir a agenda de exames para controle com precisão. 

Lucia “Toda atenção é pra ela, tudo é pra ela.” 

Maria 
“Agora eu sou os seus braços e suas pernas (...). Tenho que estar atenta 

o tempo todo, não dá pra descansar.” 

Irene “Quando ela quiser falar sobre isso comigo, eu vou estar lá.” 

Sonia Não mencionou cuidados específicos para com o paciente. 

Iolanda 
“Eu sou uma leoa pra defender minha filha, mas eu não posso estar com 

ela o tempo todo.” 

 

  

O cuidado para pacientes oncológicos é tão específico quanto à 

singularidade da doença, pois cada tipo de carcinoma com a sua localização, 

sintomas e tratamento demanda uma atenção própria. A mãe do menino que 

recebeu transplante de fígado, Marcia, se mostra muito preocupada em 

prevenir o contato do infante com doenças infectocontagiosas que possam 

prejudicar a aceitação do corpo ao órgão novo. Dirce também afirmou ter essa 

preocupação, caso a neta receba o transplante de medula óssea “Se ela fizer o 

transplante, ai a gente vai ficar em quarto separado, com banheiro separado e 

muito limpo, as roupas têm que ser lavadas do jeito certo, a comida têm que 

ser feita separada.”. Marta mostrou estar muito atenta às recomendações 

médicas sobre o controle das doenças secundárias da criança causadas pela 

perda da hipófise, bem como busca profissionais que possam proporcionar 
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terapêuticas que amenizem a dor, auxiliem na manutenção da saúde e elevem 

o nível de bem-estar de sua filha. Da mesma forma, as outras mães 

empenham-se em diminuir o desconforto físico e psicológico gerado pelas 

sequelas do tumor e/ou dos procedimentos médicos e cirúrgicos. 

Embora o tratamento quimioterápico cause efeitos colaterais, todas as 

cuidadoras disseram comparecer às aplicações sem falta. E todas as mães de 

crianças em remissão priorizam muito a agenda de exames para controle da 

doença e dizem cumprir as datas com precisão (Quadro X). 

Dentro deste tema, ainda se faz necessário apontar quais são os 

benefícios percebidos pelas acompanhantes que estão, junto a seus rebentos, 

acolhidas em casas de apoio da região metropolitana de São Paulo. 

Quadro XI – Benefícios do Acolhimento da Casa de Apoio. 

PARTICIPANTES BENEFÍCIOS DO ACOLHIMENTO DA CASA DE APOIO 

Dirce 
O convívio com outras crianças na casa de apoio é benéfico para a neta, 

pois em sua comunidade não há outras crianças com sua idade. 

Marta 
Falou sobre o carinho que a equipe da casa de apoio tem com a criança e 

vice-versa. 

Helena Não mencionou os benefícios do acolhimento da casa de apoio. 

Marcia Disse que a criança se diverte muito na brinquedoteca. 

Tereza “Ele se dá bem com todo mundo da casa, adora a brinquedoteca.” 

Lucia 
Falou sobre o carinho e a admiração da criança para com a psicóloga da 

casa de apoio. 

Maria 

Mostrou gratidão pela exceção que foi aberta pela casa de apoio à regra 

de manter apenas um acompanhante, permitindo a permanência do 

marido por período pré-determinado.  

Irene 
Ressaltou a importância da intervenção da assistente social da casa de 

apoio no processo de transferência de hospitais. 

Sonia 
“Eu gosto muito daqui, é minha segunda casa. (...) Às vezes é bom sair 

de casa, dar um tempo.” 

Iolanda 

Ressaltou a importância do apoio da assistência social e mostrou gratidão 

pelo acolhimento, sobretudo por dar abrigo e ajudar no descolamento 

pela cidade. 
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Ao falar sobre os benefícios de receber o suporte das equipes das 

casas, a grande maioria destas mulheres revelou grande satisfação, 

principalmente no que se refere ao vínculo entre equipe e crianças. Os 

profissionais, segundo elas, se tornam membros da família para os infantes e 

quando ocorre a volta para a cidade natal geralmente eles demonstram sentir 

falta do contato com aquelas pessoas que fizeram ou fazem parte do seu dia-a-

dia. Tereza e Marcia, que no momento da entrevista estavam abrigadas na 

casa de apoio que conta com um estagiário da psicologia para coordenar as 

atividades no espaço da brinquedoteca, ressaltaram especificamente os 

benefícios deste serviço. Irene e Iolanda compartilham a gratidão pelo auxílio 

dado pela equipe de assistência social; a primeira narrou o processo cansativo 

que passou até encontrar uma casa de apoio que deveras se preocupasse com 

a busca pelo melhor tratamento para o tipo de tumor de sua filha; e a segunda 

explicou que só tomou conhecimento de todos os seus direitos como cuidadora 

de um paciente oncológico infantil após contato da assistente social da casa de 

apoio, além de destacou outros serviços facilitadores, como o transporte para 

os hospitais e as instalações adequadas que oferecem conforto e melhoram a 

qualidade de vida durante o tratamento. 

O convívio com outras famílias na casa recebeu críticas positivas e 

negativas. Dirce contou que não se encaixa no perfil das outras 

acompanhantes e atribuiu a essa inadequação a diferença entre idades e 

religião. No entanto, salientou que sua neta tem muitas amizades na casa de 

apoio e este é um fator que colabora com o contentamento de ambas. Helena, 

por outro lado, falou sobre as grandes amizades que fez na casa “somos como 

irmãs, mães. Uma ajuda a outra.”, porém explicou que sua filha se sente 

sozinha, pois a população da casa é formada por crianças menores em sua 

maioria e ela, uma adolescente, não tem com quem conversar. 

Sonia e Marta têm poucos vínculos em suas cidades, sendo assim, ficou 

muito claro que ambas sentem que as casas de apoio são mais parecidas com 

um lar do que suas casas de fato.  

 



76 
 

3.5. CONVICÇÕES DE SAÚDE: BARREIRAS 
 

 

 As barreiras existentes no processo de tratamento oncológico podem ser 

sentidas de forma muito distintas por cada cuidador e a avaliação deste quesito 

buscou compreender a percepção das entrevistadas quanto aos obstáculos 

mais difíceis de serem vencidos no processo de adoecimento da criança. . 

Foram questionados aspectos físicos, psicológicos e financeiros, bem como 

ponderado o nível de clareza das responsáveis sobre a doença. 

Quadro XII – Barreiras físicas, psicológicas e financeiras. 

PARTICIPANTES BARREIRAS 

Dirce 
Dificuldade financeira, acompanhar o sofrimento da neta, afastamento da 

família, abandono do emprego e solidão. 

Marta Acompanhar o sofrimento da filha. 

Helena 
Apoiar a filha no momento de revolta e baixa autoestima após queda do 

cabelo e afastamento da família. 

Marcia 
Dificuldade financeira, afastamento da família, adaptar-se ao clima da 

cidade e o papel de cuidador de um paciente oncológico infantil. 

Tereza 

Falha na comunicação com o pai da criança (principal cuidador), 

insegurança, afastamento do menino no período em que ele veio a São 

Paulo, acompanhamento do sofrimento do filho causado pelos efeitos 

colaterais da quimioterapia e pelas restrições de ordem médica. 

Lucia 

Acompanhar o sofrimento da filha, desistir dos próprios sonhos e planos, 

falta de autocuidado e afastamento da família e falta de estrutura da rede 

de apoio. 

Maria 
Adaptação à tetraplegia, afastamento da família, falta de confiança na 

família para dividir o cuidado do paciente. 

Irene 

Depressão severa devido a mudanças na própria vida, afastamento da 

família, dificuldade na comunicação com a filha sobre o preconceito que a 

mesma enfrenta. 

Sonia 
Dificuldade financeira, falta de apoio da família e afastamento das tarefas 

domésticas nos períodos de controle da doença. 

Iolanda 

Dificuldade financeira, sensação de despreparo na primeira fase do 

tratamento, falta de apoio da família e dificuldade no manejo com o 

preconceito que a filha enfrenta. 
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 Conforme aponta o Quadro XII, quatro acompanhantes relataram 

dificuldades financeiras após o diagnóstico de câncer de seus entes, sendo que 

o principal motivo para esta crise é o desemprego que estas encararam por 

causa do constante cuidado com a criança. Elas contam que  sentiram a 

necessidade de abandonar o emprego em virtude da falta de tempo ou porque 

foram demitidas de seus cargos por faltas e longos períodos de distanciamento 

de suas funções. A insegurança diante da transferência para São Paulo 

também contribuiu para a sensação de instabilidade na administração de 

gastos, tendo em vista que as famílias se preocuparam no início com a divisão 

da renda para manter a casa em sua cidade natal e manter paciente e cuidador 

na cidade do tratamento. No entanto, o Ministério da Previdência Social 

disponibiliza o “Auxílio Doença”, verba mensal que contribui para a manutenção 

de gastos do cidadão em caso de enfermidades ou acidentes que o 

impossibilita de exercer uma profissão, e outros benefícios que garantem o 

pagamento de despesas como cesta básica, passagens aéreas etc. Sendo 

assim, após o início do tratamento é comum a assistência social do hospital 

responsável pelo caso orientar o responsável quanto a seus direitos e a casa 

de apoio, por sua vez, é uma grande atuante na garantia dos direitos dos 

pacientes hospedados, portanto o receio das famílias sobre a gestão de seus 

recursos financeiros é amenizado com o decorrer do tempo. 

 Acompanhar o sofrimento físico e psicológico dos pacientes durante as 

crises ou em decorrência das sequelas deixadas pelo tratamento foi 

mencionado como uma barreira por oito mães. A impotência diante da dor, dos 

mal-estares e principalmente das complicações mais severas é compreendido 

como o pior aspecto do papel de cuidador e os relatos são carregados de 

emoções, como veremos a seguir num breve resumo das falas: Dirce “As 

quimioterapias derrubam ela (...). Ela volta abatida, quietinha, enjoada...”. Marta 

“Ela não podia mexer nadinha, não podia nem colocar um travesseiro debaixo 

da cabeça dela. (...) Ai foi duro, sabe? Ver a bichinha ali, sem se mexer, 

deitada naquela cama o tempo todo (...). E olha que foi em outubro de 2014, 

naquele calor danado que fez. Às vezes, à noite, eu abria um pouco o colete e 

deixava mais frouxo, pra ela não sentir tanto calor (...). Eu só podia dar banho 

nela – com paninho, não era banho debaixo do chuveiro – de três em três dias 
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e precisava de mais duas pra levantar ela, porque não podia dobrar as costas, 

tinha que ficar retinha pra não quebrar outra vértebra. (...) Pra trocar a fralda 

ela gritava de dor, era uma tristeza.”. Helena “Ela puxava tuchos de cabelo e 

falava „olha mãe, tá caindo muito‟, eu morria de dó.”. Marcia “Sempre que eu 

falo de ir pro hospital ele me pergunta o que nós vamos fazer lá e eu respondo 

„hoje eles só vão olhar sua barriguinha‟, aí ele vai sem reclamar, se eu digo 

„hoje eles vão picar o seu bracinho e olhar sua barriguinha‟, aí ele chora que 

não quer ir, porque ele morre de medo de agulha‟ e às vezes ele pergunta „eles 

vão mexer na minha barriguinha?‟, porque ele quer saber se vai fazer cirurgia 

de novo. Da cirurgia, sim, ele morre de medo.”. Tereza “A gente não fica 

falando „é câncer, é tumor‟, a gente diz a ele que é um machucado que ele tem 

no braço e que precisa cuidar pra não machucar mais ainda. Ele entende, só 

não gosta de tomar agulhada.”. Lucia  “É muito sofrimento, a gente não acha 

que um bebê tão pequenininho vai aguentar um negócio tão forte”. Irene “Eu 

estudei isso, vivi isso,... Eu vi como essas coisas podem interferir na vida de 

uma criança. (...) Por mais que eu esteja preparada para trabalhar com 

crianças com o mesmo problema que ela, não é fácil agir com os nossos 

próprios filhos da mesma forma que agiríamos no trabalho.”. Iolanda “Ela não 

chorava. Sofria muito, sentia muita dor, mas não chorava. (...) Eu queria livrar 

minha filha daquele sofrimento, mas não tinha nada que eu pudesse fazer pra 

parar a dor dela.”. 

 A administração ininterrupta das datas das consultas, aplicações de 

terapias, exames, horário de medicamentos, alimentação e troca de curativos,  

a assistência em momentos de crise e dor, a vigília constante e ainda os 

cuidados comuns a qualquer criança tornam a rotina de um acompanhante de 

paciente oncológico infantil um grande desafio. Porém poucas foram as mães 

que falaram a respeito do cansaço que estas tarefas causam. Abertamente, 

apenas uma mãe descreveu o esgotamento da função de cuidador, Marcia “Ele 

toma um monte de remédios. Tinha remédio à meia noite, à uma hora, às duas 

horas, às quatro horas, ... Mãe de transplantado não dorme.”. 
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Os longos períodos longe do lar também são sentidos com muita 

angústia e geram sentimentos de solidão e desamparo, conforme indicaram 

sete entrevistadas. De acordo com os discursos, este é um dos principais 

obstáculos sofridos pelas acompanhantes. Além do sofrimento inerente à 

condição de ser familiar, há também um pesar que é relativo à sua própria 

situação. Dirce contou que se sente muito solitária na casa de apoio, pois não 

consegue comunicar-se com as demais “Eu não gosto de ficar em grupinho, 

falando besteira. Queria minha família por perto pra desabafar”. Helena, ainda 

que tenha falado pouco sobre o assunto, lamentou ter deixado o outro filho a 

cargo do pai (que já não mora na mesma casa que ela). Ao ser questionada 

sobre as barreiras que enfrenta, Marcia explicou que gostaria de estar próxima 

à família, que sente falta de conversar pessoalmente com eles, porém a 

atenção que a irmã dá é um suporte de extrema importância para a sua luta. 

Ela diz: “Eu falo pra ela „eu não sei se eu vou poder e como eu vou retribuir 

tudo isso que você faz, mas eu sou muito grata. Minha gratidão será eterna.‟ 

Acho que ela nem sabe o tamanho dessa gratidão.” No caso de Tereza, a 

situação se inverte, pois a criança geralmente é acompanhada pelo pai, 

portanto ela fica em casa angustiada à espera de notícias e os momentos de 

reencontro são muito marcantes “Eu deixei meu filho vir pra cá saudável, 

gordinho, aí cheguei aqui e ele estava magrinho, carequinha,... aquilo me 

machucou por demais.”. Sobre o afastamento da família, Lucia afirmou que, 

além de sofrer com a própria distância, não se sente amparada pelos demais 

membros quando lhes procura para desabafar “Eu falo pra eles que eu preciso 

de todo mundo bem. (...) Eu estou sozinha aqui, ai quando ligo pra lá tenho que 

ficar consolando todo mundo, dizendo que tudo vai ficar bem. E eu, quem 

consola? (...) É muito solitário.”. Maria disse que não se importa com o 

afastamento, mas que se entristece ao ver o sofrimento do filho diante desta 

condição, pois o mesmo é muito ligado às irmãs   “A psicóloga do Lucy 

[centro de reabilitação para deficientes físicos] perguntou pra ele o que ele 

mais queria e a gente estava certo de que ele ia responder „voltar a andar‟, né? 

Mas ele respondeu „ver minhas irmãs‟. Ele chegou a falar que prefere ficar sem 

andar pro resto da vida pra poder ver as irmãs. (...) Ele pede muito pra ir 

embora.”. Sonia confessou que, além de sentir-se triste pelo afastamento da 

família, sente que eles não lhe dão o apoio que gostaria de receber “Quando 
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eu voltei pra casa estava esperando tudo arrumadinho, limpinho. Não custava 

nada passar um pano, trocar os lençóis, tirar os lençóis que pus na televisão e 

nos quadros pra não empoeirar (...). Chorei muito quando cheguei e não vi 

nada arrumado, estava tudo cheio de pó (...). Chorei mesmo, pra valer.” 

Entretanto, Marta e Iolanda não demonstraram se importar com a distância de 

seus lares. Sonia, inclusive demonstrou ficar satisfeita com as viagens que faz 

a São Paulo, porque convive com um marido alcoólatra e agressivo e, ao vir 

para cá, sente-se mais segura. 

 Em decorrência do cuidado contínuo com o paciente e da distância do 

lar, três mães, Lucia, Irene e Iolanda, narraram o abandono ao autocuidado 

durante o período de tratamento, o que lhes causou baixa autoestima, 

prejuízos na própria saúde e sentimento de perda da identidade, como ilustra 

de forma muito clara o discurso da Lucia “Eu voltei ao meu peso normal dois 

meses depois do parto, fiquei com 62 quilos. (...) Depois que o tratamento 

começou eu já engordei 30 quilos, minha autoestima está lá embaixo. Eu não 

me cuido mais. Olha o estado do meu cabelo, não tem como cuidar do cabelo 

aqui. (...) Antes eu tinha sapato que eu nunca usei e agora tudo que eu compro 

é pra ela.”. 

