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porque você possui apenas uma vida
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Tenha felicidade bastante para fazê-la doce.
Dificuldades para fazê-la forte.
Tristeza para fazê-la humana.
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As pessoas mais felizes não tem as melhores coisas.
Elas sabem fazer o melhor das oportunidades
que aparecem em seus caminhos.

A felicidade aparece para aqueles que choram.
Para aqueles que se machucam
Para aqueles que buscam e tentam sempre.
E para aqueles que reconhecem
a importância das pessoas que passaram por suas vidas”.
Clarice Lispector
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RESUMO

O aumento do tempo de sobrevida e cura exige cuidados mais amplos em relação à
qualidade de vida dos pacientes com câncer, que tem inicio logo após o diagnóstico.
Deste modo, parece acertado a ênfase dada ao desenvolvimento de estudos que
abranjam as variáveis psicossociais, como o estigma, no tratamento do câncer infantil
visando assim à atenção das necessidades globais da criança. Destarte, esta pesquisa se
propôs a investigar a percepção de estigma e a qualidade de vida em crianças com
neoplasia. Trata-se de uma pesquisa de corte transversal do tipo descritiva e
compreensiva, sendo adotado o tipo amostra por conveniência. Esta foi constituída por
trinta crianças com câncer e trinta crianças sem doença crônica. Os instrumentos
utilizados foram o Questionário de Qualidade de Vida, a Escala de Percepção de
Estigma e a técnica de Desenho Estória com Tema. Os resultados apontam que a
condição crônica não interferiu de modo significativo na satisfação com a qualidade de
vida nas crianças com neoplasia e identificou-se que a qualidade de vida não está
relacionada com o estigma. Quanto à comparação de crianças sem doença crônica com
os infantes com neoplasia, não foram observadas diferenças significativas. Contudo a
média do grupo contraste apresentou-se menor, sugerindo um maior prejuízo na
qualidade de vida das crianças com câncer em relação às sem doença crônica. Ressaltase ainda que as repercussões psicossociais e as limitações impostas pela doença e pelo
tratamento se apresentam como fatores importantes no modo de estruturação das
manifestações subjetivas das crianças com câncer. Assim sendo, espera-se que o
conhecimento elucidado por este estudo venha a colaborar, sobremaneira, para a
promoção da melhora emocional, biológica e social e do próprio desenvolvimento e
envolvimento das crianças com câncer no seu tratamento.

Palavras-Chave: Escala de Percepção do Estigma, Qualidade de vida, Câncer, Criança,
Procedimento Desenho-Estória com Tema.
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ABSTRACT
The increase in survival time and cure requires more extensive care about the quality of
life of cancer patients, which begins soon after diagnosis. Thus, it seems reasonable to
the emphasis on development of studies covering the psychosocial variables, such as
stigma, treatment of childhood cancer aiming thereby to the attention of the overall
needs of the child. Thus, this research aims to investigate the perception of stigma and
quality of life in children with cancer. This is a cross-sectional research and
understanding of the descriptive type, the type specimen being adopted for convenience.
This consisted of thirty children with cancer and thirty children without chronic disease.
The instruments used were the Quality of Life Questionnaire, the Perceived Stigma
Scale and Technical Drawing Story with a Theme. The results indicate that the chronic
condition, no interfered significantly in satisfaction with the quality of life in children
with cancer and identified that the quality of life is not related to the stigma.
Comparison with children with no chronic disease with infants with cancer, no
significant differences were observed. However, the group mean contrast was lower,
suggesting a greater impairment in quality of life of children with cancer compared to
those without chronic disease. It is worth noting that the psychosocial effects and the
limitations imposed by disease and treatment are presented as important factors in the
design mode of subjective manifestations of children with cancer. Therefore, it is
expected that knowledge elucidated by this study will assist, greatly to the promotion of
improved emotional, biological and social development itself and the involvement of
children with cancer treatment.

Keywords: Perception of Stigma Scale, Quality of Life, Cancer, Children,
Drawing‑stories with theme procedure.
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1– INTRODUÇÃO

O Câncer Infantil é uma das doenças mais prevalentes no Brasil e tem sido
considerado um problema de saúde pública, afetando os âmbitos físico, psicológico e
social da vivência plena do desenvolvimento infantil (DeCat & Cavalcanti, 2010). Em
face de tal problemática, este estudo tem como objetivo, de maneira geral, descrever a
percepção de estigma e a qualidade e vida em crianças com neoplasia, correspondendo
assim a uma pesquisa de corte transversal.
O tratamento de neoplasia, comumente conhecido como câncer, acarreta vários
efeitos colaterais que interferem na aparência física, na auto-imagem corporal, bem
como podem ocasionar várias limitações. Diante dessa circunstância é possível que a
criança desenvolva vergonha do próprio corpo e medo de ser ridicularizada gerando
assim, uma percepção de estigma (Carvalho, 1998).
Dessa forma, é de fundamental relevância entender qual a percepção de
depreciação ou exclusão das crianças com câncer, visto que, possivelmente, por se
sentir diferente das demais crianças da sua idade, elas podem apresentar dificuldades de
integração social, ocasionando um processo de estigmatização. Realça-se ainda, que a
perturbação emocional e as dificuldades nos desempenhos sociais podem interferir
diretamente na qualidade de vida, sendo este também um aspecto de imprescindível
investigação no que diz respeito à neoplasia infantil (Forsait et al, 2009).
O nítido aumento do tempo de sobrevida e cura exige cuidados mais amplos em
relação à qualidade de vida desses pacientes, que tem início logo após o diagnóstico
(Teles & Valle, 2009). Deste modo, parece justificada a ênfase dada ao
desenvolvimento de estudos que abranjam as variáveis psicossociais, como o estigma,
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no tratamento do câncer infantil visando assim à atenção das necessidades globais da
criança (Patenaude & Kupst, 2005).
Face ao exposto, avaliar a relação entre o estigma causado pelo diagnóstico da
neoplasia e a qualidade de vida na infância é de extrema relevância para o planejamento
de intervenções mais adequadas a essa população por parte da equipe de saúde. Tal
relevância é acentuada pela característica da investigação proposta, a saber, investigar a
vivência do adoecimento pela percepção da própria criança.
Assim sendo, espera-se que o conhecimento elucidado por este estudo possa
colaborar, sobremaneira, para a promoção da melhora emocional, biológica e social e do
próprio desenvolvimento e envolvimento das crianças com câncer no seu tratamento.
Almeja-se igualmente que o estudo venha a contribuir veementemente com a
comunidade científica, a partir do enriquecimento de aporte teórico nesta temática, o
qual é considerado ainda incipiente.
Em última análise, busca-se fomentar estudos que favoreçam a expressão da
subjetividade pelo discurso da própria criança, sujeito capaz de auferir sobre seus
sentimentos e emoções (Barreire, Oliveira, Kazama, Kimura & Santos, 2003). Mediante
essas novas iniciativas, acredita-se que seja possível compreender o significado que a
doença crônica possui para uma criança e, assim, conhecer profundamente a realidade
vista pela ótica deste ser (Nóbrega, Collet, Gomes, Holanda & Araújo, 2010).
Destarte, o presente documento está estruturado por seções, sendo a primeira
composta do referencial teórico, subdividido em desenvolvimento psicossocial infantil,
doença crônica, câncer, estigma e qualidade de vida. Em seguida, há a seção dos
objetivos da pesquisa. Posteriormente encontra-se a metodologia, contendo informações
sobre a população e amostra, instrumentos, critério de inclusão e exclusão, aspectos
éticos, procedimento (coleta de dados e análise de dados). Por fim, os resultados,
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discussão dos dados e as considerações finais, seguidos das referências, apêndices e
anexos.

2– REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Desenvolvimento Psicossocial Infantil

Vários teóricos auferem sobre o conceito de desenvolvimento, os quais
estabelecem suas teorias e seu modo de entender o sujeito. Contudo, de uma forma
geral, o desenvolvimento humano consiste em continuidades sistemáticas e
modificações que ocorrem durante o ciclo vital nos indivíduos, decorrendo da
concepção até a morte. Trata-se assim de um processo contínuo, cumulativo, de alta
plasticidade e bastante influenciado pelo contexto sócio-histórico-cultural em que
ocorre (Papalia & Old, 2010).
Neste estudo dar-se ênfase à teoria eriksoniana de entendimento do processo
evolutivo. Para Erikson (1998), o desenvolvimento humano é permeado por crises
vitais, existindo períodos previsíveis e esperados para cada período evolutivo. Isto
ocorre pela necessidade comum dos indivíduos em cada etapa do desenvolvimento,
sendo identificados alguns comportamentos que são esperados em decorrência de sua
inserção sócio-cultural.
A teoria eriksoniana traz à tona a importância do contexto psicossocial na
constituição objetiva e subjetiva do ser humano. Observa-se que os comportamentos
sofrem alterações transitivas compostas por tensões cognitivas e afetivas, fazendo parte
do desenvolvimento normal da personalidade. Cada uma das etapas evolutivas traz em
si oportunidades de mudanças significativas e específicas tanto em sua capacidade de

17

adaptação como de aprendizagem a novos papéis sócio-culturais. Desta forma, pode-se
dizer que os períodos do ciclo vital são influenciados pelo que ocorreu em fases
anteriores, interferindo no processo das fases subsequentes, e assim, construindo o
indivíduo ao longo de sua vida (Erikson, 1998).
Outro ponto que merece destaque diz respeito ao conceito de crise situacional
proposto por Caplan (1980), caracterizado como um período de mudanças que aliado a
um momento de vulnerabilidade pode gerar ocasiões de crises. Trata-se de uma visão
homeostática, perpassando pela noção de adaptação, desadaptação e reequilíbrio
psicológico do indivíduo, sobre determinados eventos imprevisíveis ocorridos ao longo
da vida. (Caplan, 1980; Papalia & Olds, 2010). É relevante levar em consideração que
cada crise apresenta-se como uma oportunidade tanto de crescimento psicológico como
de perigo à deteriorização psicológica (Oliveira, Maia & Araújo, 2012).
De maneira geral, é notório que as crises, e, consequentemente, as mudanças na
vida do indivíduo, variam de acordo com a estrutura da personalidade, fatores
biopsicossociais e ambientais circunscritos ao longo do seu desenvolvimento (Faisalcury & Tedesco, 2005). No entanto, é na infância que tais mudanças são mais visíveis e
estruturadas. Tal evolução pode ser avaliada de forma quantitativa (peso, altura,
vocabulário) e qualitativa (estrutura, tipo, organização, compreensão), englobando seus
aspectos físicos, psicológicos, sociais e culturais na formação estrutural e maturacional
do indivíduo (Papalia & Olds, 2010).
Considerando que a fase infantil é de suma importância para a formação básica
do desenvolvimento humano, torna-se necessário enfocar suas peculiaridades,
características básicas fundamentais e elementos primordiais para uma evolução
saudável do indivíduo. Assim sendo, este estudo considera dois aspectos fundamentais a
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serem destrinchados a seguir: o desenvolvimento (e crise) psicossocial dos 6 aos 12
anos e a doença crônica, como um evento adverso e imprevisto, caracterizando-se
portanto como uma crise situacional.
Para Erikson, dos 6 aos 12 anos, a criança estará vivenciando o período
caracterizado como de crise psicossocial entre a diligência (produtividade) e a
inferioridade. Trata-se de um processo em que a criança passa a dominar habilidades
escolares e sociais importantes, encontrando lugar entre os demais da sua idade, a
criança se compara com seus pares. É a fase em que é submetida à escolarização e
aprende os rudimentos de uma situação de trabalho, tanto em termos técnicos quanto
sociais, portanto, os professores e os pares são agentes sociais bastante significativos
(Oliveira, 2010; Shaffer, 2005).
Além disso, observa-se que neste período há melhores condições para uma
aprendizagem mais organizada, para demonstrar disciplina, assumir obrigações para
planejar e realizar tarefas em conjunto com outras crianças. Ressalta-se também que o
infante interessa-se mais pelas atividades dos adultos (observar e imitar), bem como
passa a manejar os instrumentos e símbolos da sua cultura o que possibilita se tornar
competente (Oliveira, 2010).
É o momento de expansão das relações para a escola e a vizinhança. A criança
aprende a gostar de aprender. Nas brincadeiras são utilizadas técnicas de produção. O
brincar é instrumental, e as regras de cooperação e planejamento passam a se fazer
presentes (Oliveira, 2010).
Assim, se suficientemente diligente, o infante será capaz de adquirir as
habilidades sociais e acadêmicas para se sentir seguro em relação a si mesmo. Falha em
adquirir esses importantes atributos leva a sentimentos de inferioridade (Oliveira, 2010;
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Shaffer, 2005). Mediante o exposto, observa-se a importância de identificar possível
isolamento e exclusão que poderão culminar em um processo de estigmatização.
Ainda nesta perspectiva, destaca-se que esta criança, além da crise psicossocial
esperada do desenvolvimento infantil de Diligência versus Inferioridade, pode estar
passando por uma crise situacional, aqui evidenciada pelo surgimento de uma doença
crônica (Oliveira, 2010).
Ao ser diagnosticada com uma doença crônica, a criança passa por um período
de crise situacional que merece bastante atenção e cuidados. Nestas condições, a criança
inicia um tratamento que pode apresentar extensa duração, complexas intervenções,
bem como exige cuidados constantes em relação à terapêutica em si e em relação a
determinantes que possam agravar o estado de saúde da criança. (Nóbrega, Collet,
Gomes, Holanda & Araújo, 2010).
Nesse cenário de adoecimento infantil, é preciso que as crianças se ajustem a
limitações físicas, alimentares e de socialização. Destaca-se o afastamento das
atividades do cotidiano (escola, família e outros contextos sociais), em especial nos
períodos de hospitalização; aspectos que influenciam diretamente na qualidade de vida
das crianças (Vieira & Lima, 2002).
Tendo em vista que este período do desenvolvimento está diretamente
relacionado, como supracitado, a um período de aptidões escolares e sociais
importantes, deve-se evidenciar modos de enfrentamento positivos, investigando os
processos psicossociais individuais e suas representações (Oliveira, 2010).
Assim sendo, fazem-se necessários estudos que enfoquem a percepção da
doença pela criança para que seja possível realizar estratégias pautadas na continuidade
do desenvolvimento humano. E assim, possa fsvorecer uma experiência pessoal pautada
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em sentimentos positivos direcionada à diligência e não aos aspectos negativos da
inferioridade.

2.2 Doença Crônica na Infância

A Organização Mundial de saúde (OMS) relata que, para uma doença ser
considerada crônica, a mesma deve abranger, no mínimo, um dos seguintes aspectos:
ser permanente; produzir incapacidade/deficiências residuais; ser causada por alterações
patológicas irreversíveis; exigir uma formação especial do doente para a reabilitação; ou
a necessidade de longos períodos de supervisão, observação ou cuidados (Novais,
Conceição, Domingos & Duque, 2009).
Nóbrega, Collet, Gomes, Holanda & Araújo (2010) frisam que o avanço atual no
processo científico de diagnóstico e de terapêutica levou a um aumento da identificação
precoce do número de casos de doenças crônicas. Em face disto, estas se configuram
como o principal problema de saúde para os países em desenvolvimento, sendo as
responsáveis pelas principais causas de incapacidade no mundo, atingindo até 60% da
carga global das patologias na atualidade (Marcon, Radovanovic, Waidman, Oliveira &
Sales, 2005).
Tais doenças, de acordo com a OMS, podem ser divididas em dois grupos: o das
Doenças Crônicas Transmissíveis (DCT) e o das Doenças Crônicas Não-Transmissíveis
(DCNT). Ainda de acordo com OMS, estima-se que, em 2001, este último grupo foi
responsável por aproximadamente 60% das mortes no mundo e, no Brasil, neste mesmo
período, as DCNT responderam por 62% das mortes e 39% de internações no Sistema
Único de Saúde (SUS) (Yokota, Vasconcelos, Ito, Dutra, Baiocchi, Merchán-Hamann,
et al., 2008).
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As DCNT se caracterizam por doenças com etiologia incerta, curso prolongado,
evidência de múltiplos fatores de risco, longos períodos de latência, origem não
infecciosa e por estarem associadas às deficiências e incapacidades funcionais. Entre as
DCNT mais importantes destacam-se diabetes, doenças cardiovasculares, doenças
respiratórias crônicas e as neoplasias (Yokota et al, 2008).
As diversas patologias que constituem o grupo das DCNT podem acometer o
indivíduo em qualquer idade ao longo do desenvolvimento humano. Mesmo sendo
evidenciado que a doença crônica pode estar vinculada a qualquer faixa etária, uma
atenção especial tem sido oferecida às crianças (Piccinini, Castro, Alvarenga, Vargas &
Oliveira, 2003).
Segundo Piccinini et al (2003), este grupo tem despertados estudos e pesquisas
por constituírem uma considerável parcela da população com problemas complexos e
por possuírem implicações imprevisíveis a longo prazo. Além disso, tais autores
evidenciam que estas doenças promovem diversas mudanças nas crianças, e exigem
adaptações nos âmbitos orgânicos, psicológicos e sociais.
Na história da doença crônica, podem-se identificar algumas fases, sendo
algumas previsíveis, e outras, incertas, contudo, todas causam impactos e danos à
criança. Cada fase tem tarefas próprias, requerendo da criança, mudanças de
comportamento, de atitude e readaptações (Vieira & Lima, 2002).
Destacam-se três fases na história da doença crônica: a fase de crise,
caracterizada pelo período sintomático até o início do tratamento, ocorrendo uma
desestruturação na vida da criança e família; a fase crônica, marcada pela constância,
progressão e remissão do quadro de sinais e sintomas, quando a criança e a família
procuram dar autonomia e reestruturação às suas vidas; e a fase terminal, abrangendo
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desde o momento em que a morte parece inevitável, até a morte propriamente dita
(Vieira & Lima, 2002).
Dessa maneira, a criança com doença crônica necessita de cuidados constantes,
visto que o cotidiano passa por modificações e limitações, sobretudo físicas, devido à
sintomatologia da doença. Além disso, ela pode ser frequentemente submetida a
hospitalizações para exames e tratamento à medida que a doença progride. Cabe
evidenciar que o processo de hospitalização separa a criança do ambiente familiar e
social, modificando o grau de convivência e de socialização (Vieira & Lima, 2002).
As crianças enfrentam ainda outras onerosas particularidades: limitações na
compreensão do diagnóstico, terapêutica agressiva, efeitos colaterais advindos do
próprio tratamento, interrupção das atividades diárias, desajuste financeiro, angústia,
sofrimento, dor e o medo constante da possibilidade de morte (Nóbrega, Collet, Gomes,
Holanda & Araújo, 2010).
De modo geral, as modificações que ocorrem na vida de infantes com doença
crônica exigem adaptações e modificações de estilo de vida. Nesse contexto, a criança
começa a conviver com a doença, com o regime de tratamento e passa a lidar com os
incômodos físicos (Marcon, Sassá, Soares & Molina, 2007).
Barros e Lustosa (2010) retrataram em seu estudo que quando a doença crônica
acomete crianças, pode gerar danos ou atrasos irreversíveis ao longo de suas vidas,
como, por exemplo, prejuízos nos processos de autonomia e de independência. Os
autores relatam a possível ocorrência de outras consequências, como as alterações
físicas e mentais, e acrescentam que ao longo do desenvolvimento, o infante vai se
habituando às experiências de dor, tratamentos invasivos, uso de medicamentos em
horários pré-determinados e internação. Evidenciam ainda que, em alguns casos, as
crianças se confrontam com suas limitações em relação às outras crianças de sua idade,
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mas, neste caso, o pior confronto é lidar e aprender a aceitar que tem uma doença
crônica.
Estudos sobre a compreensão do significado da condição crônica para os
infantes em idade escolar apontam a necessidade de adaptação destes às mudanças
ocorridas após o diagnóstico, sendo necessário que a criança compreenda a sua
condição crônica para cooperar com o tratamento. Em correspondência ao nível de
compreensão exigido da criança, evidenciou-se uma maturidade precoce nas mesmas.
Como consequência da doença – tratamento frequente, sintomas, problemas na autoimagem – diversos sentimentos estão presentes: medo, vergonha, tristeza e dúvidas
acerca do passado, presente e futuro (Nóbrega, Collet, Gomes, Holanda & Araújo,
2010).
Legitimando esta ideia, Vieira e Lima (2002), retratam que infantes com doenças
crônicas vivenciam sentimentos e situações consideradas complexas, com destaque para
os limites ditados pela doença. Elas ratificam ainda que os efeitos colaterais do
tratamento interferem na frequência à escola, desmotivando e dificultando na adaptação
escolar. Nesse sentido, elas se sentem discriminadas não sendo incluídas nas atividades
coletivas, interferindo assim, na sua auto-estima.
Desse modo é fundamental que os profissionais de saúde tenham o entendimento
que a criança com doença crônica vivencia sentimentos e situações complexas, para
assim traçar planos de cuidado e de intervenção dirigidos para a promoção do
crescimento e continuidade desenvolvimento (Vieira & Lima, 2002). Realça-se que
dentre as enfermidades crônicas infanto-juvenis mais prevalentes no Brasil e que
exigem adaptações psicossociais, destaca-se a neoplasia, popularmente conhecida como
câncer (Pinho et al.,2007).
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2.3 Neoplasia