  Percebe-se, ao analisar os resultados referentes às barreiras 

enfrentadas pelos acompanhantes de crianças e adolescentes acometidos pelo 

câncer, que a dificuldade em superar os obstáculos que surgem ao longo deste 

percurso depende de diversos fatores, tais como: convicções a respeito da 

eficácia própria (dos cuidadores), organização e estrutura da rede de apoio, 

clareza quanto à severidade, confiança na equipe médica e nas suas 

recomendações e manifestação dos pacientes quanto ao sofrimento sentido.  
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3.6. CONVICÇÕES DE SAÚDE: EFICÁCIA PRÓPRIA 
 

Neste tópico buscou-se avaliar a percepção dos cuidadores com relação 

à eficácia própria dos pacientes no manejo de sua doença e respectivo 

tratamento, tal como os sentimentos que os mesmos expressam sobre sua 

situação. O termo eficácia própria foi empregado para abranger os conceitos de 

resiliência, espiritualidade, tolerância a dor e compreensão da própria condição. 

Quadro XIII – Eficácia própria dos pacientes. 

PARTICIPANTES EFICÁCIA PRÓPRIA 

Dirce 

“Ela fala menos e às vezes prefere ficar quietinha, observando as coisas, 

mas logo depois ela esquece e volta a ser a tagarela de sempre. Daí fala 

sem parar, você não entende o que ela fala, mas ela fala mesmo assim.” 

Marta 
“Ela é muito espiritualizada. Ela entende que pode partir a qualquer 

momento e fala que é vontade de Deus.” 

Helena A mãe descreve a filha como muito independente e segura de si. 

Marcia 
O garoto não sabe de sua doença, porém expressa as dores inerentes à 

cirurgia e os sintomas que antecedem uma crise. 

Tereza 

“Outro dia eu perguntei se ele queria pintar uma sobrancelha no rosto e 

ele respondeu „Sou homem, mãe. Tô bonito assim!‟ e ai eu percebi que 

ele nem ligava pra ficar carequinha. Eu é que ficava incomodada.” 

Lucia 
“Ela vai feliz fazer a radioterapia. Acho que isso influencia no resultado 

dela, sabe?” 

Maria 

“Ele fica me chamando o tempo todo, só dorme comigo ou com o pai, fica 

atrás de mim e do pai o tempo todo. (...) Eu não posso deixar ele sozinho. 

(...) Vou fazer minhas coisas e deixar ele lá, de cara pro ar? Não dá!” 

Irene 

Outro dia ela baixou um aplicativo no meu celular que é como um diário. 

(...) Ela queria escrever no diário toda hora. (...)E eu olhava às vezes, eu 

queria saber o que ela pensava. (...) Ela escreveu um dia „Querido diário, 

eu já sofri muito nessa vida... ...‟,aquilo me partiu o coração.” 

Sonia 

“Aconteceu quando ele era muito pequeno, cresceu acostumado com 

isso. Ele não se incomoda, não. (...) Não se sente uma criança diferente, 

que teve câncer. É uma criança como todas as outras.” 

Iolanda 

“Ela sempre foi muito sorridente, alegre. (...) Quando tinha dor ela se 

escondia e só saia quando a dor passava, ai ela dizia „Glória a Deus‟. (...) 

Ninguém nunca viu minha filha chorar de dor. (...) Parece coisa de Deus 

ela ter tanta força para aguentar tanto sofrimento.” 
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 De um modo geral, todas as participantes  descreveram as crianças e 

adolescentes de forma positiva, dando a entender que, embora o sofrimento 

seja intenso, eles têm mais capacidade de conviver com as adversidades do 

que a família esperava. A demonstração de dor física, de acordo com as 

cuidadoras, é sempre autêntica e enfrentada pelos infantes com muita bravura. 

Adaptar-se às limitações também foi uma qualidade que apareceu com 

frequência no relato das acompanhantes, pois mesmo as sequelas mais 

severas (na locomoção, visão, audição, entre outros) não foram mencionadas 

como reclamações das crianças, sendo estas postas como pesar das próprias 

participantes. 

 O incômodo dos pacientes com a aparência que o tumor lhes 

proporcionou foi reportado por quatro mães. Marta explicou que a filha queixa-

se com frequência por não crescer e parecer ter menos idade que de fato tem. 

Helena disse que, a princípio, a adolescente ficava constrangida com o uso das 

muletas que facilitam sua locomoção devido à prótese no membro inferior. 

Irene contou que este é o principal sofrimento da sua filha, tendo em vista que 

o seu tumor deforma parte do seu rosto e atrai olhares indesejados, bem como 

é motivo de bullying na escola. Por fim, Iolanda falou sobre o desconforto da 

criança a respeito da aparência da sua nádega “Ela me pergunta: „mãe, eu vou 

ter a bunda bonita igual a sua um dia?‟ e eu respondo: „é claro que vai, filha‟. 

Ela tem muito complexo desse buraco que ficou na bunda. (...) Deixa eu te 

mostrar a foto (...) Viu? Se tapar assim parece que ela tem duas bundas.”. 

Todavia, o filho Tereza demonstrou para ela que não se incomoda em absoluto 

com a aparência que a quimioterapia lhe garantiu, ao contrário da mãe que se 

chocou muito ao encontrar a criança um período distante durante o tratamento.   

 A espiritualidade e a sagacidade das filhas de Marta e de Lucia se 

destacaram, pois estas características fazem com que as mães se sintam 

confortadas pelas próprias crianças diante de momentos de desconforto ou 

insegurança. Marta falou bastante a respeito da capacidade de compreensão 

da criança diante da morte e ilustrou o seu relato com uma passagem 

interessante no convívio em uma casa de apoio “Quando a gente ainda estava 

na casa de apoio em Aracaju uma moça veio a óbito eu expliquei pra ela o que 

tinha acontecido, ai a mãe da moça foi lá pra agradecer todo mundo e se 
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despedir, lá foi minha filha falar com a mulher e eu fiquei morrendo de medo de 

que ela fosse falar alguma besteira, ai ela falou „fulana, a beltrana morreu, né? 

Mas morreu como? E como é que ela estava vestida? Foi você que vestiu ela, 

foi?‟ e depois danou consolar a mulher. (...) Eu ficava com medo e com 

vergonha, mas agora eu deixo, ela sabe falar de morte melhor que muita gente. 

(...) Você vai conversar com ela e vai ver, é impressionante o jeito que ela fala 

dessas coisas.”. Além disso, Marta explicou que conversa bastante com a 

criança e explica para ela todas as informações sobre a sua doença e 

tratamento “Você pode pedir para minha filha explicar o que ela tem que ela vai 

te dizer tudinho, o remédio que toma, os problemas que ela tem, o que ela já 

fez”. Por fim, ainda expressou a gratidão que tem pela preocupação que a 

menina demonstra ter sobre o seu bem-estar “Quando ela percebe que eu 

estou muito cansada, ela faz de tudo pra ir no banheiro sem me acordar, sabe? 

Pra eu poder descansar, até quando ela estava sem enxergar ela ia tateando a 

parede pra chegar no banheiro.” , e igualmente grata pela aceitação da menina 

frente às restrições alimentares, pois isso, de acordo com a mãe, facilita o 

cumprimento das recomendações médicas. Lucia ressaltou a alegria que a 

criança sente ao ir para as sessões de radioterapia no Hospital do GRAAC, 

porque a sala de aplicação desta terapêutica foi decorada com elementos do 

filme “Frozen – Uma Aventura Congelante” (Walt Disney, 2014) para combinar 

com a temperatura baixa do ambiente que garante o funcionamento dos 

equipamentos. Para a cuidadora esse entusiasmo contribui para a eficácia do 

tratamento. Lucia falou também sobre a sensibilidade que a criança tem para 

comunicar-se com outros pacientes, muitas vezes com quadros clínicos mais 

graves que o dela e sobre o apego e a amizade que ela tem com a equipe dos 

hospitais e das casas de apoio. “Outro dia, já com o „cheirinho‟ no rosto, ela 

pediu „tia, antes vamos tirar uma selfie?‟, a médica até desligou o cilindro para 

tirar a foto.” A mãe relata que a garota tenta consolá-la quando percebe sua 

tristeza dizendo “mamãe, vai ficar tudo bem.”. A maneira com que a menina 

manifesta a sua fé em Deus é algo realmente muito bonito. 

 As cuidadoras Helena e Sonia falaram sobre a naturalidade que hoje os 

filhos têm para enfrentar a sua condição, ressaltando que ambos fazem uso de 

próteses. Helena disse que a filha já se adaptou às limitações desta sequela e 
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hoje é muito independente, chegando a rejeitar a presença e a ajuda da mãe 

para a maioria das tarefas. Sonia explicou que o menino não demonstra se 

incomodar de maneira alguma com o olho postiço e faz a manutenção da peça 

sozinho; destacou durante toda a entrevista que não há nada que diferencie o 

filho de uma criança normal. 

 As entrevistas apontaram que sete acompanhantes sentem o peso da 

dependência exacerbada dos pacientes. Nas entrelinhas da maioria dos 

discursos é possível perceber que a superproteção dos responsáveis influencia 

no desenvolvimento da autonomia das crianças, bem como há uma relação de 

co-dependência das partes em decorrência do distanciamento ocasionado pela 

transferência para o tratamento. Sendo assim, nota-se que as cuidadoras 

demandam mais atenção, carinho e compreensão dos infantes do que o 

contrário.  

O discurso de Maria, em especial, revela o comportamento regressivo do 

filho diante do adoecimento; mesmo antes da tetraplegia, o menino de 13 anos 

demonstrava ser muito dependente da mãe, porém com o surgimento do 

câncer e suas particularidades o vínculo mãe e filho já exacerbado foi 

agravado. Em tempo, Maria demonstrou apreciar tal dependência e acredita 

que a prévia falta de autonomia facilita a adaptação da criança à condição de 

tetraplégico, pois o menino não sofre tanto com a pouca liberdade e 

privacidade “Ele nunca foi de ficar na rua, de jogar bola (...) Sempre ficou mais 

dentro de casa com a gente jogando videogame. (...) É bom ele ter sido um 

menino muito quietinho, porque agora ele não sente tanta falta da vida 

normal.”. 

 

  

3.7. EXPECTATIVAS PARA O FUTURO 
 

 

 

 As expectativas para o futuro dos acompanhantes de um paciente 

oncológico variam de acordo com o estado clínico e o estadiamento da doença, 
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sendo assim, o sentido da palavra futuro na pergunta do roteiro de entrevista 

pertinente a este tema foi compreendido de forma diferente entre as 

participantes da pesquisa (Quadro XII) 

 

Quadro XIV – Expectativa para o futuro dos cuidadores. 

PARTICIPANTES EXPECTATIVAS PARA O FUTURO 

Dirce O transplante é depositário de todas as expectativas para o futuro. 

Marta 

A entrevistadora julgou não ser pertinente fazer perguntas com relação às 

expectativas para o futuro diante da gravidade do quadro clínico da 

criança. 

Helena 

A mãe, após a alta da adolescente, voltará para a cidade natal, onde 

viverá com seu marido e outros filhos e a paciente 003 passará a morar 

com a tia que reside em na cidade de São Paulo para estudar e trabalhar. 

Marcia 

Lacuna devido à incerteza frente à adaptação do novo órgão e as 

limitações da nova condição, portanto não sabe dizer ao certo como será 

seu desenvolvimento, como por exemplo, a viabilidade da alfabetização. 

Tereza 

A vida da criança segue normalmente a partir da alta. O menino 

frequentará a escola no ano seguinte, morará com quem quiser (já que os 

pais estão separados) e virá para São Paulo fazer os exames para 

controle sempre que necessário. 

Lucia 

“Eu sonho com a cura total dela. (...) A gente vai voltar de três em três 

meses, mas disso eu não abro mão. Não vou tentar adiar nem adiantar, 

vou fazer tudo certinho, porque com essa doença a gente tem que ficar 

esperto.” 

Maria 
A mãe disse que o futuro do paciente gira em torno dos benefícios das 

terapêuticas do Centro de Reabilitação Lucy Montoro. 

Irene 
A família tem depositado toda a sua expectativa quanto à cura na 

transferência para outro hospital. 

Sonia 
As expectativas para o futuro consistem em pedir o divórcio e mudar-se 

para a cidade de sua família junto com seu filho caçula, o paciente. 

Iolanda “Quando ela aprender a controlar o xixi, ela vai ser uma criança normal.”. 
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 A singularidade do estágio de tratamento em que as crianças se 

encontram fica evidente nas expectativas para o futuro das acompanhantes 

que fazem planos de acordo com os próximos passos da trajetória da criança 

na luta contra o câncer. Para as mães que estavam com o filho em período de 

remissão Helena e Sonia, as expectativas para o futuro eram mais abrangentes 

e diziam respeito à vida cotidiana. Ou seja, seus planos englobavam mudanças 

de vida da família como um todo e não estavam relacionadas ao tratamento. Já 

as participantes  que esperavam a alta para voltar para suas cidades (Tereza e 

Lucia), estavam preocupadas em manter a agenda das baterias de exames 

para controle em dia. Ou seja, seus planos se limitavam ao prazo de três 

meses. Dirce esperava o resultado de compatibilidade das netas para o 

transplante de medula óssea e Marcia, que tinha acabado de submeter o filho a 

uma cirurgia de transplante de fígado, mostraram incerteza quanto ao futuro e 

afirmaram que estavam apreensivas quanto aos cuidados específicos a um 

transplantado. Maria e Iolanda apontaram que as expectativas para o futuro se 

limitavam a reabilitação das crianças devido às sequelas deixadas pelas 

cirurgias de remoção dos tumores. Irene que ainda não tinha a decisão de uma 

equipe médica acerca do tratamento possível para a erradicação da neoplasia 

da criança, demonstrou depositar todas as suas esperanças na transferência 

para outro hospital. E por fim, a entrevistadora julgou ser inconveniente 

questionar Marta sobre suas expectativas para o futuro diante da severidade do 

quadro clínico de sua filha. Ademais, durante a entrevista, a mãe falou bastante 

sobre a possibilidade de morte da criança, portanto subentende-se que a suas 

expectativas para o futuro estavam relacionadas com o tempo e a qualidade de 

vida que a paciente teria daquele ponto em diante. 
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4. DISCUSSÃO 
 

 

 Os resultados obtidos através da coleta de dados com as cuidadoras de 

crianças com câncer acolhidas por duas casas de apoio da região 

metropolitana de São Paulo foram extremamente úteis para a compreensão da 

experiência dos familiares com o cuidar de pacientes oncológicos infantis e 

revelaram nuances que somente puderam ser vistas através do contato com 

essa específica população. Diante dos dados, foi possível identificar aspectos 

emocionais de cuidadores de pacientes crônicos que já haviam sido estudados 

por outros pesquisadores, comparar com produções científicas que tiveram 

objetivos, participantes e resultados similares, embora valha ressaltar que a 

pesquisa com este instrumento dentro deste tema é inédita e incutir novas 

discussões a respeito de hipóteses pautadas nas particularidades encontradas. 

Os resultados deste estudo são coerentes com as demais publicações 

da literatura nacional. Utilizando o descritor “câncer infantil” foram localizados 

162 textos completos disponíveis de artigos científicos no banco de dados 

BIREME, dentre eles foram detectadas 34 produções que visavam 

compreender as percepções da família do paciente oncológico infantil. Sendo 

assim, a partir da minuciosa leitura dos mesmos, foi possível identificar pontos 

de encontro nos resultados, refletir a respeito de suas discussões e recortar 

aqueles mais significantes para esta pesquisa. A revisão bibliográfica de 

Amador et. al. (2013) que teve por objetivo investigar 18 produções científicas 

sobre as repercussões do câncer infantil para os cuidadores familiares apontou 

diversos fatores coincidentes àqueles encontrados nesta pesquisa, tais como: 

impacto do diagnóstico; noção de severidade e os sentimentos de angústia 

quanto a suas peculiaridades; barreiras quanto à superproteção e dependência 

da criança enferma; barreiras frente às multitarefas de um cuidador e do 

malabarismo entre tal papel e os demais que este exerce. Inclui o autocuidado 

e saúde, barreiras emocionais diante da impotência perante a dor e o 

sofrimento do paciente, barreiras financeiras, benefícios do tratamento, 

benefícios da atenção psicossocial e notória eficácia própria dos filhos e dos 

cuidadores frente à doença.  
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Vale ressaltar que nos bancos de dados nacionais não foram 

encontradas produções científicas acerca do tema câncer infantil utilizando o 

instrumento de investigação proposto por Claydon e Efron (1994) que visa à 

compreensão das convicções de saúde. 

 

 

4.1. IMPACTO 
 

 

“A doença, a morte, a renúncia ao prazer, 

restrições à sua vontade própria não a atingirão; 

as leis da natureza e da sociedade serão ab-

rogadas em seu favor (...). No ponto mais sensível 

do sistema narcisista, a imortalidade do ego, tão 

oprimida pela realidade, a segurança é alcançada 

por meio do refúgio na criança.” (FREUD, 1914, p. 

98). 

  

 

 A casta imagem da criança - isenta de qualquer elemento mundano - é 

ameaçada quando  o mal insiste em lhe causar sofrimento. Os sintomas de 

uma doença, por exemplo, incitam nos pais o desejo de trazer de volta a 

saúde, o quanto antes, para que este mal não perdure, não cause uma dor que 

a criança, por ser frágil e estar no início da vida, não merece experimentar tão 

cedo. A impotência diante de longos e diversos quadros sintomáticos que 

sinalizam a cronicidade de uma patologia causa angústia, insegurança e medo 

do desconhecido porvir. O câncer, por sua vez, carrega o estigma da morte, da 

tortura física e psíquica e do tratamento longo e lancinante, logo desconfiar que 

uma criança possa padecer de câncer é impraticável e a descoberta, por fim, 

do diagnóstico cria sentimentos ímpares naqueles que deveriam resguardá-la 

de todo e qualquer mal. 
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4.1.1. TRAJETÓRIA ATÉ O DIAGNÓSTICO 

 

 

 A diferença entre a convicção de saúde das mães que receberam o 

diagnóstico na gravidez ou nos primeiros meses de vida de seus filhos 

daquelas que receberam o diagnóstico após o primeiro ano completo da 

criança é uma informação muito valiosa para compreender os sentimentos que 

surgiram e surgirão na sucessão de etapas na luta contra o câncer. 