Nos tempos atuais, o câncer é considerado como um dos mais importantes
problemas da saúde pública, tanto devido ao aumento do número desta patologia em
todo o mundo, como pela atenção que demanda dos serviços de saúde dada a
complexidade do tratamento (Beltrão, Vasconcelos, Pontes & Albuquerque, 2007).
Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o câncer é o nome dado a um
conjunto de mais de 100 doenças que têm em comum o desenvolvimento desordenado
de células que invadem tecidos e órgãos. As células crescem velozmente, dividindo-se
rapidamente, tendendo a ser muito agressivas e incontroláveis, determinando a
formação de tumores malignos, que podem espalhar-se para outras regiões do corpo
(metástase). As causas de câncer são variadas, podendo ser externas ou internas ao
organismo, estando inter-relacionadas (Instituto Nacional de Câncer, s.d).
A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima ainda que em um panorama
mundial, até 2030 devam surgir 27 milhões de casos incidentes de câncer, 17 milhões
de mortes por câncer e 75 milhões de sobreviventes, anualmente. Importante causa de
doença e morte no Brasil, desde 2003, as neoplasias constituem-se na segunda causa de
mortalidade na população. É acertado que, no Brasil, em 2012, assim como em 2013,
deverão ocorrer aproximadamente 518.510 casos novos de câncer (INCA 2011a,
2011b).
O percentual médio dos tumores pediátricos em brasileiros, observados nos
Registros de Câncer de Base Populacional (RCBP), está próximo de 2,5%, assim,
depreende-se, que ocorreram aproximadamente 9.386 casos novos de câncer em
crianças e adolescentes até os 18 anos (INCA, s.d). Ressalva-se que as neoplasias mais
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frequentes na infância são as leucemias (glóbulos brancos), tumores do sistema nervoso
central e linfomas (câncer no sistema linfático) (INCA, 2008).
Para Beltrão et al (2007), se no passado o câncer era considerado uma doença
aguda e fatal que geralmente levava a criança ao óbito, na atualidade essa realidade é
diferente. Considerada como uma doença crônica, na maioria dos casos, o câncer
infantil tem taxa de cura de, aproximadamente, 70%, se for realizado um diagnóstico
precoce e o tratamento for realizado em centros especializados.
As causas desta doença na infância ainda não estão bem definidas visto que a
associação entre câncer pediátrico e os fatores de risco não está totalmente estabelecida.
Porém alguns aspectos, do ponto de vista clínico, já foram delineados. É acertado que o
câncer infantil apresenta um tempo menor de latência, em geral, crescem rapidamente,
são mais invasivos, apesar de responder melhor aos tratamentos e a grande maioria
possui um bom prognóstico (INCA, 2005; 2011c).
A consumação do diagnóstico suscita uma série de sentimentos, angústias,
medos, depressão e pânico. O grau e o impacto destas reações podem, entretanto, ser
amenizados pelas chances de cura que são oferecidas no início do tratamento, fato que
leva a criança e seus responsáveis a participarem ativamente de sua recuperação
(Carvalho, 2003).
Marques (2006) refere seis tipos de terapêuticas utilizadas no tratamento de
câncer:

quimioterapia,

radioterapia,

imunoterapia,

tratamento

cirúrgico,

hormonoterapia, transpante de medula óssea. A seleção pelo tipo de intervenção¸ que
podem ser realizada de forma individualizada ou em combinação (uma ou mais
terapêuticas), é feita dependendo do objetivo do tratamento - se será curativo ou
paliativo.
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A escolha da terapêutica deve levar em consideração a localização, tamanho e
grau de agressividade do tumor, assim como a idade da criança e o estágio da doença.
No que tange ao tratamento, este ocorre de forma sistêmica, sendo imprescindível um
maior enfoque no uso da quimioterapia, visto que é o procedimento mais realizado,
devido o câncer infantil ser mais sensível a tal terapêutica – tanto para a cura como para
o controle e paliação (Andréa, 2008).
A quimioterapia atinge, indiscriminadamente, todas as células do organismo,
principalmente as de rápida proliferação, produzindo efeitos adversos, os quais estão
diretamente relacionados ao estado do paciente, estadiamento da doença e também das
drogas usadas (Soares, Burille, Antonacci, Santana & Schwartz, 2009).
O tratamento, na maioria das vezes, provoca uma série de consequências físicas,
emocionais e sociais instaurando um período de crise na vida do indivíduo. Este período
está vinculado ao processo no qual se vivenciam diversas perdas de autonomia no
cotidiano e alterações nos hábitos de vida (Soares et al., 2009).
Desse modo há a necessidade de criar novas maneiras de viver e adaptar-se à
realidade apresentada, uma vez que o paciente passa a depender de medicações e a
conviver com os efeitos colaterais da terapêutica (Soares et al., 2009). Nesse sentido,
estudos observam que para as crianças com câncer a existência da doença está associada
às manifestações clínicas e ao tratamento, como ida aos médicos e à quimioterapia
(Forsait et al, 2009).
Destaca-se ainda, que tais eventos adversos relacionados com a quimioterapia,
frequentemente levam à vivência do período de crise caracterizado por sintomas
biológicos que consequentemente afetam a imagem dos que estão em tratamento de
câncer. É sabido que estes eventos dependem do tipo de medicação utilizada, da
combinação com outros medicamentos, da dosagem utilizada, da sensibilidade pessoal e
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da capacidade de excretar os quimioterápicos (Caponeiro & Lage, 2008; Carvalho,
1998).
Dentre os efeitos realça-se: náuseas e vômitos; mielotoxidade, acarretando em
diminuição de glóbulos brancos no sangue periférico (leucopenia), diminuição do
número de plaquetas (plaquetopenia) e redução do número de hemácias, provocando
anemia; mucosite (microfissuras que geram processo inflamatório nas mucosas)
podendo causar esofagite, gastrite, enterite, lesões anais, conjuntivite e vaginite;
alopecia (perda de cabelo); neurotoxidade (alterações da sensibilidade periférica das
mãos e pés); diarréia; perda de peso; fadiga; pele amarelada; inchaço; falta de ar; tosse
e, escarras (Caponeiro & Lage, 2008; Carvalho, 1998).
Ainda nesse contexto, a União Internacional Contra o Câncer (1999) afirma que,
entre todas as doenças, o câncer é a que carrega o mais intenso impacto psicológico,
propiciando uma percepção de incurabilidade assim como o temor de que a terapêutica
possa causar efeitos colaterais agressivos ao organismo. Estes, por sua vez, podem
acarretar na necessidade de um período de ajustamento em que a perturbação emocional
poderá interferir no funcionamento e nos desempenhos sociais, afetando a integridade
das relações sociais, como relata Silva e Mello-Santos (2008).
Em um estudo realizado com pacientes oncológicos foi evidenciado que os
efeitos adversos são considerados uma das principais limitações do tratamento. Foi
observado ainda a presença de danos psicossociais e problemas de auto-imagem nesta
população (Soares, Burille, Antonacci, Santana & Schwartz, 2009).
Segundo Soares et al (2009), tais repercussões da doença trazem preocupações,
requerendo uma maior atenção e suporte tanto por parte da família, como da equipe
multiprofissional. Nesse contexto, se realça o papel das casas de apoio que auxiliam na
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garantia ao acesso de crianças e adolescentes com câncer ao tratamento contam com
uma equipe diversificada de profissionais de saúde (INCA, 2011c).
Essas instituições fornecem um suporte psicológico e social, dentro de um
ambiente mais tranquilo e familiar do que o hospital. De um modo geral, propiciam um
atmosfera favorável para o desenvolvimento da criança, mediante atividades dirigidas à
elas (Malta, Schall & Modena, 2009). São realizados serviços de transporte dos
pacientes, fornecimento de bolsa de alimentos, classe escolar, oficinas para os pais,
atividades lúdicas e de entretenimento, além de atendimentos multidisciplinares, como
fisioterapia, odontologia, terapia ocupacional, nutrição, entre outros. (INCA, 2011c).
Em geral, o ingresso destas crianças, e seus familiares, na casa de apoio, ocorre
mediante o encaminhamento do serviço social do hospital onde a criança faz tratamento
do câncer, estabelecendo assim uma rede de apoio social no contexto oncológico
infantil. Essa integralidade no cuidado permite que a criança seja reconhecida e
abordada independente do local onde faça o tratamento (ambiente hospitalar,
ambulatorial ou casa de apoio), da sua procedência e da fase da doença (INCA, 2011c).
Em linhas gerais, Carvalho (2003) ressalta a importância de intervenções que
busquem a melhoria da qualidade de vida, como a ressaltada acima. O bem-estar físico,
psíquico e social deve ser priorizado nesse contexto, mediante a utilização de diferentes
procedimentos e intervenções de natureza psicossocial.