Invariavelmente, as mães que souberam da existência de um tumor antes ou 

pouco depois do nascimento do paciente descreveram seus rebentos como 

bebês sempre frágeis e de saúde delicada, já as acompanhantes que 

observaram os sintomas iniciais depois do primeiro ano de vida dos infantes 

narraram este período como feliz e imune a grandes preocupações com a 

saúde da criança, de maneira geral, utilizaram o termo “bebê normal” para 

caracterizá-los. Percebe-se que as mães que mais relataram dificuldade para 

desprenderem-se da rotina pré-diagnóstico, ou seja, para abandonar a posição 

que ocupavam antes da doença, foram aquelas que receberam o diagnóstico 

antes da criança completar um ano; estas também se mostraram mais 

inseguras quanto à capacidade de cuidar dos filhos com câncer do que as 

demais e citaram a necessidade do auxílio da família. A hipótese de que o 

diagnóstico dado durante a gestação ou nos primeiros meses de vida influencia 

no vínculo mãe/bebê e na construção da autoimagem da mulher enquanto mãe 

pode ser contemplada a partir do breve conceito de Freud de 1932 sobre a 

maternidade. Ele afirma que uma mulher pode transferir para seu filho a 

ambição que anulou em si mesma e quando um filho não corresponde à 

perfeição narcísica o vínculo entre ambos pode ser, ainda que minimamente, 

enfraquecido. "Esse sentimento catastrófico, compreensível no âmbito do 

altruísmo inerente à relação da mãe com o filho, também é apreensível pelo 

componente narcíseo desta relação (...) duas angustiantes expectativas de 

perda: do filho em si e dele como projeção do ideal de si mesma." 

(NASCIMENTO et. al., 2009). 
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Em tempo, as teorias winnicottianas de holding e preocupação materna 

primária que Jam Abram (1999) simplifica “Todas as particularidades do 

cuidado materno que antecedem e advêm depois do nascimento convergem 

para a composição do ambiente de holding. Isto inclui a preocupação materna 

primária da mãe, que lhe possibilita fornecer ao bebê o necessário suporte 

egóico.” (OUTEIRAL, 2001, p.55) colaboram para a percepção do possível 

sentimento de insegurança advindo da sensação de fracasso das mães, pois 

fica perceptível que elas sentem que falharam na missão de fornecer o holding 

ideal.  

 A priori, os sintomas iniciais não trouxeram grandes preocupações e a 

assistência médica de urgência foi procurada, pela maioria das mães, como 

uma forma preventiva principalmente relacionada à cautela quanto a quadros 

mais severos de desidratação devido aos vômitos e para alívio da dor. Elas  

acreditavam se tratar de uma “doença normal de criança”. Com a permanência 

dos sintomas após a medicalização é que então surgia certa inquietude e 

desconfiança com relação à eficiência do profissional de saúde que atendera o 

infante fazendo do retorno ao hospital um momento de tensão. Algumas 

acompanhantes descreveram diversas idas a diversos hospitais e 

ambulatórios, insistência por parte da família para que exames mais complexos 

fossem realizados e ainda falaram sobre a indiferença e o descaso da equipe 

perante a opinião das mães quanto à severidade do quadro de saúde dos seus 

filhos, sentindo que o seu saber informal, cuja fonte é a observação diária da 

saúde da criança, não tivesse valia.  

Em estudo realizado sobre o itinerário diagnóstico das famílias de 

pacientes oncológicos infantis, Cavicchioli, Menossi e Lima (2007, p. 223-227) 

indicam que “As dificuldades vivenciadas pelas famílias de crianças e 

adolescentes com câncer no período pré-diagnóstico implicam dimensões que 

transcendem questões burocráticas e organizacionais do setor saúde, uma vez 

que envolvem também aspectos subjetivos”. Portanto, compreende-se a 

especificidade da diagnose de um câncer infantil e os obstáculos que os 

profissionais da atenção primária, especialmente os generalistas, enfrentam 

para obter êxito na busca por um resultado assertivo, no entanto, faz-se 
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necessário avaliar a prática dos conceitos de humanização do atendimento nos 

quais o Sistema Único de Saúde (SUS) está pautado. 

 

   

4.1.2. IMPACTO DO DIAGNÓSTICO 

 

 

Ao contemplar a jornada de um paciente crônico e seus familiares 

atentando-se a cada passo deste percurso, é notório o vaivém cíclico entre os 

cinco estágios da elaboração do luto estabelecidos por Elisabeth Kübler-Ross 

(1969). Já na etapa diagnóstica é possível sentir nuances de todos os estágios 

consecutivamente permeando o discurso das participantes desta pesquisa. O 

primeiro, da negação, mostrou-se na maioria dos relatos como primeira fala 

logo após a narrativa do momento exato do recebimento da notícia “A negação 

funciona como um para-choque depois de notícias inesperadas e chocantes, 

deixando que o paciente se recupere com o tempo, mobilizando outras 

medidas menos radicais.” (KÜBLER-ROSS, 1969, p.44). Em outras palavras 

demonstram que encontraram resultados similares quanto à negação ao 

buscar a compreensão do impacto do diagnóstico "procura urgente por um 

'buraco', produz uma clara tentativa de escapar ao contato com a notícia, bem 

como com todo o resto que a mesma poderia representar prospectivamente." 

(SILVA e MELO, 2013, p. 147-153) Em seguida e de maneira geral, as 

cuidadoras disseram experimentar sentimentos de desespero e desamparo, 

colocando-as aquém do destino, infortúnio e medo da morte, “A morte em si 

está ligada a uma ação má, a um acontecimento medonho, a algo que em si 

clama por recompensa ou castigo.” (KÜBLER-ROSS, 1969, p. 6). Também, a 

vulnerabilidade e impotência diante da premissa de que as grandes decisões 

quanto aos cuidados da criança seriam de responsabilidade médica e a ruptura 

espantosa da inviolável vitalidade infantil eram fatores geradores de confusão e 

angústia. “É como se, de uma hora para outra, nada mais soubessem, estando 

todo o conhecimento e capacidade cuidadora nas mãos da equipe médica. 

Isso, sem dúvida, interfere na relação pais-filho e na autoestima dos genitores.” 
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(STEFFEN e CASTOLDI, 2006, p.406-425). O diagnóstico de um câncer que 

culturalmente é sinônimo de condenação à morte e ao sofrimento desperta na 

família o pavor à finitude, seja da vida normal ou da idealizada, “Comportamo-

nos como se fôssemos um dos Asra, que morrem quando aqueles que eles 

amam também morrem. (...) Nossos laços emocionais (...) nos desestimulam a 

cortejar o perigo para nós mesmos e para aqueles que nos pertencem.” 

(FREUD, 1915, p. 300). Sendo assim, a negação inicial tende a ser passageira, 

pois a incontestabilidade da existência do câncer força estas famílias a 

abandonar este mecanismo de defesa "É possível perceber que o primeiro 

contato com a doença e o seu progressivo agravamento evidenciam-se como 

episódios nos quais o sentido e o peso da morte assumem sua face mais 

nítida, da qual a fuga e o distanciamento tornam-se ações impraticáveis." 

(SILVA e MELO, 2013, p. 147-153). 

O segundo estágio, a raiva, fora evidenciado nas entrevistas quando 

muitas acompanhantes se referiram aos médicos como profissionais pouco 

preparados para dar uma notícia como esta. Não se pode negar a hipótese de 

que a alguns galenos faltou sensibilidade, afinal “Não há um modus operandi 

padronizado para esse tipo de comunicação. Mas, o bom senso recomenda 

que paciente e família sejam poupados (...) dos sofrimentos desnecessários 

provocados por antecipações derrotistas e overdoses inúteis de prognósticos e 

perspectivas.” (PINTO, 1996, p.287-294), mas ponderar as emoções 

vivenciadas e internalizadas por estas famílias pode revelar que a raiva, 

naturalmente gerada pelo anúncio, fora direcionada àquele que a trouxe 

“Quando não é mais possível manter firme o primeiro estágio da negação, ele é 

substituído por sentimentos de raiva, de revolta, de inveja e de ressentimento. 

(...) Deve-se isso ao fato de esta raiva se propagar em todas as direções e 

projetar-se no ambiente, muitas vezes sem razão plausível.” (KÜBLER-ROSS, 

1969, p. 55). 

Em estudo qualitativo e descritivo a respeito da percepção materna 

diante do enfrentamento contra o câncer, Beltrão et. al. (2007) relatam e 

discutem, utilizando termos pertinentes ao instrumento de pesquisa escolhido, 

sobre o impacto do diagnóstico e nota-se que o resultado obtido é similar ao 

demonstrado pela presente investigação: "(...) uma experiência única, 
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chocante, dolorosa, traumática e desesperadora. (...) a doença carrega 

estigmas e preconceitos, sendo inclusive vista como sinônimo de morte." 

(p.562-566). Nóia et. al. (2015) também ressaltam as emoções descritas pelos 

participantes de sua pesquisa qualitativa sobre o enfrentamento dos familiares 

de pacientes oncológicos infantis sobre o impacto do diagnóstico "Reações de 

choque, desespero, abalo, choro, negação e medo ficaram em destaque (...)" 

(p. 465-472). 

 

 

4.1.3. IMPACTO DA TRANSFERÊNCIA 

 

 

 Tal qual a dor derivada da constatação de uma doença crônica grave, o 

reconhecimento de que um tratamento invasivo, longo e doloroso é necessário 

também traz o prenúncio da dor, do sofrimento e da exaustão. Porém, no caso 

desta população especificamente, estas angústias são acompanhadas de uma 

segunda notícia tão implacável quanto o diagnóstico em si: a rede de saúde da 

região onde moram não provém tratamento eficaz para a cura da patologia do 

infante, sendo assim, paciente e cuidador terão inevitavelmente que deslocar-

se por indeterminado período de tempo para uma cidade que possua um centro 

oncológico competente. Neste ponto, a família que almeja a recuperação da 

vida sadia da criança coloca à disposição todos os recursos emocionais, 

financeiros e físicos que possui na esperança de obter resultado positivo e 

permanente.  

Seguindo a teoria de Kübler-Ross (1969) este seria o terceiro estágio da 

elaboração do luto, o estágio da barganha. Família e paciente apegam-se a 

promessas e comportamentos extraordinários em troca de mais dias 

saudáveis, de mais vida, a mudança em prol de uma intervenção médica 

promissora é um sacrifício válido. Vale esclarecer que, comparar o estudo de 

Elisabeth Kübler-Ross, com pacientes terminais, a este, com pacientes infantis 

oncológicos, não sinaliza uma descrença na cura dos mesmos, o paralelo entre 
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as experiências refere-se ao luto do corpo saudável, da vida cotidiana e da 

inexorabilidade do vigor da criança. Não obstante, a religiosidade presente em 

todas as mães (da população, somente a cuidadora avó é agnóstica) confirma 

a necessidade da crença em algo maior que possa intervir milagrosamente na 

situação dos rebentos “(...) ficamos impressionados com o número dos que 

prometiam „uma vida dedicada a Deus‟ ou „uma vida a serviço da Igreja‟ em 

troca de um pouco mais de tempo de vida.” (KÜBLER-ROSS, 1969, p.89) 

 Contudo, os dados revelados neste estudo demonstraram que a 

transferência, apesar de justificada com um nobre e inquestionável motivo para 

acontecer, trouxe sofrimento igual, senão maior, que o diagnóstico. Isto porque 

a família, em especial o acompanhante, enfrenta perdas, temores e problemas 

em muitas outras esferas. O tempo empregado pelas entrevistadas para falar 

sobre seus sentimentos quanto à transferência leva a crer que esta é uma 

questão incômoda e pouco discutida, talvez porque se sintam destituídas do 

direito de reclamar com a família e com os profissionais das casas de apoio, 

talvez porque exista uma autocensura quanto este mal-estar. "Muitas vezes, os 

conflitos consequentes aos múltiplos papéis exercidos pelas mulheres na 

sociedade como mães, esposas, donas de casa e profissionais influenciam e 

intensificam o desgaste emocional. (...) não conseguem resguardar o emprego, 

ao se ausentarem do emprego para cuidar dos filhos doentes (...)." (BELTRÃO 

et. al., 2007, p.562-566). 

 Os principais anseios que as cuidadoras demonstraram sentir no 

momento da descoberta da necessidade da transferência relacionaram-se às 

dificuldades financeiras, ao abandono dos demais integrantes da família, 

principalmente dos “filhos saudáveis” e do marido e à insegurança quanto à 

própria habilidade em administrar o tratamento e suprir todas as necessidades 

da criança sozinha. "Percebe-se que essas mulheres foram literalmente 

arrancadas de seu mundo originário. (...) percebem que têm de procurar 

tratamento para os filhos e, para isso, deslocam-se de suas cidades, de suas 

famílias e seguem em busca da cura (...)" (CASTRO, 2010, p.971-994). 
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 Como dito, o tempo desprendido para o tema fora inesperadamente 

grande, no entanto, pôde-se observar que, em 50% das entrevistas, o subtema 

acerca das perdas pessoais foi o mais explorado. Tais mulheres lamentaram – 

de forma discreta, demonstrando certo constrangimento por levantar a questão 

– sobre a interrupção das suas atividades sociais, de lazer, de trabalho e dos 

planos quanto aos seus objetivos individuais. A mulher moderna multitarefas 

conquistou seu direito ao prazer além das expectativas maritais e maternais, 

ganhou espaço na oferta de entretenimento e, principalmente, tomou posse da 

voz que dita suas decisões. Sendo assim, desvincular-se do seu meio social, 

ainda que para uma finalidade de maior importância, é perder parte da sua 

identidade, simboliza, de acordo com o que fora apresentado pelas cuidadoras, 

ameaça à sua liberdade e independência. “(...) muda desprazerosamente o 

cotidiano da mãe (...). A mãe é levada a abandonar ou a restringir os motivos e 

as metas constitutivas de seus interesses individuais, ficando seu cotidiano, 

principalmente durante a hospitalização, circunscrito à atenção e ao cuidado do 

filho." (NASCIMENTO et. al., 2009). Volto ao ponto do constrangimento para 

salientar que não foram expressos sentimentos de raiva, tampouco de 

arrependimento sobre a escolha da transferência, verbalizar tais emoções 

causariam profunda culpa pelo egoísmo diante do sofrimento do filho, mas a 

tristeza e a nostalgia ao falar sobre as conquistas anteriores e sobre os 

sacrifícios pessoais foram de fato relevantes para compreender que a 

elaboração do luto quanto ao corpo saudável da criança e as possíveis perdas 

futuras da mesma é acompanhada pela elaboração do luto do ser-no-mundo 

dessas mulheres. 

 Seguindo a linha proposta por Kübler-Ross, nota-se que ao falar do 

passado, do impacto da notícia da transferência, deveras as emoções são 

pertinentes ao estágio da barganha. No entanto, ao trazer à tona os 

sentimentos atuais pertinentes à estadia em São Paulo, confirma-se que 60% 

das entrevistadas encontravam-se no estágio da depressão, “Seu alheamento 

ou estoicismo, sua revolta e raiva cederão lugar a um sentimento de grande 

perda. Esta perda pode apresentar muitas facetas (...).” (KÜBLER-ROSS, 

1969, p. 91) e 40%, quanto a este quesito (das perdas causadas pela 

transferência), mostraram-se já na fase de aceitação “Não se confunda 
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aceitação com um estágio de felicidade. É quase uma fuga de sentimentos. 

Como se a dor tivesse esvanecido, a luta tivesse cessado (...).” (KÜBLER-

ROSS, 1969, p.118). 

 

 

4.2. CONVICÇÕES DE SAÚDE: SUSCETIBILIDADE 
 

 

 “De fato só se tem certeza do êxito 

completo quando todas as forças anímicas unem-

se na luta pela meta desejada.” (FREUD, 1901, 

p.262) 

 

É natural, após o impacto de uma notícia devastadora como o 

diagnóstico de um câncer, que se busque compreender a razão pela qual 

aquele determinado evento aconteceu, como acontece, por exemplo, com 

grandes desastres naturais, um terremoto ou tsunami. Sabemos que é um 

infortúnio, uma ação da natureza pouco provável e imprevista, sabemos que 

pode acontecer, mas não há como predizer exatamente quando, onde e qual 

será a intensidade dos tremores. Estudos são realizados para supor que 

naquela região há a possibilidade de placas tectônicas se chocarem e causar 

um abalo sísmico, bem como pesquisas são realizadas para informar a 

população de que determinado tipo de câncer pode afetar determinada 

categoria de pessoas. Pois bem, após o terremoto e todo o horror que ele 

causa, a equipe de sismologia investiga minuciosamente quais foram os fatores 

que interferiram no solo daquele determinado território, quais foram as medidas 

de segurança não tomadas com relação à construção das moradias e o que 

pode e deve ser feito para reconstruir às cidades devastadas. Os habitantes e 

autoridades locais, destruídos como suas casas, serão informados quanto aos 

resultados da perquisição e, dentro de seus recursos, começarão o longo 

percurso da reestruturação da sua terra natal. Assim são as famílias 

acometidas pelo câncer, após a desolação sentida pela trágica diagnose 
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necessitam de explicações quanto à origem, as possíveis precauções que 

foram ignoradas e os erros cometidos, para, a partir da compreensão, voltar 

sua atenção ao tratamento proposto pela equipe especializada que 

reestabelecerá a saúde do paciente. 

Retornando à citação de Sigmund Freud no início desta parte da 

discussão, as respostas das cuidadoras com relação à suscetibilidade 

demonstraram que a revelação da origem do câncer não somente se destinou 

a apurar possíveis equívocos evitáveis e, assim, culpar-se ou culpar alguém, 

mas a busca por esclarecimento tornaria, naquele momento de enfrentamento, 

a luta contra o câncer mais justa, já que a família estaria munida de 

informações, úteis ou não, sobre o seu inimigo. 

 

 

4.2.1. HERANÇA GENÉTICA 

 

 

 Num adulto, cujo corpo foi exposto a muitos fatores ambientais, a culpa 

pelo descuido quanto à saúde mostra-se muito forte em grande parte dos 

casos, “Diante da situação vivida, muitas passam a refletir acerca das ações 

tomadas com relação à sua saúde e percebem o descaso que tiveram com 

próprio corpo.” (ALMEIDA et. al., 2001, p.63-69). No entanto, quando o câncer 

acomete uma criança, os fatores externos parecem causas pouco prováveis 

devido ao pouco tempo de vida. E essa possibilidade gera nos genitores e 

responsáveis da criança o desconforto da culpa, afinal eles deveriam protegê-la 

de agentes maléficos à saúde e ao bem-estar. Diante disso, 40% das 

cuidadoras disseram ter investigado e analisado a árvore genealógica da 

criança a fim de encontrar parentes próximos e/ou distantes com o mesmo 

diagnóstico. 
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Embora a hereditariedade seja uma causa de neoplasias que 

geralmente exime os pais da responsabilidade e da culpa, uma mãe explicou 

que sente como se tivesse “passado” a doença através do “sangue”, do 

“sangue ruim” para a filha. Bem como uma mãe entrevistada cuja segunda filha 

começou a apresentar os mesmos sintomas iniciais da primeira filha 

diagnosticada, disse não querer se informar quanto à origem da patologia 

numa espécie de negação a influência genética. 

 

 

4.2.2. FATORES EXTERNOS 

 

 

 Na busca por uma resposta à causalidade da patologia dos filhos, duas 

mães encontraram possíveis fatores que vieram a contribuir para o surgimento 

do tumor. Em tais eventos, todavia, ambas não poderiam evitá-los, uma vareta 

numa brincadeira e uma lesão espinal durante o parto. “(...) é realmente muito 

triste que tudo na vida deva ser como num jogo de xadrez, onde um movimento 

em falso pode forçar-nos a desistir dele, com a diferença, porém, de que não 

podemos começar uma segunda partida, uma revanche.” (FREUD, 1915, 

p.301). 

 Apesar de estas duas mulheres compartilharem da mesma convicção de 

saúde quanto à suscetibilidade, os sentimentos que esta convicção causa são 

contrários, pois uma atribui a culpa ao acaso o fato de uma vareta bater no olho 

da criança durante uma brincadeira e outra atribui a culpa ao médico que 

lesionou a coluna vertebral do filho no momento do parto, destinando à primeira 

o conformismo ou a aceitação e à segunda a raiva. 
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4.2.3. VONTADE DE DEUS 

 

 

 Para duas mães a vontade divina pareceu uma justificativa coerente 

para o surgimento de uma doença no filho, muito embora esta tenha trazido 

muito sofrimento e sequelas irreversíveis, no entanto as duas acompanhantes 

se diferem nos sentimentos despertos por essa compreensão. Para a mãe da 

criança que está fazendo um tratamento de manutenção por não ter 

encontrado tecnologia viável para a cura até o momento da entrevista, o 

sentimento expressado é de profunda aceitação diante da possibilidade da filha 

cumprir sua missão terrena através de um processo doloroso; para a mãe da 

menina que está progredindo para a cura com as terapêuticas, embora a 

postura seja de obediência às vontades de Deus, há um questionamento que 

demonstra certa rebeldia, raiva por assim dizer.  

Levando em consideração a elaboração do luto de Kübler-Ross, 1969, 

existe a hipótese de que o conjunto de emoções descrito por ambas nesse 

quesito esteja relacionado ao estágio de elaboração de luto que cada uma 

está. Cabe ressaltar que o tempo de diagnóstico é o mesmo, sendo assim este 

não é um fator que altera a vivência do luto. A mãe que tem vivenciado o 

tratamento sem grandes expectativas de cura talvez esteja entrando em 

contato de forma mais aberta com os seus sentimentos de perda e, assim, 

tenha se aproximado mais rápido da aceitação e, além disso, a esperança na 

intervenção divina – na mesma que causou a doença – faz com que ela se 

sinta amparada “(...) o que sempre nos impressionou foi que até mesmo os 

mais conformados, os mais realistas, deixavam aberta a possibilidade de 

alguma cura (...). O que os sustentava através dos dias, das semanas ou dos 

meses de sofrimento é este tipo de esperança.” (KÜBLER-ROSS, 1969, p. 

144), enquanto a mãe que ainda se vê em plena luta com grandes chances de 

ganhar não esteja pronta para aceitar a doença e suas possibilidades de 

desfecho, portanto, ainda está elaborando o luto pelo “desamparo divino” no 

estágio da raiva, onde muitos de fato questionam os preceitos da vontade de 

Deus. 
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 Poderia trazer à luz desta discussão os conceitos da psicanálise 

freudiana que se aplicam no estudo da fé, tendo em vista que este elemento 

surgiu em diversos pontos e influenciaram nos resultados, porém o objetivo 

deste trabalho não é investigar a Weltanschauung (visão do universo) das 

participantes, sendo a fé considerada neste estudo uma manifestação dos 

sentimentos, um componente cultural para o enfrentamento de situações 

adversas. 

 

 

4.3. CONVICÇÕES DE SAÚDE: SEVERIDADE 
 

 

“Sob a influência dos instintos de 

autopreservação do ego, o princípio de prazer é 

substituído pelo princípio de realidade. Esse último 

princípio não abandona a intenção de 

fundamentalmente obter prazer; não obstante, 

exige e efetua o adiamento da satisfação, o 

abandono de uma série de possibilidades de obtê-

la, e a tolerância temporária do desprazer como 

uma etapa do longo e indireto caminho para o 

prazer. (FREUD, 1920, p. 20) 

 

 

 Os resultados heterogêneos da investigação sobre as convicções de 

saúde das acompanhantes quanto à severidade da patologia das crianças 

demonstraram a multiplicidade de fatores que interferem na concepção desta 

vertente: quadro clínico atual, estadiamento da doença, possibilidade de cura, 

sequelas e efeitos colaterais do tratamento e da doença e quantidade de 

metástases e recidivas do câncer. No entanto, com um olhar sensível às 

nuances dos discursos referentes a este assunto é possível observar que a 

compreensão da gravidade dos quadros de saúde dos pacientes tem a ver com 

as ferramentas de enfrentamento que estas mulheres se utilizam para suportar 



101 
 

a real ameaça de morte e as mazelas que prejudicam o bem-estar físico e 

psíquico dos infantes. 

 

 

4.3.1. NEGAÇÃO 

 

 

Nota-se que 30% das acompanhantes, apesar dos riscos de metástases 

e agravamentos dos sintomas, das sequelas deixadas pela vivência de uma 

patologia como esta e da possibilidade assombrosa da morte, estavam em 

evidente negação quanto à severidade. Seus filhos, ainda que em estágios 

diferentes do tratamento (fila de espera para transplante, aplicação da 

radioterapia e período de controle recente), não haviam recebido alta. O 

aparente otimismo pode ser interpretado como uma forma de negar o perigo 

que a vida da criança, desde o diagnóstico até o ápice de sua idade madura, 

está exposta. Ainda que a teoria de 1969 de Kübler-Ross faça-se útil nesta 

questão, considerando o primeiro estágio da elaboração do luto, a negação 

deste pensamento atemorizante é muito bem explanada por Sigmund Freud, 

1925, quando este se dedica à compreensão da negativa explorada em outros 

estudos do autor:  
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“Assim, o conteúdo de uma imagem ou 

ideia reprimida pode abrir caminho até a 

consciência, com a condição de que seja negada. 

A negativa constitui um modo de tomar 

conhecimento do que está reprimido; com efeito, já 

é uma suspensão da repressão, embora não, 

naturalmente, uma aceitação do que está 

reprimido. Podemos ver como, aqui, a função 

intelectual está separada do processo afetivo. 

Com o auxílio da repressão apenas uma 

consequência do processo da repressão é 

desfeita, ou seja, o fato do conteúdo ideativo 

daquilo que está reprimido não atingir a 

consciência. O resultado disso é uma espécie de 

aceitação intelectual do reprimido, ao passo que 

simultaneamente persiste o que é essencial à 

repressão.” (FREUD, 1925, p. 267 e 268) 

 

 Portanto, entende-se que a severidade do quadro clínico ou dos 

possíveis desdobramentos críticos da tentativa de cura do ente querido está 

desnuda diante dos olhos das acompanhantes, porém a ideia e, 

principalmente, os sentimentos que ela aflora são insuportáveis no nível 

consciente fazendo com que as cuidadoras se utilizem do mecanismo de 

defesa da negação. Outros 20% das cuidadoras, de forma mais sutil, indicaram 

também certa negação, dando ênfase a particularidades menos significantes 

da complexidade do quadro clínico de seus filhos, numa espécie de fuga à 

verbalização deste tema. Por fim, conclui-se então que 50% das mulheres 

entrevistadas apresentaram indícios que dão vazão à hipótese de que um dos 

recursos para lidar com a severidade seja, deveras, a negação. 

 Todavia, torna-se imprescindível distinguir a hipótese do falso otimismo 

supracitado com a positividade e confiança da mãe cujo filho estava em sua 

última consulta de controle após o período de cinco anos desde o fim do 

tratamento. Para ela de fato o risco de metástases e recidivas é 

significantemente menor e sinaliza a alta definitiva do menino. Sendo assim, é 

natural que a mesma compreenda que, apesar da sequela - a qual a criança se 
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adaptou habilmente - não existe nada no momento que ameaça o bem-estar 

físico do seu filho. 

 

4.3.2. SEQUELAS  

 

  

. O tratamento do câncer pode atingir seu mais alto nível de eficácia, contudo o 

resultado positivo às expectativas do que este se propõe a fazer – erradicar 

células cancerosas – não é sinônimo de garantia de qualidade de vida. 

Recapitulando os relatos apresentados nos resultados, é notório que as 

terapêuticas aplicadas ocasionaram mutilações, prejuízos às habilidades 

psicomotoras e deficiências permanentes, deste modo, explorar o tema da 

severidade sob a ótica destas cuidadoras não se refere tão somente à 

percepção da neoplasia e seu conjunto sintomático, mas deve abranger 

também o assentimento de desfechos malquistos dos procedimentos médicos 

fundamentais para a cura. 

 Ao confrontar a gravidade das sequelas com a localização do tumor 

inicial desta amostra de pacientes oncológicos infantis, percebe-se que as 

massas neoplásicas cerebrais e medulares surgem no topo das formações 

cancerosas com mais danos à qualidade de vida das crianças. Atribui-se a este 

dado, as inúmeras funções vitais e psicomotoras que estes órgãos acumulam, 

a fragilidade dos mesmos e o detrimento (ainda) inevitável causado pela 

atuação invasiva da medicina. Assim sendo, a severidade, de acordo com as 

convicções de saúde das três cuidadoras de crianças com tumores cerebrais e 

medulares, é ponto alvo de profundas preocupações, pois envolve a 

cronicidade das sequelas que têm grandes chances de serem permanentes e, 

principalmente, o risco de morte que os infantes lidam em virtude das 

possibilidades de um aumento (mesmo que mínimo) do tumor, de um novo foco 

de crescimento neoplásico e de desenlace trágico de um procedimento 

terapêutico. Em síntese, estas mães relacionaram à severidade a ameaça à 

vida, a perda dos prazeres da infância por causa das deficiências motoras e a 

permanência de quadros clínicos complexos. 
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 A singularidade dos cuidados para com uma pessoa recém-

transplantada também foi apontada por uma mãe como um agravamento do 

quadro geral do seu filho e, por assim dizer, uma espécie de sequela 

transitória. É necessário um extremo asseio de todos os itens que entrarão em 

contato com a criança e muita atenção no que concerne à alimentação, pois 

qualquer reação do corpo a uma bactéria ou vírus pode dar início a um 

processo de rejeição do novo órgão, o que faria com que todos os esforços em 

busca da cura fossem em vão. Sendo assim, esta acompanhante mostrou 

sinais de uma superproteção que interfere, inclusive, na interação social da 

criança, frente ao seu ponto de vista referente à severidade. 

 

 

4.3.3. PREJUÍZOS PSICOSSOCIAIS 

 

 

 Dentre as pautas levantadas pelas participantes desta pesquisa, uma 

delas tange a questão dos prejuízos sociais acarretados pela exposição da 

criança a situações constantes de embaraço. Duas mães explanaram a 

respeito do constrangimento das filhas: uma sobre a aparência que o tumor na 

face lhe confere e uma sobre a incontinência urinária e fecal que por vezes 

ocorre em locais públicos. Ambas pronunciaram suas preocupações quanto às 

avarias que estas ocasiões podem causar na autoestima e na socialização 

destas meninas.  

Não obstante, o assunto dos danos psicológicos e sociais surgiu do 

discurso de outras quatro mães, colocando tal tópico em destaque na 

percepção da interferência do conceito de severidade nas convicções de saúde 

das participantes do estudo. Para estas mulheres, a severidade, por fim, 

destina-se a compreensão do bem-estar de um modo geral, presente e futuro, 

não somente do estado clínico ou do estadiamento da doença naquele dado 

momento. 
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4.4. CONVICÇÕES DE SAÚDE: BENEFÍCIOS 
 

 

“A vida, tal como a encontramos, é árdua 

demais para nós; proporciona-nos muitos 

sofrimentos, decepções e tarefas impossíveis. (...) 

Há, é verdade, outro caminho, e melhor: o de 

tornar-se membro da comunidade humana e, com 

o auxílio de uma técnica orientada pela ciência, 

passar para o ataque à natureza e sujeita-la à 

vontade humana. Trabalha-se então com todos 

para o bem de todos.” (FREUD, 1930, p. 83 e 86) 

 

Na discussão acerca do impacto do diagnóstico, a aceitação diante dos 

sacrifícios impostos pela transferência da dupla paciente-acompanhante fora 

apontada como um indício do estágio da barganha da elaboração de luto 

proposta por Elizabeth Kübler-Ross (1969). Foi mencionada também a forma 

cíclica com que estes estágios se apresentam. Portanto, numa retomada à 

vivência deste estágio de barganha, a adesão ao tratamento e a aceitação das 

dificuldades e do empenho que este requer se mostra como uma troca justa em 

nome da recuperação de saúde da criança. Ademais, a adesão ao tratamento 

pode ser compreendida também como o fim do processo de elaboração de luto 

do corpo saudável, o estágio de aceitação, admitindo a possibilidade de “morte” 

simbólica e transitória da saúde.  

 

 

 

 

 



106 
 

 

4.4.1. TRATAMENTO 

 

 

 A rotina de um tratamento contra o câncer é exaustiva: exames 

periódicos, consultas com diversas especialidades médicas e com outros 

profissionais da saúde, aplicação das terapêuticas, prováveis internações e 

possíveis cirurgias. Geralmente os efeitos colaterais das mesmas, como já 

exposto, também são severos e agravam o estado de saúde do paciente. 

Sendo assim, aderir a um tratamento rigoroso e nocivo como este se torna, por 

vezes, uma tarefa difícil, principalmente quando o submetido é uma criança. 

 Conquanto, os termos e as particularidades da doença e das 

terapêuticas não são de conhecimento comum a todas as pessoas, sendo o 

início da jornada contra o câncer também um ingresso a um mundo 

completamente desconhecido. Os guias dentro deste novo universo serão, em 

sua maioria, médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais e outros 

profissionais atuantes na área oncológica pediátrica, sendo assim, são eles os 

responsáveis por inspirar grande parte da confiança e da esperança das 

famílias e dos próprios pacientes, "A equipe de saúde que se mostra simpática 

e prestativa adquire valores heroicos, fato que pode interferir positivamente na 

adaptação da família à doença." (BELTRÃO et. al., 2007, p.562-566). 80% das 

entrevistadas indicaram satisfação e reconhecimento quanto aos benefícios do 

tratamento, bem como dos serviços prestados pela equipe de assistência. 

Embora apontem o sofrimento causado pelos procedimentos laboratoriais e 

medicinais e a dificuldade em ser usuário do Sistema Único de Saúde (SUS), 

as cuidadoras se mostraram compreensivas quanto a impossibilidade de evitar 

a dor e o flagelo, tal como reconhecem as razões pelas quais os centros 

oncológicos pediátricos de São Paulo se encontram superlotados. 

 Para duas participantes desta pesquisa, todavia, os benefícios do 

tratamento são insuficientes e as mesmas expressaram este descontentamento 

através de reclamações quanto às decisões e as opiniões da equipe médica, 

demonstrando falta de confiança na aptidão desta. Existe a possibilidade de 
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que realmente há inabilidades e que ocorram erros por parte dos profissionais, 

porém este julgamento levanta a hipótese de que, na verdade, as cuidadoras 

estejam vivenciando o segundo estágio da elaboração do luto, a raiva, quanto à 

falta de recursos na medicina para propiciar a cura naquele dado momento 

(fase em que as duas crianças se encontram) e transferindo este sentimento 

para os responsáveis por informa-las deste revés. 