2.4 Estigma

O estigma é um conceito que vem sendo estudado há muitos anos. Tal
conceituação surge na antiguidade clássica a partir da apreciação do termo pelos gregos,
definindo-o como sinais corporais que evidenciavam algo de extraordinário ou mau
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sobre o status moral de quem o apresenta (Fernandes & Li, 2006). Posteriormente,
Goffman (1982), ao realizar um estudo revendo os trabalhos sobre o estigma, introduz a
definição mais utilizada até hoje (Fernandes & Li, 2006; Schlindwein-Zanini, 2009).
O estigma é definido então, como uma referência a um atributo depreciativo,
fraqueza ou desvantagem, ou seja, a pessoa estigmatizada é considerada como portadora
de uma característica diferente da aceita pela sociedade e é tratada de maneira
diferenciada pela comunidade, que mostra conceitos errados e preconceituosos sobre o
indivíduo (Goffman, 1982).
Reingold (2001) propõe cinco tipos de estigmas, a saber: 1) comportamento
(abuso sexual, uso demasiado de drogas e álcool, homossexualidade), 2) anormalidades
estruturais (problemas faciais, pigmentação da pele, obesidade), 3) anormalidades
funcionais (físicas, motoras, mentais, de linguagem, de audição), 4) doenças contagiosas
(AIDS, tuberculose, doenças sexualmente transmissíveis), 5) outros (câncer).
A neoplasia é uma doença que desencadeia comportamentos peculiares. Sempre
se mostrou como uma condição passível de ocultamento, em decorrência das frequentes
associações a diversos estigmas, como a inevitabilidade da morte e as explicações
equivocadas acerca da etiologia. No passado, inclusive, o câncer foi passível de
avaliações negativas, equiparando-se a doenças como a lepra e a sífilis (Carvalho,
2003).
É preciso acentuar, como relata Forsait et al (2009), que o câncer gera
sentimentos e ideias que formam diferentes imagens, muitas vezes relacionadas às
noções de “mal”, “perigo” “ameaça” “morte”, mobilizando as mais diferentes
expectativas e atitudes das pessoas que são acometidas com esta doença, assim como,
dos que fazem parte do entorno social e da sociedade em geral.
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Mesmo com o aumento progressivo da sobrevida de pacientes, o estigma
vinculado ao câncer não foi completamente erradicado. De um lado, percepções,
crenças, julgamentos e atitudes sobre a doença e seus tratamentos influenciam
negativamente a população, os pacientes e sua família, e até os profissionais de saúde
com pouca experiência na área. De outro lado, em reação a tais expectativas infaustas –
quanto à sobrevivência e à qualidade de vida daqueles acometidos por um câncer em
sua história pessoal – divulgam-se repetidamente inovações medicamentosas, cirúrgicas
e imunoterápicas nos mais variados meios de comunicação, incluindo-se a Internet
(DeCat & Cavalcanti, 2010).
Segundo DeCat e Cavalcanti (2010), muitas vezes, esta profusão de préjulgamentos e informações contraditórios cria mais barreiras conceituais e
comportamentais que dificultam tanto a prevenção como o acompanhamento
terapêutico em oncologia. Assim posto, é de fundamental importância o modo como os
doentes lidam com o estigma, visto que envolve uma variedade de estratégias, incluindo
a decisão de divulgar sua condição e, assim poder sofrer uma contrapartida negativa, ou
tentar escondê-la (Fernandes & Li, 2006).
Nesse sentido, para Pinho et al (2007), é crucial evidenciar as repercussões
psicossociais, a ressaltar, o processo de estigmatização/discriminação enfrentado pelas
crianças com câncer. Para Carvalho (1998), os efeitos adversos da terapia,
frequentemente levam à vivência de um período de crise, caracterizado por sintomas
físicos que afetam a imagem dos que estão em tratamento do câncer. Destaca-se, como
já supracitado, a perda de cabelo, perda de peso, pele amarelada, inchaço, falta de ar,
tosses e escarras.
Essas características podem influenciar negativamente na percepção da autoimagem, o que pode acarretar sentimentos de diferença em relação aos demais e, assim,
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repercutir negativamente na socialização com outras pessoas. Desse modo, o estigma
sentido, ou seja, a percepção de depreciação ou exclusão das crianças com câncer,
diante de tais características físicas, podem acarretar sentimentos prejudiciais como
vergonha, medo, ansiedade e depressão (Carvalho, 1998).
Além disso, a descompensação do quadro clínico e a necessidade de sucessivas
internações, muitas vezes de curso prolongado, podem vir a comprometer a educação
das crianças em fase escolar e interferir na capacidade de inter-relação social. Diante de
tal contexto, a criança com neoplasia pode se sentir diferente das demais, influenciando
diretamente no seu processo de desenvolvimento e socialização, uma vez que são
rotuladas como diferentes, necessitando fornecer explicação acerca de suas faltas na
escola, o surgimento dos sintomas, a utilização de medicação e possíveis limitações
(Garwick et al., 1998).
O processo de adoecimento e suas representações na sociedade trazem
consequências para a experiência subjetiva da criança, visto que esta já é capaz de
compreender o mundo a sua volta e atribuir significações aos seus comportamentos e
emoção. Enfatiza-se que implicações negativas podem surgir- gerando o processo de
estigmatização e dificultando, portanto, na adesão ao tratamento-pessoas do entorno
social e a sociedade mais ampla podem ajudar no tratamento, sendo fonte de suporte e
apoio social (Forsait et al, 2009).
Ademais, deve-se levar em consideração as dimensões do processo de estigma
nas condições de saúde sugeridas por Ablon (2002): a natureza da condição
(compreensão da condição em si, quais as características pessoais para o
desenvolvimento do estigma); as fontes que criam e perturbam o estigma (atitudes e
regras familiares, escolares e sociais); a natureza das populações estigmatizadas (tipo de
sociedade em que vive, se tem acesso aos cuidados básicos, como saúde); o tipo de
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tratamento (que envolvam o que realmente é benéfico); e, as estratégias de
enfrentamento (modo como lidam com o estigma e com as dificuldades diárias). Nesse
contexto, a equipe de saúde e a família devem atentar para as cinco dimensões do
processo de estigma visando minimizar o processo de estigmatização, colaborando,
consequentemente, para a adesão ao tratamento.
Neste contexto, dois estudos merecem destaque por evidenciarem a experiência
de sobreviventes do câncer; Costa (2005) identificou a presença de estresse póstraumático, ansiedade e prejuízo no funcionamento social e na qualidade de vida; ainda
nesta mesma direção, Masterrallo et al (2004) mencionam dificuldades escolares, de
relacionamentos sociais, familiares e conjugais em sobreviventes de câncer infantil. De
tal modo, faz-se indispensável uma atenção dos profissionais de saúde ainda durante a
fase de tratamento da criança, focalizando o acompanhamento na promoção da
qualidade de vida dos infantes, evitando assim sérias consequências ao desenvolvimento
biopsicossocial.
Parece acertado que o estigma é um processo de desvalorização que produz
marcas negativas na identidade dos indivíduos, conduzindo-os ao processo de exclusão
social. Portanto, viver livre do estigma e de qualquer tipo de discriminação é um direito
humano básico e que deve ser respeitado (Forsait, 2009). Logo, um desenvolvimento
positivo nesse período da infância contribui positivamente para a formação da
identidade, para a família, para o grupo de pares, para a comunidade e para a sociedade
civil (Gaspar, Ribeiro, Matos & Leal, 2008).
Destarte, é de fundamental relevância propiciar um desenvolvimento saudável,
favorecendo a qualidade de vida desses sujeitos, qualidade essa que pode ser
diretamente atingida pela estigmatização, já que esta pode levar, como supracitado, à
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comportamentos e sentimentos negativos. Dessa maneira a avaliação da qualidade de
vida é essencial nas crianças com doença crônica, em especial, as com câncer.