 Nesta subcategoria, há que se discutir o caso de Marta especificamente. 

Do diagnóstico até o momento da entrevista, a criança passara por muitas 

situações adversas, desde sequelas debilitantes e permanentes até grandes 

suplícios devido a erros médicos. Ao analisar o relato desta mãe é possível 

identificar passagens nas quais ela indicou ter passado por todos os estágios 

da elaboração do luto e compreender que suas convicções quanto aos 

benefícios do tratamento paliativo oferecido na época da entrevista giram em 

torno da aceitação e da esperança:  

 

“É a esperança – que de vez e quando se 

insinua – de que tudo isto não passe de um 

pesadelo irreal, de que acorde uma manhã com a 

notícia de que os médicos estão prontos para 

tentar um novo medicamento que parece 

promissor (...). Isto proporciona aos doentes em 

fase terminal de um senso de missão especial, 

que os ajuda a erguer o ânimo e faz com que se 

submetam a exames e mais exames, quando tudo 

se torna penoso: de certo modo, para uns é uma 

racionalização de seus sofrimentos; para outros 

continua sendo uma forma de negação 

temporária, mas necessária.” (KÜBLER-ROSS, 

1969, p. 144). 
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4.4.2. CUIDADO AO PACIENTE 

 

 

 Aderir ao tratamento oncológico não somente se refere ao assentimento 

a terapêuticas invasivas e dolorosas, também confere aos principais 

cuidadores uma imensurável responsabilidade relacionada ao cumprimento de 

uma agenda sobrecarregada de compromissos. São regras inflexíveis de 

cuidados quanto à alimentação, à medicação, à higiene e ao sono, de extrema 

atenção aos sintomas e as mais tênues alterações psicológicas e orgânicas. 

Além de se manter na posição de continente e rêverie, recebendo as projeções 

destas crianças sobre o adoecimento e a possibilidade de perdas, inclusive da 

vida, e devolvendo a elas significações menos assustadoras e mais suportáveis 

(BION, 1988). É aprender a entender que, por mais que se pratique 

perfeitamente todo o zelo recomendado, muitas vezes o paciente vai sofrer e 

decair. É alerta máximo a todo minuto durante um longo período de tempo. 

 Mesmo assim, 100% das participantes deste estudo se mostraram muito 

dedicadas neste papel, igualmente manifestaram sentimentos de gratificação e 

confiança com o próprio desempenho. Trocas com outros familiares foram 

relatadas e divisão de cuidados quando estão em suas casas o que alivia a 

carga temporariamente dando fôlego novo a algumas delas. Porém o crédito 

pelos benefícios de um cuidado integral é concedido a elas mesmas por elas 

mesmas (e é de fato merecido). Este cuidado sublime com o infante enfermo 

pode ser comparado com o papel da mãe suficientemente boa, “A mãe 

suficientemente boa (não necessariamente a própria mãe do bebê) é aquela 

que efetua uma adaptação ativa às necessidades do bebê (...). Na verdade, o 

êxito no cuidado infantil depende da devoção, e não do „instinto‟ ou 

conhecimento intelectual.” (WINNICOTT, 1953, p. 25). 
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4.4.3. CASA DE APOIO 

 

 

  “Ninguém deve querer 

salientar-se, todos devem ser o mesmo e ter o 

mesmo. A justiça social significa que nos negamos 

muitas coisas a fim de que os outros tenham de 

passar sem elas, também, ou, o que dá no 

mesmo, não possam pedi-las.” (FREUD, 1921, p. 

124) 

 

As angústias sentidas pela notícia da necessidade da transferência a um 

centro oncológico despertam preocupações e fantasias quanto à estadia na 

capital paulista. A priori, porque normalmente estas famílias residem em 

cidades pequenas, distantes das metrópoles de seus estados, sendo assim, a 

megalópole em questão é vista como um lugar hostil e perigoso. A posteriori, 

porque é sabido o elevado custo de vida e surgem apreensões sobre a estadia, 

o transporte, a alimentação e outros fatores indispensáveis para a existência e 

há um terceiro elemento de igual importância, o desamparo causado pelo 

isolamento das cuidadoras com relação a suas famílias. Portanto, as mesmas, 

ao saber da impossibilidade de serem atendidas na rede de apoio à saúde de 

seus estados e região, descobrem que adentrarão no universo desconhecido 

do câncer, que este está localizado em uma cidade também desconhecida e 

muito diferente da realidade que vivem e que esta será uma aventura solitária. 

Neste cenário, o acolhimento oferecido pelas casas de apoio torna-se 

imprescindível para que esta experiência se torne menos traumática.  

Sobre os serviços prestados, as cuidadoras apontaram o auxílio das 

assistentes sociais que visa garantir os direitos das crianças, bem como busca 

alternativas que atendam melhor as necessidades individuais de cada paciente 

como um dos benefícios mais significantes. Segundo elas, o intermédio das 

assistentes sociais nas questões relacionadas ao agendamento de consultas, 

tratamentos, internações e passagens aéreas, tal qual a questão do amparo 
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financeiro garantido pelo Estado foi e é essencial para a melhor adaptação à 

transferência. 

A intervenção das psicólogas das casas também foi ressaltada como um 

diferencial importante para a estabilidade emocional dos infantes e das 

cuidadoras na vivência de todo o processo, pois, como já dito, a distância entre 

a dupla e a família incita conteúdos confusos e aflitivos e as sessões com esta 

profissional, sejam grupais ou individuais, de acordo com as entrevistadas, 

trazem alívio e sensação de acolhimento. 

A relação com as outras mães e crianças desperta, conforme os 

discursos, sentimentos controversos; 40% das cuidadoras falaram sobre os 

aspectos positivos da relação com outras famílias em situação similar: 

compartilhamento da fé, troca de informações, apoio emocional, divisão de 

tarefas e estabelecimento de vínculos afetivos. Já outros 40% destacaram 

tópicos negativos: diferença cultural, invasão à privacidade, fofocas e falta de 

respeito ao espaço coletivo. O laço criado pela primeira amostra das mães 

pode ser compreendido através do olhar freudiano para com as identificações: 

 

“primeiro, a identificação constitui a forma 

original de laço emocional com um objeto; 

segundo, de maneira regressiva, ela se torna 

sucedâneo para uma vinculação de objeto 

libidinal, por assim dizer, por meio de introjeção do 

objeto no ego; e, terceiro, pode surgir com 

qualquer nova percepção de uma qualidade 

comum partilhada com alguma outra pessoa que 

não é objeto de instinto sexual. Quanto mais 

importante essa qualidade comum é, mais bem-

sucedida por tornar-se essa identificação parcial, 

podendo representar assim o início de um novo 

laço.” (FREUD, 1921, p. 111). 
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Já a antítese, a reclamação quanto às deficiências do grupo que convive 

na casa, levanta a hipótese de que o incômodo sentido seja reflexo do desejo 

de preservação de sua individualidade em meio a um grupo, do seu narcisismo, 

que Freud (1921) concebe como “As provas da psicanálise demonstram que 

quase toda relação emocional íntima entre duas pessoas que perdura por certo 

tempo (...) contém sedimentos de aversão e hostilidade, o qual só escapa à 

percepção em consequência da repressão.” (p. 106). 

Sobre a disponibilidade de recursos concedida por essas instituições, 

nota-se a gratidão à função facilitadora que as mesmas exercem. Além dos 

componentes básicos como leito, alimento, veículo para transporte, produtos 

de higiene, entre outros que têm caráter prático, a brinquedoteca, as opções de 

entretenimento, a escola e as demais ações que a equipe busca para manter 

pacientes e cuidadores mais ativos tornam o estar doente/acompanhar doença 

mais leve, conforme a descrição das mulheres entrevistadas. 

De um modo geral, todas as participantes desta pesquisa demonstraram 

satisfação quanto à equipe das casas de apoio, algumas, inclusive, 

pronunciaram o carinho especial e o apego que as crianças têm por seus 

membros. Percebe-se que a atenção humanizada e integral que os 

profissionais das duas casas visitadas oferecem faz com que tal ambiente seja 

visto mais como um lar do que como um abrigo. 
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4.5. CONVICÇÕES DE SAÚDE: BARREIRAS 
 

 

 “A jovem mãe precisa de proteção e 

informação; precisa do melhor que a ciência 

médica pode oferecer em termos de cuidados 

corporais e prevenção de acidentes evitáveis. Ela 

precisa de um médico e uma enfermeira que 

conheça e em quem deposite confiança (...). 

Provavelmente aqueles que já passaram pela 

experiência de maternagem, e que se permitem 

olhar em torno, teriam algum interesse em ler, e 

podem ajudar a fazer o que hoje é tão necessário, 

ou seja, dar suporte moral à boa mãe comum (...) 

e protege-la contra tudo e todos que se 

interpuserem entre ela e seu bebê” (WINNICOTT, 

1996, p. 99) 

 

Ao retomar a discussão acerca dos assuntos tratados até este ponto e 

comparar com os estágios da elaboração do luto pré-estabelecidos por 

Elizabeth Kübler-Ross, verifica-se que o impacto do diagnóstico e a percepção 

quanto à severidade assinalam o estágio da negação. O primeiro contato com 

a equipe médica é carregado pelos sentimentos do estágio da raiva e a adesão 

ao tratamento, bem como a compreensão da necessidade de transferência 

equiparam-se ao estágio da barganha. Subsequente, as convicções de saúde 

referentes às barreiras encontradas ao longo deste trajeto estão claramente 

correlacionadas ao estágio da depressão. O estado de tristeza é consequência, 

no caso das cuidadoras, à impotência e falta de confiança na capacidade de 

transpor os obstáculos advindos do processo de adoecimento/terapêutico, bem 

como das perdas e limitações impostas por este. 

 Foi neste ponto da entrevista que as participantes se sentiram 

convidadas a discorrer sobre o que normalmente elas se esforçam para 

reprimir. Falar e até mesmo pensar em demasia nas adversidades quando se 

está vivendo e não se pode fugir, segundo elas, torna a carga mais pesada. Ou 
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seja, o ato de verbalizar torna o pensamento abstrato mais real e, assim, mais 

difícil de enfrentar num primeiro momento. Freud (1910) conceitua a repressão 

da seguinte forma “(...) o prolongamento do conflito teriam despertado intenso 

desprazer; a repressão evitava o desprazer, revelando-se desse modo um 

meio de proteção da personalidade psíquica.” (p. 39). Em sobreposição à 

técnica da “cura pela fala” de Freud, 1893, Kübler-Ross (1969) afirma “Se 

deixarmos que exteriorize seu pesar, aceitará mais facilmente a situação e 

ficará agradecido aos que puderem estar com ele neste estado de depressão 

sem repetir constantemente que não fique triste.” (p. 93). Para efeito, grande 

parte das cuidadoras disse estar mais tranquila e aliviada após a entrevista e 

agradeceu à entrevistadora pela oportunidade de falar, ainda que o objetivo da 

pesquisa não tivesse caráter interventivo, a associação livre destas mulheres 

trouxe um desfecho positivo para pesquisadora e participantes. 

 Resgato a advertência supracitada de Winnicott (1996) para explicar que 

parte dessas barreiras se mostra advinda da inexperiência e imaturidade frente 

ao grande evento “criança com câncer” que sobreveio na vida das famílias, e a 

insegurança, bem como a percepção diante de tais barreiras, se equipara a 

insegurança e as barreiras sentidas por jovens mães. 

 

 

4.5.1. PAPEL DE CUIDADOR 

 

 

 O sofrimento que fora imaginado nos primeiros momentos da doença e 

discutido juntamente com o conteúdo sobre impacto do diagnóstico, de fato se 

mostraram presente ao longo do tratamento e com o agravamento da doença. 

80% das mulheres relataram enfrentar dificuldades para acompanhar o 

sofrimento físico e psíquico da criança, principalmente no que se refere à 

debilidade provocada pelos efeitos colaterais da quimioterapia e recuperação 

pós-cirúrgica. "Ser-mãe-de-um-filho-com-câncer é perceber-se lançada no 

mundo da doença, habitar um mundo em que não houve possibilidade de 
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escolha, ou seja, este mundo não foi escolhido e que pode revelar-se inóspito 

ou não." (CASTRO, 2010, p.971-994). 

A gradual perda da vitalidade natural da criança, o mal-estar e a dor que 

os medicamentos não conseguem evitar e a mudança corporal inerente ao 

tratamento (perda de peso, mudança na coloração da pele, mutilação etc.) 

foram apontados como os principais fatores que compõem a gama de barreiras 

referentes ao sofrimento físico da criança. Já sobre os sofrimentos psicológicos 

expressados pelas crianças aos quais as cuidadoras disseram não conseguir 

suportar estão principalmente o constrangimento quanto à aparência doente e 

as insígnias provenientes do tratamento contra o câncer (cateter e perda de 

cabelo e pelos, por exemplo), dificuldade em adaptarem-se às deficiências 

causadas pelo mesmo, tais como incontinência urinária, tetraplegia e uso de 

próteses, interdição do ser-criança e saudades da família. A função maternal 

de rêverie contemplada por Bion (1988) - capacidade de receber a projeção de 

uma angústia intolerável, organizar e torná-la tolerável para a criança – 

aparece no discurso destas mulheres como deficitária. Vale ressaltar que a 

deficiência da rêverie pode realmente ocorrer, como pode ser, em certa 

medida, a apreensão de não estar suficientemente preparada para tal, mas 

estar cumprindo este papel com eficácia sem a ciência de que assim o faz. 

A angústia provocada pelas barreiras no papel de cuidador também 

pode ser fruto da constatação da impossibilidade de recuperar o narcisismo de 

sua própria infância, “Esse ego ideal é agora alvo do amor de si mesmo 

desfrutado na infância pelo ego real. O narcisismo do indivíduo surge agora 

deslocado em direção a esse novo ego ideal, o qual, como o ego infantil, se 

acha possuído de toda perfeição de valor.” (FREUD, 1914, p. 101), já que o 

padecimento possibilita os pais enxergar a criança como um ser imperfeito e 

sujeito aos desprazeres, idem aos adultos. Do mesmo modo, a decepção 

ocorreria se o ego ideal fosse projetado numa criança saudável, no entanto, a 

doença intensifica e antecipa a perda deste narcisismo substituto. 
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4.5.2. DISTANCIAMENTO DO LAR 

 

 

 Bem como os temores emergidos pelo impacto do diagnóstico a respeito 

do sofrimento que o adoecimento e o tratamento causariam, os anseios 

referentes às dificuldades que encontrariam devido à transferência também se 

mostraram cabíveis. Sendo assim, 70% das participantes relataram enfrentar 

obstáculos diretamente relacionados ao distanciamento de seus respectivos 

seios familiares. De acordo com as colaboradoras deste estudo, a angústia 

causada pela falta de possibilidade de transpor este obstáculo é proporcional à 

dor trazida pela impotência diante do sofrimento de seus entes adoentados.  

 

Culpa pelo abandono 

 

 Atentando-se aos dados levantados, 80% das cuidadoras que 

colaboraram com esta pesquisa tinham mais de um filho, sendo assim, é de 

suma importância compreender que aceitar a transferência para São Paulo 

resultou em deixar os “filhos saudáveis” sob os cuidados dos pais ou de 

outrem. Este ato de abnegação em nome da saúde de um dos filhos gerou, em 

grande parte das mulheres, sentimento de culpa pelo abandono, bem como 

apreensão pelas possíveis consequências da sua ausência durante o 

desenvolvimento dos filhos. As mães falaram sobre fantasias quanto à 

propensão dos filhos deixados em casa não progredirem na escola, criarem 

laços com amigos inapropriados, não serem bem cuidados e tornarem-se 

pessoas malcriadas. Da mesma maneira, houve relatos sobre conversas reais 

onde a criança distante explicitou seus sentimentos de revolta e tristeza por 

não ter a figura materna no seu dia-a-dia e reclamações por parte dos 

familiares que ficaram a cargo da educação e zelo dos mesmos. Em revisão 

bibliográfica acerca da percepção dos irmãos de crianças com câncer, 

Cavicchioli, Nascimento e Lima (2004) concluem que "O irmão saudável é 

considerado como o mais negligenciado e infeliz de todos os membros da 
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família e com sérios riscos de adaptação psicossocial (depressão, isolamento, 

raiva, culpa e ansiedade)." (p. 223-227). Tal resultado surgiu em outros 

diversos estudos sobre a experiência de mães cuidadoras, senão em todos, 

demonstrando que este fator é um agravante extremamente relevante na 

compreensão do papel que estas mulheres desempenham, "Uma privação 

permeada por um sentimento de impotência e culpabilidade, pois, apesar de 

supor a adaptação de ambos (marido e demais filhos) ao seu distanciamento, 

sente-se incapaz de lhes evitar ou amenizar a solidão." (NASCIMENTO et. al., 

2009). 