2.4 Qualidade de Vida

Ao longo dos tempos, o impacto das doenças sobre as pessoas foi medido
simplesmente através dos índices de mortalidade. Contudo, na atualidade, a partir da
concepção ampliada de saúde, outras medidas têm sido desenvolvidas e aplicadas para
aferir o grau em que determinadas doenças comprometem a vida dos indivíduos
(Alvarenga & Caldeira, 2009).
Na tentativa de entender o homem como um ser biopsicossocial surgiram dois
conceitos essenciais: o de qualidade de vida (QV) e, mais especificamente, o de
qualidade de vida relacionada à saúde. Atualmente, as referidas medidas vêm sendo
amplamente utilizadas e são consideradas imprescindíveis na área da saúde para aprovar
e definir tratamentos e avaliar o custo/benefício do cuidado prestado (Alvarenga &
Caldeira, 2009).
No que diz respeito à criança, esta encontra-se em contínuo processo de
desenvolvimento e crescimento. Ao apresentar alterações físicas, corporais e/ou
comportamentais, que acarretam limites de oportunidades para vivenciar situações que
lhe permitam agir e descobrir o mundo, a criança pode demonstrar uma perda do
sentimento

de

segurança

e

dano

ao

próprio

desenvolvimento,

refletindo,

consequentemente, na sua qualidade de vida (Bass & Beresin, 2009).
A Organização Mundial de Saúde (1958) define a qualidade de vida, como
sendo a percepção do indivíduo de sua posição na vida, no contexto da cultura e sistema
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de valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e
preocupações.
O objetivo da avaliação da qualidade de vida relacionada à saúde, como relata
Almeida e Pereira (2008), é o conhecimento da atitude subjetiva do sentir-se doente ou
dos efeitos do tratamento, que apenas pode ser transmitido pela introspecção. Assim, as
crianças com necessidades de cuidados de saúde especiais - como as que possuem
doenças crônicas - são particularmente sensíveis ao impacto da doença e do tratamento.
Complementando tal descrição, Bass e Berensin (2009) afirmam que para as crianças, a
qualidade de vida tem sido definida de modo subjetivo e multidimensional que inclui a
interação psicossocial da criança e de sua família e a capacidade de realizar suas
funções.
Nesse sentido, é licito enunciar que no contexto da saúde direcionada à pediatria,
a qualidade de vida também significa qualidade de vida relacionada com a saúde, ou
mais especificamente com a doença (Almeida & Pereira, 2008). Cabe frisar, que neste
contexto, a qualidade de vida, relacionada ao estado de saúde, incorpora a avaliação dos
sintomas físicos, da capacidade funcional e do impacto psicossocial da doença sobre a
criança e a família (Bass & Beresin, 2009).
Para uma criança doente, o bem-estar pode significar o quanto seus desejos e
esperanças se aproximam da realidade, ou seja, o que realmente acontece em suas vidas.
Desse modo, a perfeita satisfação das necessidades e desejos individuais é sujeita a
alteração influenciada por eventos cotidianos e problemas crônicos, refletindo tanto para
si quanto para os outros que as rodeiam (Bass & Beresin, 2009).
Barreire et al (2003) corroborando sobre os aspectos já descritos sobre qualidade
de vida, relata que para a criança o bem-estar pode significar o quanto seus desejos e
esperanças se aproximam do que realmente está acontecendo, refletindo a prospecção,
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tanto para si quanto para os outros, estando sujeita a alterações, sendo influenciada por
eventos cotidianos e problemas crônicos. Face ao exposto, é essencial o conhecimento
sobre a percepção do infante sobre a sua qualidade de vida, já que este é um conceito
central, que determina a sensação subjetiva de bem-estar para as crianças, já que estas
são capazes de expressar sua subjetividade.
De acordo com Vieira e Lima (2002), no que concerne à criança, o esperado é
que a infância seja um período em que ela viva situações de saúde para crescer e
desenvolver-se dentro dos limites da normalidade, porém quando, a criança fica na
condição de doente, ela tem seu comportamento modificado. Sua reação diante dessa
experiência desconhecida, que é a doença, pode lhe trazer sentimentos de culpa, medo,
angústia, depressão e apatia, e ameaçar a rotina do seu dia-a-dia.
A avaliação da QV no âmbito da oncologia teve início na década de 40, tendo
como ponto de partida um trabalho que desenvolveu uma escala para avaliar função
física e as condições de desempenho do paciente (Karnofsky, Abelmann & Burchenall,
1948). Diversos trabalhos buscaram rever as produções nessa temática na atualidade,
chegando à conclusão de que ainda existem diversas lacunas nos estudos que
vislumbram a QV e a neoplasia, principalmente no que diz respeito à realização de
pesquisa qualitativa e a repercussão do câncer na vida adulta (Silva, Teles & Valle,
2005; Bertan e Castro, 2009; Landeiro, Pedrozo, Gomes & Oliveira, 2011).
Em uma revisão sistemática realizada por Bertan e Castro (2009) sobre estudos
brasileiros publicados sobre qualidade de vida e câncer no período entre 1998 e 2008,
constatou-se que o volume de publicações sobre o assunto não é vasto, ao considerar a
qualidade de vida no seu contexto mais amplo, proposto e sistematizado pela
Organização Mundial de Saúde. Estudos apontam que prevalece o olhar dos
profissionais sob as consequências físicas da doença e do tratamento, não considerando