 

 

Falta do apoio familiar 

 

 O câncer infantil, como fora discutido anteriormente, altera toda a 

dinâmica familiar e percebe-se que, apesar do cuidado ficar sob a 

responsabilidade de um único cuidador, geralmente os demais membros da 

família nuclear e os parentes mais próximos solidarizam-se e prestam auxílio 

dentro de suas possibilidades. Assim,  a tarefa de administrar o tratamento e 

suprir as necessidades da criança torna-se menos árdua para o principal 

encarregado. Além disso, o suporte emocional torna-se imprescindível para 

paciente e acompanhante que encontram, na pessoa fora do círculo hospitalar, 

uma folga na rotina, nos assuntos e atividades pertinentes a ele. “O apoio e a 

compreensão da família proporcionam para a mãe, que teve que sair de casa 

para se dedicar exclusivamente ao filho na situação de hospitalização, a força 

impulsionadora para prosseguir sua trajetória.” (ANGELO, MOREIRA e 

RODRIGUES, 2010, p. 301-308). A transferência para um centro oncológico 

distante, segundo as participantes, restringe o contato apenas a ligações 

telefônicas e comunicação virtual por longos períodos de tempo. 

Principalmente, quando o quadro clínico é severo e, por conseguinte, quando 

paciente e cuidador estão mais fragilizados, razão pela qual os sentimentos de 

solidão e desamparo ficam atenuados nesta população. Ademais, a família, por 
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sua vez, sente-se alienada sobre a real condição do infante e, por vezes, cobra 

mais informações e sugere posicionamentos que talvez não sejam possíveis 

para o acompanhante. 

 

Crise conjugal 

 

Nas entrevistas, 50% das mulheres apontaram o início das crises 

conjugais devido à transferência para São Paulo, "O vigor de ter sido (passado) 

felizes com os filhos, de repente foi obscurecido pela dor do presente, em que 

vivenciam o não pensado, isto é, conviver com o câncer em seu lar. (...) uma 

privação decorrente da própria condição mundana do ser humano (...)" (SALES 

et. al., 2012, p. 841-849).  

Algumas, inclusive, atribuíram o fim do relacionamento em decorrência da 

distância entre os cônjuges. Distância essa que, além de física e 

incontestavelmente geográfica, torna-se também emocional e afetiva, “(...) 

sensação de „estar muito distante do companheiro‟, considerando o pouco 

diálogo e a partilha deficitária de sentimentos, respeito e consideração (...).” 

(SILVA e NASCIMENTO, 2011, p. 191-196). Tal distanciamento pode ser 

também atribuído a culpa pelo prazer próprio enquanto o filho sofre, o que 

torna a relação amorosa praticamente proibida entre os pais " (...) 80% dos 

cuidadores relataram não ter tempo para pensar em sexo, não ter clima nem 

vontade para ter relações sexuais. Durante as entrevistas, percebeu-se uma 

relação de culpa como se pensar em sexo fosse proibido (...)." (BECK e 

LOPES, 2007, p. 670-675). Discussões acerca da condução da educação e do 

garbo para com os filhos, carência, ciúmes e até a pressão de ter um filho 

adoentado foram apontados como motivos de conflitos entre o casal. 
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4.5.3. SITUAÇÃO ECONÔMICA 

 

 

 Com a vinda para São Paulo por tempo indeterminado, muitas 

participantes abandonaram suas atividades em empregos estáveis, o que 

ocasionou a demissão das mesmas de seus ofícios. Considerando que um dos 

critérios para obtenção de vaga em uma casa de apoio é a comprovação de 

renda baixa, renunciar uma fonte segura, um emprego, de sustento para toda a 

família atenuou a culpa pelo abandono, bem como gerou insegurança e 

preocupações para além da saúde da criança. E mais, a estadia em São Paulo, 

embora esteja amparada por uma instituição filantrópica que garante o 

fornecimento de recursos para suprir as principais necessidades do paciente e 

seu cuidador, é cara e está fora do alcance da maioria destas famílias. 

Todavia, faz-se necessário esclarecer que estas barreiras foram sentidas por 

40% da população investigada e no início do tratamento, pois dentre os 

serviços prestados pela assistente social das casas de apoio há o auxílio para 

que estas famílias tenham garantidos seus direitos quanto ao auxílio financeiro 

previsto por leis, tais como Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS – Lei nº 

8742 de 7 de dezembro de 1993, que garante auxílio a idosos, deficientes e 

crianças de 0 a 18 anos (CASA CIVIL). 

 

 

4.5.4. AUTOCUIDADO 

 

 

 Os discursos referentes às barreiras no autocuidado foram tão 

carregados de emoções quanto os relatos do impacto das perdas pessoais 

devido à transferência. A culpa por reclamar da falta de tempo e energia para 

cuidados com a própria saúde, com a aparência e com suas necessidades 

referentes a lazer e atividades pessoais fazia com que estas mulheres, logo 

após a manifestação da tristeza e frustração advindas dessa barreira, 

justificassem os sentimentos para si mesmas relembrando o motivo para 
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estarem nessa situação, tudo em nome da saúde das crianças. Esta culpa é 

evidenciada por Freud (1930) quando ele traz à luz a ambivalência entre Eros – 

o amor – e o instinto de destruição – o egoísmo, “o sentimento de culpa é 

expressão tanto do conflito devido à ambivalência, quanto da eterna luta entre 

Eros e o instinto de destruição e morte. Esse conflito é posto em ação tão logo 

os homens se defrontem com a tarefa de viverem juntos” (FREUD, 1930, 

p.138). 

 Por uma perspectiva distinta, podemos comparar esta renúncia ao 

autocuidado com a projeção em forma de rendição altruísta que Anna Freud, 

1936, menciona no seu estudo sobre o ego e os mecanismos de defesa:  

 

 

 

“O mecanismo de projeção perturba as 

nossas relações humanas quando projetamos o 

nosso próprio ciúme e atribuímos a outras pessoas 

os nossos próprios atos agressivos. Mas pode 

funcionar também de outro modo, habilitando-nos 

a formar valiosos vínculos positivos e a 

consolidarmos as nossas relações mútuas. Essa 

forma normal e menos conspícua de projeção 

poderia ser descrita como „rendição altruísta‟ das 

nossas moções pulsionais em favor de outras 

pessoas.” (FREUD, 1936, p. 90) 
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4.6. CONVICÇÕES DE SAÚDE: EFICÁCIA PRÓPRIA 
 

 

“Muito cedo, porém, o princípio de prazer é 

limitado pela intrusão da realidade na vida do 

indivíduo. A realidade é um obstáculo à satisfação 

imediata e obriga o indivíduo a adaptar-se à 

situação, ou seja: abandonar a procura da 

gratificação do prazer em benefício de uma 

conduta mais adequada. (...) A eficácia, o 

julgamento, a escolha e a decisão são qualidades 

características dos processos secundários, 

segundo os quais funciona o princípio de 

realidade.” (SMIRNOFF, 1972, p. 79 e 80). 

 

 A compreensão das mães com relação à eficácia própria dos seus filhos 

é claramente fruto de dois aspectos interessantes : o medo da perda do ideal 

narcísico (FREUD, 1914) e a precoce maturação dos mecanismos de defesa 

dos infantes que experimentam o sofrimento extremado advindo dos fatores do 

mundo externo e do padecimento orgânico. Por um lado, há a necessidade de 

atribuir à criança, ainda que doente, qualidades que mantenham intacta sua 

imagem ideal, adiando assim, a irremediável perda do ideal narcísico renascido 

na figura infantil: 

 

“Se prestarmos atenção à atitude de pais 

afetuosos para com os filhos, temos de reconhecer 

que ela é uma revivescência e reprodução de seu 

próprio narcisismo, que de há muito abandonaram. 

Assim eles se acham sob a compulsão de atribuir 

todas as perfeições ao filho – o que uma 

observação sóbria não permitiria – e de ocultar e 

esquecer todas as deficiências dele.” (FREUD, p. 

97, 1914). 
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 Doutro modo, ao vislumbrar a capacidade de defesa do ego, que Anna 

Freud (1936) postula como “a luta do ego contra ideias ou afetos dolorosos ou 

insuportáveis” (p.37), é natural que estas crianças que  passaram por muita dor 

física, pelo adoecimento do corpo e por grandes perdas devido às limitações da 

própria doença e das particularidades dos seus casos (distanciamento da 

família, perda da infância “normal”, perda de órgãos ou membros etc.) tenham 

amadurecido antecipadamente mecanismos de defesa eficientes “Os 

mecanismos de defesa servem ao propósito de manter afastados os perigos. 

Não se pode discutir que são bem-sucedidos nisso, e é de duvidar que o ego 

pudesse passar inteiramente sem esses mecanismos durante seu 

desenvolvimento.” (FREUD, 1940, p.250).  

Sendo assim, sustenta-se a hipótese de que a impressão das 

cuidadoras de que suas crianças estejam preparadas acima do normal para 

enfrentar o sofrimento físico e psíquico está relacionada aos recursos 

intrapsíquicos que as mesmas desenvolveram como forma de proteção, mas 

que pouco serão discutidos neste estudo devido à falta de contato com as 

crianças com a finalidade de investigação e análise, bem como corrobora com 

a necessidade de manter viva a irreverência do ideal narcísico infantil. 

 

 

4.6.1.  RESILIÊNCIA 

 

 

 O termo resiliência gera infindáveis discussões sobre qual é o conceito 

que define o seu significado com exatidão. A psicologia de baseou no vocábulo 

pertinente à física que elucida “a propriedade pela qual a energia armazenada 

em um corpo deformado é devolvida quando cessa a tensão causadora duma 

deformação elástica” (Ferreira, 1999). Porém ao tratar do poder de resiliência 

das pessoas a psicologia geralmente utiliza a palavra no sentido de que “a 

resiliência é frequentemente referida por processos que explicam a „superação‟ 

de crises e adversidades em indivíduos, grupos e organizações.” (YUNES, 
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2003, p.78 a 84). No caso desta pesquisa, o termo resiliência foi trazido à 

discussão para clarear a convicção de saúde de todas as cuidadoras (100%) 

quanto à eficácia própria dos infantes em superar o sofrimento inerente ao 

câncer e seu respectivo tratamento. 

 Segundo os dados levantados, todos os pacientes trazem para as 

acompanhantes a sensação de que são capazes de voltar, após certo (e curto) 

tempo de repouso, ao humor, ao ânimo e à esperança que apresentavam antes 

de um episódio de dor, mal-estar e/ou angústia como, por exemplo, a aplicação 

de quimioterapia ou a hospitalização. Também atribuíram às crianças a 

habilidade de adaptação frente às dificuldades impostas pelas limitações dos 

seus quadros clínicos agudos e/ou crônicos, tais como a capacidade de se 

expressar frente à surdez, a maestria em se locomover mesmo com 

deficiências na visão, no equilíbrio ou nos membros inferiores, o rápido ajuste 

às próteses e órteses, enfim, o esforço em se habituar às restrições e viver da 

forma mais regular possível. 

 Ainda de acordo com as cuidadoras, os infantes, apesar de 

demonstrarem saudade da família, se moldaram ao ambiente e às regras da 

casa de apoio com mais facilidade que suas acompanhantes, despojadamente 

se socializam com os residentes da habitação e com os usuários das 

instituições de saúde e conseguem criar laços afetivos consideráveis com os 

profissionais que as assistem, mesmo que estes, por vezes, lhe causem 

(fortuitamente) dor.  

De fato, ao observar superficialmente os ambientes comuns das casas 

de apoio visitadas, notou-se que as crianças estavam agindo apenas como 

crianças: brincando, provocando umas às outras, rindo, disputando corridas 

com as cadeiras de rodas, curiosas com a presença de uma pessoa 

desconhecida etc.. Nos primeiros contatos, inclusive, causando uma estranha 

leveza na pesquisadora. Neste ponto, a observação do ambiente e das 

atividades propostas pelas casas de apoio forneceram dados tão relevantes 

para a pesquisa quanto às entrevistas. Ainda que não fosse o foco do estudo, 

bem como tal apreciação não tivesse naquela ocasião a pretensão de uma 

análise posterior, verificou-se que os momentos lúdicos entre os pacientes, 
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com ou sem supervisão, estavam permeados por elaborações referentes à 

doença. Este caráter facilitador da brincadeira para com a formação de uma 

criança resiliente é reforçado por Affonso (2012), ele diz: “o brincar fornece um 

contexto integrativo essencial para o desenvolvimento de uma criança 

resiliente. Essa atividade foca no desenvolvimento sensório motor (...) no faz 

de conta (planos, papéis, transformam objetos enquanto expressam ideias e 

sentimentos sobre o mundo social) e nos jogos com regras (...)” (p. 32). 

 

 

4.6.2. DEPENDÊNCIA EXACERBADA 

 

 

 Em contrassenso às percepções referentes à alta resiliência - a 

capacidade das crianças em elaborar, vivenciar e se adaptar ao sofrimento - a 

dependência exacerbada dos pacientes infantis para com os cuidados sobre a 

higiene, a alimentação e outras atividades cotidianas foi revelada por 70% das 

mulheres entrevistadas. Estas explicaram que os infantes solicitavam auxílio 

para atividades como ir ao banheiro, escovar os dentes, adormecer, alimentar-

se, escolher roupas, guardar brinquedos, entre outras e que sentiam que esta 

dependência não estava relacionada com a idade, mas era uma forma de 

obter, nas palavras delas, atenção extra, "a extrema dependência dos 

receptores de cuidado exige dos cuidadores um gasto muito grande de energia. 

O estresse do cuidador está relacionado com a quantidade de tarefas que 

envolvem o cuidado e os sentimentos envolvidos neste processo." (BECK e 

LOPES, 2007, p. 670-675). Algumas cuidadoras atribuíram este vínculo 

descomedido à superproteção gerada pelo medo da perda e pela premência a 

resguardá-los do sofrimento e à vontade de compensar a dor e a angústia que 

as crianças vivenciavam. 

 Este comportamento que demonstra um atraso quanto ao 

desenvolvimento da independência pode ser compreendido como regressão, 

um dos mecanismos de defesa do ego:  
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“(...) nenhuma fase é completamente 

abandonada sem legar à seguinte certas 

características, que lhe dão sua qualidade 

particular. O sujeito pode regredir a uma fase 

anterior, ao confrontar-se com obstáculos 

irremovíveis e os resíduos da fase precedente 

podem revestir uma grande importância nessa 

conexão.” (SMIRNOFF, 1972, p. 89) 

 

 Sendo assim, a explanação das cuidadoras sobre a dependência 

exagerada de suas crianças levanta a hipótese de que o ego se utiliza da 

regressão como forma de evitar o confronto com o desenvolvimento que, neste 

caso, simboliza também a evolução do câncer e das duras terapêuticas. 

Ademais, este estado regredido é reforçado através da superproteção e das 

medidas compensatórias, adiando o contato com as etapas rumo à autonomia 

e independência. 

 

 

4.6.3. NATURALIDADE DIANTE DA DOENÇA 

 

 

 A naturalidade diante da doença, aqui discutida, se refere à percepção 

de duas mães com relação ao adoecimento e a propensão de suas filhas a 

pormenorizar o sofrimento que o tratamento causa. Segunda elas, as meninas 

dificilmente reclamam as dores, as dificuldades que enfrentam devido às 

sequelas, a indisposição causada pelos medicamentos e pela radiação. 

Também são as crianças que consolam as mães diante de novos obstáculos 

ou de momentos de desesperança.  
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 Diferente da resiliência, que é a capacidade de superar situações 

adversas, a naturalidade diante da doença retratada pelas cuidadoras é a 

ausência de expressão de angústia e dolência. Analisando os dois casos, faz-

se necessário a distinção entre as garotas: uma adolescente que está em 

tratamento pela segunda vez devido uma metástase e uma criança que convive 

com o tumor cerebral há quatro anos desde os oito meses de vida. 

 Para a primeira, a naturalidade parece ser, ao mesmo tempo, certa 

tranquilidade em virtude da vivência de uma experiência já conhecida e uma 

forma de poupar a mãe que sofrera muito no primeiro diagnóstico, “Com 

frequência a criança não é capaz de exprimir aos pais aquilo que sente porque 

também estes podem estar aborrecidos com o que ocorreu; nestas 

circunstâncias é a criança que se sente protegendo os pais: não deseja causar-

lhes mais pesar e infelicidade.” (OAKLANDER, 1980, p.275). Esta hipótese é 

sustentada pelo discurso da mãe sobre a personalidade introspectiva da 

púbere, demonstrando que a mesma desenvolveu outros mecanismos de 

defesa para o enfrentamento dos conflitos gerados pelo “estar com câncer”. 

Já no caso da segunda criança que age com naturalidade diante da 

patologia oncológica, pressupõe-se que o encontro precoce com o sofrimento e 

angústia do seu quadro clínico tornaram a doença de fato um componente 

natural de sua existência, enquanto o risco de vida que aflige a mãe, em 

consequência de sua pouca idade, não lhe atormenta: 

 

“As crianças nada sabem dos horrores da 

decomposição que as pessoas adultas acham 

difícil de tolerar, como é provado por todos os 

mitos de uma vida futura. O medo da morte não 

tem nenhum sentido para uma criança. (...) estar 

„morto‟ significa aproximadamente o mesmo que 

ter „ido embora‟.” (FREUD, 1900, p. 283). 
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4.6.4. ESPIRITUALIDADE 

 

 

 Dentre as facetas das convicções de saúde das cuidadoras frente à 

eficácia própria de seus filhos, surgiu o tema espiritualidade como forma de 

eficácia própria na preservação psíquica das crianças. Ou seja, duas mães 

apontaram que uma maneira eficiente que suas filhas encontraram para lidar 

com o padecimento e o seu respectivo tratamento foi a obediência e o clamor a 

Deus. As participantes disseram que, principalmente em momentos difíceis, as 

meninas oram para pedir uma intervenção divina que cesse o sofrimento. No 

dia-a-dia, se mostram, através da fala, muito tementes a Deus quanto a Sua 

vontade, considerando que não devem questionar as razões pelas quais estão 

passando por aquela “provação”. "Muitas crianças que passaram pelo 

tratamento contra o câncer imaginam que alcançaram uma graça divina. 

Demonstram a percepção de que levam, dessa travessia dos tempos 

turbulentos, uma bagagem muito extensa, adquirida nos dias difíceis que 

renovaram sua fé no valor da vida." (LANZA e VALLE, 2014, p. 289-297) 

Objetivando compreender esta relação com a espiritualidade precoce – 

ambas as crianças com quatro anos de idade – observou-se que as 

acompanhantes que trouxeram esta característica à tona são as mesmas que 

atribuíram o adoecimento à vontade de Deus quando questionadas sobre a 

suscetibilidade. Sendo assim, aparentemente a religiosidade das infantes é 

uma qualidade familiar, ou seja, que foi transmitida pelas mães e/ou outros 

parentes próximos  para as meninas. Conforme já dito, não é pretendido neste 

estudo discutir a Weltanschauung (visão do universo) das cuidadoras, porém 

levanta-se a hipótese de que este ensinamento dado às crianças acerca da 

relação do clamor a Deus (representado pela figura paterna rigorosa e ao 

mesmo tempo protetora) e a intervenção do mesmo seja fruto de uma cultura 

há muito estabelecida que acredita no amparo através da súplica, 

principalmente quando esta solicitação vem de um ser puro e inocente como a 

criança: 
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“Talvez ainda nos achemos indefesos, 

mas não mais desamparadamente paralisados; 

pelo menos, podemos reagir. Talvez, na verdade, 

sequer nos achemos indefesos. Contra esses 

violentos super-homens externos podemos aplicar 

os mesmos métodos que empregamos em nossa 

própria sociedade; podemos tentar conjura-los, 

apaziguá-los, suborná-los e, influenciando-os 

assim, despojá-los de uma parte de seu poder. 

(...)O desamparo do homem, porém, permanece e, 

junto com ele, seu anseio pelo pai e pelos deuses. 

Estes mantêm sua tríplice missão: exorcizar os 

terrores da natureza, reconciliar os homens com a 

crueldade do Destino, particularmente a que é 

demonstrada na morte, e compensa-los pelos 

sofrimentos e privações que uma vida civilizada 

em comum lhes impôs.” (FREUD, 1930, p. 27 e 

28). 

 

 

4.7. EXPECTATIVAS PARA O FUTURO 
 

 

 “o adoecimento, sobretudo quando a 

doença é grave e ameaça a vida, delineia uma 

oportunidade para ressignificar a própria 

existência, revendo-se alguns valores, 

confirmando-se outros.” (CARVALHO, 1996, p. 

50). 

 

Ao analisar os resultados obtidos através da investigação das 

expectativas das acompanhantes para o futuro dos pacientes e da família num 

modo geral, percebe-se que a heterogenia das respostas deve-se à variedade 

de estágios do tratamento contra o câncer que a amostra se encontrava no 

momento da pesquisa. Deste modo, fez-se necessário criar seis categorias:  
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1. Vida cotidiana (20%) – fim do tratamento e início de planos a longo prazo;  

2. Controle de remissões e metástases (20%) – início do período de controle 

logo após o término do tratamento ativo;  

3. Reabilitação (20%) – adaptação às sequelas;  

4. Cuidados pós-transplante (20%) – insegurança e receio quanto à 

possibilidade de rejeição; 

5. Novo tratamento (10%) – possibilidades da medicina;  

6. Luto (10%) – elaboração do luto durante o cuidado paliativo. 

   

 Esta distinção é de suma importância para a compreensão das 

convicções de saúde e dos sentimentos trazidos pelas participantes, pois 

esclarece, através do olhar para o futuro, o alcance da esperança e o reflexo 

de toda a vivência até o ponto da trajetória em que estão. Principalmente no 

que concerne a elaboração do luto do corpo saudável e a construção da 

resiliência destas mulheres. As expectativas de futuro representam, por assim 

dizer, a superação do impacto do diagnóstico, a clareza quanto à 

suscetibilidade, a percepção da severidade, o reconhecimento dos benefícios, 

a noção de barreiras e a evolução da eficácia própria dos filhos. 

 Embora, para a maioria das cuidadoras, este processo esteja longe do 

fim, nota-se que há sempre o fechamento de uma etapa e o início de uma nova 

fase, mostrando que este percurso em busca da cura é trilhado passo a passo 

postulando a organização de manejos, de recursos, de sentimentos, de 

cuidados, de perspectivas etc. a cada nova condição e, ainda que tenham 

fases a cumprir até a diagnose da cura integral, 70% das mulheres conviviam, 

no momento da entrevista, com a extinção do tumor, aspecto que interfere 

significantemente na positividade dos planos para o futuro "(...) existir em sua 

nova condição de 'curadas'. (...) mostram-se com disposição e positividade em 

recomeçar, acreditando que será uma etapa da vida muito melhor." (LANZA e 

VALLE, 2014, p. 289-297).  



129 
 

4.7.1. VIDA COTIDIANA 

 

 

 O fim do tratamento contra o câncer instaura uma nova gama de 

possibilidades para a família como um todo. Pode-se perceber que as duas 

cuidadoras, Helena e Sonia, que se referiram às expectativas de futuro ligadas 

à vida cotidiana, ao longo de todo esse processo, sentiram que abdicaram de 

todos os outros aspectos de sua existência para dedicarem-se exclusivamente 

aos cuidados para com a criança enferma. Sendo assim, quando é anunciado o 

fim deste ciclo instaura-se para elas a oportunidade de retomar seus projetos,  

de revisar suas atividades e pôr em prática outros planos. Ainda que haja 

distinção na etapa do tratamento que ambas se encontram – o fim do período 

de controle e o fim do tratamento contra uma metástase – nenhuma 

demonstrou preocupação exacerbada quanto à chance de uma nova batalha 

contra o câncer. 

 Os planejamentos destas mulheres evidenciam a aspiração por 

mudanças que atestam uma evolução na maneira de conduzir a própria vida, 

dando a impressão de que agora elas têm mais voz quanto às suas decisões, 

que estão mais confiantes e determinadas, mais independentes, mais seguras 

de suas atuações maternas. Enfim, levanta-se a hipótese que a experiência 

como “mãe do câncer” mudou positivamente a visão quanto à própria 

existência, ou pelo menos, lhes deu a esperança de plena autonomia. Em 

tempo, tais planos futuros envolvem a família como um todo: uma deixará que 

a filha/paciente permaneça em São Paulo para completar os estudos e voltará 

para sua cidade natal e outra pretende pedir o divórcio e mudar de cidade junto 

com o filho. 

 As convicções de saúde destas duas participantes se equipararam em 

relação à severidade, sobre a qual ambas manifestaram tranquilidade e 

segurança quanto à estabilidade do quadro clínico das crianças e adaptação 

total às próteses (olho e perna); benefícios sentidos acerca do tratamento, do 

cuidado para com o paciente e do acolhimento das casas de apoio; barreiras 

referentes ao distanciamento do lar e das atividades cotidianas. 
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4.7.2. CONTROLE DE RECIDIVAS E METÁSTASES 

 

 

 Conforme revelado anteriormente, o fim da etapa de aplicações de 

terapêuticas e, por assim dizer, da eliminação das neoplasias, não significa o 

fim do tratamento. O paciente só receberá alta definitiva após completar o 

período de remissão que dura em média cinco anos. Neste ínterim paciente e 

acompanhante se apresentam no centro oncológico de referência para novos 

exames em busca de pontos de formação cancerosa ou presença de células 

da mesma espécie na corrente sanguínea. Entre a coleta, o resultado e a 

consulta médica, devem permanecer na casa de apoio até a liberação médica 

para retornarem para suas cidades. 

 De acordo com as entrevistas, todas as cuidadoras zelam muito por 

esses compromissos e, como estas visitas à capital paulistana duram entre 

uma semana e um mês ou mais e ocorrem no intervalo de três meses, a 

princípio, retomar vínculos empregatícios em seus municípios é impraticável. 

Portanto, para as duas mães que estão no início do período de remissão, 

Tereza e Lucia, a grande expectativa de futuro que estas apresentaram gira em 

torno dos retornos médicos. 

 Apesar do alívio por saber que não há mais um tumor, a apreensão de 

que resquícios de células anômalas podem compor novas formações 

cancerosas é o foco da atenção destas cuidadoras, pois elas viram acontecer 

com muitas das crianças com as quais conviveram na casa de apoio e no 

hospital. Sendo assim, a preocupação em cumprir com a agenda de controle é, 

e com razão de ser, de extrema importância para elas. 

 Sobre os pontos de convergência das duas mães frente às demais 

convicções de saúde, somente houve concordância nas questões levantadas 

por 100% das participantes, do mais, aparentemente a experiência vivida pelo 

padecimento de seus filhos foi diferente em muitos aspectos. Possivelmente 

esta distinção de percepções se dê em virtude da dessemelhança entre os 

tipos de neoplasias, pois uma se tratava de um tumor neuroectodérmico 

primitivo (PNET), foi tratada num período de um ano, não deixou sequelas e, 
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segundo a equipe médica, não apresentava risco de morte e a outra era por 

definição um Ependioma grau 3, um tumor cerebral numa região delicada, 

agressivo, que teve um tratamento de quatro anos com recidivas, deixou 

muitas sequelas e o risco de morte ainda é alto. 

 

 

4.7.3. REABILITAÇÃO 

 

 

 O atual panorama das duas mães, Maria e Iolanda, que anseiam pela 

reparação ou, ao menos, pela adaptação de seus filhos frente às sequelas 

deixadas pelas cirurgias de remoção do tumor são grandemente distintos. O 

filho da primeira mulher ficou tetraplégico após uma recidiva do tumor que 

afetou sua medula óssea. Sendo assim, a reabilitação visa, além de uma 

melhora nos movimentos, a adaptação às novas barreiras orgânicas básicas, 

como respirar e evacuar. A filha da segunda mulher referida, após várias 

cirurgias para a remoção de um teratoma na região lombar, permaneceu com 

incontinência urinária e fecal como sequela. Embora os quadros gerais 

demandem cuidados diferentes, ambas compartilham o desejo de melhorar a 

qualidade de vida de seus filhos num futuro próximo e suas expectativas 

priorizam este objetivo. 

 Analisando as convicções de saúde apresentadas por uma e por outra, 

nota-se uma expectativa para o futuro similar, a distinção entre os tipos de 

câncer, o tempo de tratamento, a possibilidade de recidivas e o risco de morte 

tornam estes dois quadros muito diferentes, e consequentemente a percepção 

destas mães também se diferem.  
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4.7.4. CUIDADOS PÓS-TRANSPLANTE 

 

 

 Sobre as expectativas para futuro, duas participantes discorreram sobre 

suas preocupações quanto ao transplante. Dirce, cujo tratamento da neta 

estava estacionado na fase de manutenção a espera de um doador de medula 

óssea compatível com a paciente e a Marcia, que estava convivendo com os 

primeiros cuidados pós-transplante de fígado de seu filho. Deveras, a 

recomendação médica para com os cuidados com um paciente transplantado 

demanda atenção maior à assepsia, à alimentação, ao sono, entre muitos 

outros aspectos. No entanto, sob a perspectiva dessas cuidadoras, a 

responsabilidade pelo êxito ou fracasso do procedimento dependerá 

exclusivamente do desempenho delas, o que traz grande angústia e 

insegurança. 

 Nota-se que a ansiedade causada pela expectativa de compatibilidade e 

a dificuldade em se encontrar um doador compatível fazem deste evento, o 

cuidado pós-transplante, uma etapa muito mais delicada, pois caso aconteça a 

rejeição do órgão provavelmente não haverá outra chance para o paciente. 

Além disso, uma pessoa transplantada viverá o resto de sua vida em 

tratamento crônico dado os cuidados para manutenção do procedimento. 

Sendo assim, este também é um fator que gera fantasias e inseguranças. A 

respeito da cronicidade, apenas Marcia falou a respeito, dando margem à 

compreensão de que esta é uma apreensão que se instala após a cirurgia. Em 

estudo acerca dos aspectos psicossociais do transplante hepático pediátrico, 

Anton e Piccinini (2010) relataram que mesmo após anos da cirurgia as mães 

ainda se preocupavam muito com a possibilidade de rejeição e permaneciam 

em vigília aos cuidados pós-transplante, principalmente no que concerne às 

restrições de atividade física e higiene. 

 O discurso destas duas cuidadoras se equipara quanto à incerteza da 

eficácia do transplante. Aparentemente este é um aspecto que influenciará as 

expectativas para o futuro por tempo considerável, tornando o período de 

controle um pouco mais instável. As similaridades também puderam ser vistas 
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na suscetibilidade, nos benefícios quanto ao cuidado e serviços prestados nas 

casas de apoio, nas barreiras sentidas ao longo do itinerário para a cura e na 

concepção de eficácia própria das crianças. No entanto, as responsáveis se 

diferem quanto à visão sobre os benefícios do tratamento, o que é 

compreensível, tendo em vista que a neta de Dirce ainda está na fila de espera 

para o transplante. 

 

 

4.7.5. NOVO TRATAMENTO 

 

 

 A complexidade do conjunto de doenças designado como câncer fica em 

evidência quando nos deparamos com casos cujo tratamento oncológico de 

praxe não se aplica tornando a possibilidade de cura duvidosa. Irene vive este 

drama há nove anos com sua filha, pois apesar do risco de vida do tumor na 

face da criança ser mínimo, as tentativas de encontrar uma terapêutica eficaz 

foram inúteis até o momento da entrevista.  Consequentemente, as 

expectativas para futuro desta cuidadora em especial estão totalmente voltadas 

para a esperança de encontrar um tratamento que possibilite a erradicação da 

neoplasia e, devido ao tempo de diagnóstico, a que se destacar que tal 

esperança é débil e causa, por vezes, sensação de vulnerabilidade e 

descrença. Também é de suma importância esclarecer que ambas, mãe e filha, 

apresentam sintomas de depressão, levantando a hipótese de que a duração 

desta expectativa e as inúmeras decepções ao longo do percurso, juntamente 

com a interrupção de suas atividades rotineiras e o desgaste causado pela 

batalha contra as barreiras impostas por esta condição, causam danos 

profundos à psique. 
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4.7.6. LUTO 

 

 

 Embora a coleta de dados tenha proporcionado contato com apenas 

uma mãe que efetivamente estava lidando com as emoções relacionadas ao 

cuidado paliativo, um tratamento voltado para a manutenção da qualidade de 

vida e não com o objetivo de cura. A experiência de Marta se mostrou muito 

rica e profunda ao passo que discutir a elaboração do luto real pela 

possibilidade de morte da criança é possível e interessante para a 

compreensão das convicções de saúde de cuidadores de pacientes infantis 

oncológicos. No processo de digestão das reflexões que este encontro 

proporcionou ao estudo, a parábola bíblica sobre a sabedoria dadivosa do Rei 

Salomão surgiu como uma luz para descrever os sentimentos que a mãe 

transmitiu: 

16 Então vieram duas mulheres prostitutas 

ter com o rei, e se puseram diante dele. 

17 E disse-lhe uma das mulheres: Ah, meu 

senhor! Eu e esta mulher moramos na mesma 

casa; e tive um filho, estando com ela naquela 

casa. 

18 E sucedeu que, no terceiro dia depois 

de meu parto, também esta mulher teve um filho. 

Estávamos juntas; nenhuma pessoa estranha 

estava conosco na casa; somente nós duas 

estávamos ali. 

19 Ora, durante a noite morreu o filho 

desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. 

20 E ela se levantou no decorrer da noite, 

tirou do meu lado o meu filho, enquanto a tua 

serva dormia, e o deitou no seu seio, e a seu filho 

morto deitou-o no meu seio. 

21 Quando me levantei pela manhã, para 

dar de mamar ao meu filho, eis que estava morto; 
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mas, atentando eu para ele à luz do dia, eis que 

não era o filho que me nascera. 

22 Então disse a outra mulher: Não, mas o 

vivo é meu filho, e teu filho morto. Replicou a 

primeira: Não; o morto é teu filho, e meu filho o 

vivo. Assim falaram perante o rei. 

23 Então disse o rei: Esta diz: este que 

vive é meu filho, e teu filho o morto; e esta outra 

diz: Não; o morto é teu filho, e meu filho o vivo. 

24 Disse mais o rei: Trazei-me uma 

espada. E trouxeram uma espada diante dele. 

25 E disse o rei: Dividi em duas partes o 

menino vivo, e dai a metade a uma, e metade a 

outra. 

26 Mas a mulher em suas entranhas se 

lhe enterneceram por seu filho e disse: Ah, meu 

senhor! Dai-lhe o menino vivo, e de modo nenhum 

o mateis. A outra, porém disse: Não será meu, 

nem teu; dividi-o. 

27 Respondeu, então, o rei: Dai a primeira 

o menino vivo, e de modo nenhum o mateis; ela é 

sua mãe. (1 Reis 3, 16-27. Bíblia Sagrada) 

 

 Tal qual a mãe verdadeira do episódio bíblico, Marta se coloca diante do 

sua rival, a morte, submissa a perda da criança para não mais causar 

sofrimento à filha, se não mais há recursos na medicina que sejam úteis para 

salvar a vida, porquanto ela se utiliza de outros métodos para evitar o 

sofrimento. Quando não lhe restar artifícios para este fim, quando o sofrimento 

se tornar inevitável, ela não mais suplicará que o câncer divida a criança ao 

meio, numa sobrevida excruciante. Esta passagem, bem como a compreensão 

de todos os aspectos que envolvem as convicções de saúde desta mãe, leva a 

crer que Marta, depois de muitas experiências ruins e tempo para reflexão ela 

estava no quinto estágio da elaboração do luto que Elizabeth Kübler-Ross 

denominou de aceitação. Embora tenha exposto que não está preparada para 
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a finitude da filha, a cuidadora ressaltou que a criança se encontra em um 

“estado de paz” com relação à própria morte, que fala a respeito e procura 

tranquilizar aqueles que demonstram tristeza diante desta possibilidade, o que 

definitivamente mantém a mãe mais calma e resignada. É surpreendente o 

comportamento desta menina de apenas oito anos, desperta a ânsia de um 

estudo de caso no olhar de um pesquisador, porém não é, infelizmente, este o 

objetivo desta pesquisa. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

 Considerando o objetivo deste estudo, foram entrevistadas 10 mulheres 

cuidadoras de pacientes oncológicos infantis acolhidas por casas de apoio da 

cidade de São Paulo com o propósito de investigar as convicções de saúde nos 

seguintes aspectos: impacto do diagnóstico, suscetibilidade, severidade, 

benefícios, barreiras, eficácia própria e expectativas para o futuro através do 

relato da experiência com o câncer desde os primeiros sintomas antes do 

diagnóstico até o momento da entrevista. 

 Ao analisar o resultado, pôde-se observar que cada um dos 

componentes de convicções de saúde e apresentados pelo modelo de 

investigação escolhido interfere no quadro geral da percepção de 

saúde/doença dos cuidadores. No entanto é imprescindível ressaltar que a 

intensidade e a constância destas categorias são sentidas de modo diferente e 

representam uma variedade considerável de particularidades, demonstrando 

que a compreensão das convicções de saúde de cuidadores de crianças com 

câncer é tão complexa e ímpar quanto à própria gama de doenças e quadros 

clínicos que a palavra câncer denota. Portanto e como exemplo, a severidade 

pode ter maior influência nas percepções de uma determinada cuidadora, 

enquanto para outra as expectativas para o futuro são mais intensas, bem 

como os benefícios podem ter sido muito atuante em certa fase do tratamento, 

No entanto, com o decorrer do tratamento e a aquisição de mais conhecimento 

acerca da doença, as barreiras tornaram-se mais preponderantes. 

 Após avaliar os dados coletados e confrontá-los com os resultados já 

existentes na literatura nacional ficou evidente que a dificuldade em chegar a 

um diagnóstico preciso causa grande aumento na ansiedade para a maioria 

das famílias. Mas, o recebimento da notícia do diagnóstico de câncer, apesar 

de desvendar o mistério dos sintomas constantes, é um dos momentos mais 

dramáticos pelo seu caráter chocante, obscuro, desesperançoso e 

completamente impensável. Em especial no caso de um infante cujo papel na 

dinâmica familiar é retratar a renovação da saúde e da vida. O câncer carrega 
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o estigma do sofrimento e da morte e o impacto do diagnóstico revela à família 

a vulnerabilidade e a impotência frente a estas possibilidades. 

 A priori, as minúcias da doença em questão e seu respectivo tratamento 

também despertam insegurança devido ao pouco conhecimento prévio que os 

pais têm acerca do tema. As informações são desveladas pelos profissionais, 

porém a compreensão de fato ocorre através do convívio com a prática do 

cuidado, sendo assim, por vezes, a explicação médica acaba por confundir e 

causar mais angústia. 

 O impacto da notícia da transferência se mostrou nesta pesquisa tão 

desagradável e desolador quanto o impacto do diagnóstico, pois não somente 

a vida do infante está em risco como a vida social do cuidador e a dinâmica 

familiar como um todo sofrerão mudanças drásticas que podem inclusive 

resultar em perdas significativas e irreversíveis, porém as cuidadoras revelaram 

que este sacrifício é pertinente tendo em vista que a esperança de um 

desfecho positivo para o tratamento depende desta atitude de renúncia e 

entrega. Dentre as convicções de saúde relacionadas às barreiras sentidas 

pelas cuidadoras, grande parte é atribuída à transferência e suas limitações. 

  Em meio ao turbilhão de emoções e sentimentos despertados pelo 

impacto do diagnóstico e transferência é muito comum que os familiares 

invistam em mecanismos de defesa com o propósito de proteger a si e a família 

da ideia do sofrimento que sucedera estas notícias. A negação é o principal 

recurso utilizado no primeiro momento, no entanto, não há formas de sustenta-

la diante do padecimento da criança, sendo assim, esta tem duração diminuta 

se comparada com as demais ferramentas de defesa do ego em situações 

como esta. Por outro lado, a transferência e a raiva se prolongam neste 

primeiro momento e tendem a ressurgir quando outro evento problemático se 

revela.  

 Na análise dos discursos acerca da suscetibilidade, o sentimento que 

predomina é a culpa. Sendo esta exposta de forma direta ou implícita nos 

testemunhos, nota-se que as famílias buscam compreender os fatores que 

contribuíram para o surgimento da doença como uma espécie de fuga a culpa 

de ter sido, talvez, responsável pelo adoecimento da criança. Hereditariedade, 
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erro médico, vontade divina, entre outros, compõem o rol de agentes 

independentes e inevitáveis que justificam a impotência e o sentimento de 

insucesso dos pais no papel de guardião da saúde e bem-estar dos filhos. 

 Quanto à severidade, embora exista uma série de complicações distintas 

e efeitos colaterais possíveis, percebe-se que o próprio diagnóstico de câncer 

traz consigo um senso de agravamento e ameaça à saúde. Sendo assim, 

diferentemente de muitas doenças crônicas que assolam crianças e 

adolescentes, a patologia oncológica e a concepção de sua severidade são 

elementos que favorecem substancialmente a adesão ao tratamento, apesar 

dos efeitos colaterais e restrições do mesmo. 

 Em concordância com a convicção de saúde relacionada à severidade, 

os benefícios do tratamento, do cuidado para com o paciente e dos serviços 

prestados pelas casas de apoio são marcados pelo medo e insegurança das 

consequências da falta de adesão ao tratamento e pouca colaboração com a 

equipe de saúde que assiste à criança. O perigo que o câncer representa faz 

com que os cuidadores se apeguem a todos os recursos oferecidos em prol da 

cura, mesmo que esta não tenha a eficácia garantida. 

 De outro modo, as convicções de saúde pertinentes às barreiras 

demonstram que cuidadores de pacientes infantis oncológicos acolhidos por 

casas de apoio, apesar da adesão integral ao tratamento, sofrem em demasia 

com as limitações desta condição, sobretudo com relação à falta de preparo 

em administrar o tratamento e moderar os sentimentos expressados pela 

criança sobre a própria doença e dor. Ainda que a maioria das cuidadoras 

sejam mães e exista um vínculo especial entre elas e seus filhos, o fator câncer 

ameaça constantemente a confiança destas mulheres sobre a função que as 

mesmas exercem na vida dos infantes. Além disso, as perdas pessoais 

decorrentes da entrega ao papel de cuidador e da transferência que as 

distanciou de tudo que lhe era familiar e costumeiro acaba por angustiar estas 

mulheres a tal ponto que algumas desenvolvem quadros de depressão, 

ansiedade generalizada, entre outros agravantes psicológicos que de fato 

afetam suas atividades tanto como acompanhante quanto como pessoa que 

também precisa de atenção e cuidados. 
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 Atrelados a esta insegurança quanto aos cuidados para com um 

paciente infantil com câncer, o exagero de atenção como forma compensatória 

e a superproteção podem contribuir para que as crianças não desenvolvam 

autonomia e assim se mostrem muito dependentes de suas cuidadoras, 

fazendo com que a rotina das mesmas seja ainda mais desgastante. Sendo 

assim, verifica-se que as convicções de saúde acerca da eficácia própria dos 

infantes são comprometidas pela dependência exacerbada dos mesmos. Em 

contrapartida, o estudo revela que com relação ao sofrimento psíquico gerado 

pela condição de paciente oncológico e todas as suas consequências, as 

crianças têm mais facilidade para superar do que suas acompanhantes, o que 

aponta para um poder de resiliência alto. 

 A esperança na possibilidade de alta e na erradicação total da doença é 

constante e imprescindível para que as cuidadoras continuem muito dedicadas 

ao compromisso assumido com o tratamento dos pacientes. Pois muitas vezes, 

sujeitar a criança às terapêuticas é consentir com o aumento da dor e do 

sofrimento. Em tempo, expectativas para o futuro, a curto ou longo prazo, 

colaboram para a manutenção desta esperança tornando estas também 

indispensáveis para a adesão ao tratamento atual. Quando não há esta 

esperança, a expectativa para o futuro se refere à cessação do sofrimento, 

sendo assim, a partir deste ponto, as cuidadoras de crianças com câncer 

começam um árduo processo de elaboração do luto real diante da morte 

iminente. 

Ainda que o presente estudo tenha como participantes apenas mulheres 

(o gênero não foi critério de pesquisa, a especificidade foi mero acaso), os 

resultados obtidos foram muito semelhantes àqueles alcançados por Silva, 

Melo e Pedrosa (2013) em pesquisa sobre a vivência do pai diante do 

padecimento de uma criança por câncer. Ele relata a angústia, as incertezas e 

o desespero causados pelo impacto do diagnóstico, a desestruturação na 

dinâmica familiar, as barreiras físicas, emocionais e econômicas, os benefícios 

percebidos sobre o apoio psicossocial por parte da equipe de saúde, a 

insegurança quanto ao futuro do filho etc.. Portanto, a comparação entre os 

dois estudos abre espaço à hipótese de que o gênero do cuidador não seja 

relevante, pois a experiência e o sofrimento concernente a ela são os mesmos 
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para ambos quando estes se colocam neste papel. A breve revisão 

bibliográfica dos autores supracitados demonstra que a mulher é mais vista na 

função de acompanhante devido à dicotomia de responsabilidades de cunho 

sociocultural e usualmente cabe ao homem posicionar-se como suporte 

financeiro e emocional de toda a família. 

Por fim, contempla-se a necessidade de mais pesquisas neste tema. 

Estudos que visem à intervenção psicológica e seus benefícios, a atuação de 

equipes multidisciplinares que contribuam para a redução dos prejuízos 

psíquicos causados por esta condição e o aprofundamento das questões aqui 

suscitadas. 

 Recomenda-se também a elaboração de programas que acompanhem a 

transferência da dupla paciente e cuidador, bem como englobem o núcleo 

familiar que ficara na cidade de origem para que assim o impacto causado pela 

transferência seja atenuado facilitando a adaptação de todos ao tratamento e 

suas limitações. 
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GLOSSÁRIO 
  

 

Algumas palavras utilizadas no texto. 

 

ASTROCITOMA: tumor cerebral ou medular de origem em células chamadas 

astrócitos. 

 

CORTICOTERAPIA: tratamento por corticoides. 

 

CRANIOFARINGIOMA: neoplasia benigna intracraniana, normalmente 

localizada muito próxima das estruturas do sistema nervoso 

central. 

 

DIABETES INSIPIDUS: distúrbio de controle de água no organismo causado, 

geralmente, por disfunção da hipófise. 

 

EPENDIMOMA: tumor cerebral ou medular de origem em células 

ependimárias. 

 

ESTADIAMENTO: classificação das neoplasias em grupos que obedecem as 

variáveis localização, tamanho e volume do tumor, invasão 

direta ou linfática, metástases, diagnóstico histopatológico, 

produção de substâncias, manifestações sistêmicas e duração 

dos sinais e sintomas, além de dados gerais do paciente como 

idade e sexo. 
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HEMANGIOMA CAVERNOSO TUBEROSO: tumor localizado geralmente na 

pele e na mucosa formado por ectasias vasculares. 

 

HEPATOBLASTOMA: tumor maligno que se origina no fígado. 

 

HIPERTENSÃO: tensão acima do normal exercida pelo sangue sobre as 

paredes dos vasos sanguíneos. 

 

HIPÓFISE: glândula endócrina de múltiplas funções localizada na parte inferior 

do cérebro. 

 

LEUCEMIA LINFÓIDE AGUDA (LLA): câncer das células brancas do sangue 

(leucócitos) que tem origem na medula óssea com 

comprometimento da linhagem linfoide e caracterizado pelo 

crescimento rápido de células imaturas do sangue. 

 

METÁSTASE: migração por via sanguínea ou linfática de células cancerosas 

que dão origem a um novo tumor. 

 

NEOPLASIA: produção de tecido diferente do normal em determinado órgão. 

 

NERVO ÓPTICO: nervo responsável pelo transporte das sensações visuais do 

olho para o cérebro. 

 

OSTEOSARCOMA DE EWING: tumor maligno nos ossos. 
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POLIÚRIA: volume de urina acima do normal. 

 

QUIMIOTERAPIA: método terapêutico que consiste no uso de substâncias 

químicas no tratamento de doenças. 

 

RADIOTERAPIA: método terapêutico que consiste no uso de tipos de radiação 

ionizante. 

 

RECIDIVA: reaparecimento de uma doença ou sintoma após período de cura. 

 

REMISSÃO: fase da doença que não há sinais de atividade, mas que não 

garante a cura total. 

 

RETINOBLASTOMA: tumor maligno no olho que tem origem nas células 

chamadas retinoblastos. 

 

TERATOMA: tumor benigno ou maligno formado por uma combinação 

heterogênea de tecidos. 

 

TUMOR: massa ou formação de tecido.  

 

TUMOR BENIGNO: massa ou formação de tecido de células que crescem 

lentamente e são semelhantes às do tecido normal. 
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TUMOR MALIGNO: massa ou formação de tecido de células que crescem 

rápida e incontrolavelmente, diferentes do tecido normal e têm 

a capacidade de invadir estruturas próximas. 

 

TUMOR NEUROECTODÉRMICO PRIMITIVO NA INFÂNCIA (PNET): tumor 

benigno ou maligno nos ossos ou nos tecidos moles. 
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ANEXO A 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA (PAIS) 

 

____/_____/_____ 

 

 

I. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

 

Nome:_________________________________________________________ 

Idade:___________Sexo:_____________Cidade/Estado:_________________ 

Profissão: ____________________ Situação atual:______________________ 

Estado civil:_______________ Profissão do cônjuge:_____________________ 

Escolaridade:____________________ Religião:_________________________  

Número de filhos:__________________ Idades: ________________________ 

Nome do filho assistido:____________________________________________ 

Idade do filho assistido:__________ Sexo do filho assistido:________________ 

 

I.I. DADOS DE MORADIA 

 

Com quem mora:_________________________________________________ 

Casa própria: (      ) Sim      (       ) Não    Quantos cômodos:________________ 
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I.II. DADOS SOBRE O CÂNCER 

 

Tipo de câncer:____________________     Tempo do diagnóstico:__________ 

Tratamento anterior:_______________________________________________ 

Transplantado?      (     ) Sim           (     ) Não             (     ) Fila de espera  

(     ) Doador conhecido   -  Grau de parentesco:_________________________ 

Tratamento atual:_________________________________________________ 

Hospital:________________ Rotina hospitalar (em dias da semana):________ 

Número de passagens por casas de apoio:____________________________ 

Período de permanência atual na casa de apoio:________________________ 

 

II. IMPACTO 

 

Perguntas propostas: Como soube que seu filho era portador de câncer? 

Quais foram os sintomas?  O que pensaram quando os sintomas começaram? 

Que tipo de médico procuraram? Quantos médicos procuraram antes de 

receberem o diagnóstico? No momento em que recebeu o diagnóstico de 

câncer, o que pensou? Como explicou à criança? O que mudou na sua vida 

naquele momento? Como foi saber que seu filho precisaria de tal tratamento? 

 

III. SUSCETIBILIDADE 

 

Perguntas propostas: Você acredita que existiram alguns fatores na vida de 

seu filho que contribuíram para o aparecimento do câncer? Tem casos de 

câncer na família?  
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IV SEVERIDADE 

 

Perguntas propostas: Que tipos de consequências você percebe que ocorre 

por causa do câncer? Como acha que o câncer repercute na vida de seu filho? 

 

V BENEFÍCIOS 

 

Perguntas propostas: O que você acha que pode fazer pelo seu filho em 

relação à doença? Você considera que o tratamento possa proporcionar à 

saúde do seu filho? De que maneira a casa de apoio contribui para o 

tratamento do seu filho? Quanto vocês confiam que o tratamento será 

eficiente? 

 

VI BARREIRAS 

 

Perguntas propostas: Quem conduz o tratamento? Existe alguma 

recomendação médica que considera difícil seguir? Como você se sente e 

como age quando o seu filho tem momentos de crise (dores, enjoos, queda de 

pressão etc.)? Como você enfrenta no dia-a-dia a doença?  O que sabe sobre 

o tratamento (quimioterapia, radioterapia, transplante, entre outros)?  Em 

relação aos hábitos (dieta, atividades, horários), o que mudou na vida de 

vocês? Encontrou (ou encontra) alguma dificuldade em relação ao tratamento 

(física, psicológica, financeira)?  
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VII EFICÁCIA PRÓPRIA 

 

Perguntas propostas: O que você acha que seu filho pode fazer em relação à 

doença? Como ele se sente? Você considera que o tratamento pode 

proporcionar à saúde de seu filho?  

 

VIII EXPECTATIVAS DE FUTURO 

 

Perguntas propostas: Qual a sua expectativa para o futuro? Você acha que 

enfrentará dificuldades após o tratamento do seu filho? O que gostaria de 

fazer? 
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