36

o aspecto multidimensional do paciente e, portanto, a percepção subjetiva do mesmo
sobre sua saúde, sendo a maioria dos estudos desenvolvidos por médicos.
No contexto da avaliação da qualidade de vida em pacientes com câncer destacase a avaliação dos ensaios clínicos com quimioterapêuticos. Estes têm por objetivo
identificar e mensurar os efeitos adversos decorrentes da quimioterapia, avaliando a
tolerância do paciente ao tratamento, principalmente no que concerne aos efeitos
colaterais da toxicidade sobre as células tumorais, bem como os impactos positivos e
negativos sobre a qualidade de vida dos pacientes (Okino, Nicolussi Sawada, Okino,
Cardozo & Zago, 2009).
Portanto deve-se levar em consideração, ao avaliar a QV, que o tratamento de
câncer geralmente é longo, complexo e exige cuidados constantes em relação à
terapêutica em si e em relação a determinantes que possam agravar o estado de saúde da
criança. O afastamento da casa, da família, dos amigos e da escola são aspectos
apontados na literatura como os fatores mais significativos durante a trajetória do
tratamento (Anders & Souza, 2009).
Assim, a experiência com o câncer apresenta-se como um longo caminho a ser
percorrido pelas crianças e suas famílias, tendo a qualidade de vida um significado
especial, considerando se as consequências precoces e tardias do próprio tratamento.
Em suma, é de fundamental relevância o entendimento das mudanças no
cotidiano das crianças com câncer. Tais mudanças de hábitos, associadas à
hospitalização, medicação, exames e procedimentos muitas vezes invasivos, podem
ocasionar mudanças físicas, como já mencionadas, instaurando um período de crise.
Crise esta que pode ser exacerbada, principalmente pelo sentimento de se sentir
estigmatizado; ocasionando dificuldades de integração social e, assim, interferindo
diretamente na qualidade de vida destas crianças.
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3– OBJETIVOS

3.1 Objetivo Geral:

-Avaliar a percepção de estigma e qualidade de vida de crianças com neoplasia.

3.2 Objetivos Específicos:

- Investigar possíveis associações entre a percepção de estigma e a qualidade de vida em
crianças com câncer;
- Comparar a percepção de estigma e a qualidade de vida entre crianças com neoplasia,
e crianças sem doença crônica;
- Compreender a experiência vivida por essas crianças diante do processo de
adoecimento.
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4– MÉTODO

Com relação ao desenho da pesquisa, para avaliação dos aspectos psicossociais
da neoplasia, estão sendo realizadas duas abordagens metodológicas constando de um
estudo transversal do tipo descritivo, com um grupo clínico e um grupo contraste; e, de
uma abordagem qualitativa em que participou apenas o grupo clínico.

4.1 População e Amostra

- População: a população foi dividida em dois grupos, um clínico e um contraste.
O primeiro refere-se às crianças em tratamento de neoplasia que estão em atendimento
ambulatorial no Centro de Onco-hematologia Infantil (COHI) do Hospital Infantil
Varela Santiago e na Casa de Apoio à criança com Câncer Durval Paiva. As instituições
estão localizadas em Natal, no Rio Grande do Norte, sendo instituições de referência no
que diz respeito à realização de tratamento de oncologia pediátrica no estado.
Ressalta-se que a pesquisa foi aprovada para ser realizada também no Hospital
de Pediatria Professor Heriberto Bezerra (HOSPED), mas logo no início das atividades
desse estudo, as crianças que lá eram atendidas foram encaminhadas para outro hospital,
impossibilitando a realização da pesquisa nessa instituição. As crianças remanejadas da
instituição hospitalar também eram atendidas ambulatorialmente na casa de apoio acima
referida, daí a inclusão dessa instituição na pesquisa.
Além desses, participaram alunos que formaram o grupo não clínico, ou seja, o
grupo contraste, com características semelhantes (sexo, renda e grau de escolaridade).
São crianças que não possuem nenhum tipo de diagnostico de doença crônica. Essas
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estavam matriculadas no ensino público infantil, em uma escola localizada em Natal, no
Rio Grande do Norte.
- Amostra: para o delineamento do tamanho da amostra clínica, foi adotado o
tipo de amostragem por convivência em virtude da dificuldade ao acesso às crianças,
como constantes hospitalizações, óbitos e remanejamento de atendimento entre
instituições de saúde no estado. O grupo contraste teve o número de participantes
arrolados a partir da definição do grupo clínico. Desse modo, participaram 30 crianças
em cada grupo.

4.2 Critérios de Inclusão e de Exclusão:

Como critério de inclusão, para composição da amostra clínica, foram
consideradas crianças com idades superior a 6 anos e inferior a 12 anos, que possuíam
diagnóstico de no mínimo 3 meses de neoplasia e que tinham passado pelo tratamento
de quimioterapia. A amostra não clínica foi composta por crianças com a mesma faixa
etária do grupo clínico e que não possuíam diagnostico de nenhuma doença crônica. De
modo geral, foram incluídas as crianças que aceitaram participar do estudo e que os pais
concordaram com a sua participação.
Nos dois grupos, a participação foi voluntária e ocorreu mediante a assinatura do
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, formalizando a concordância da
participação da criança pelo cuidador responsável. Foi considerado ainda, como critério
de inclusão, os cuidadores com idade acima de 18 anos, que aceitaram fornecer
informações sobre a criança (questionário semi-estruturado).
Ademais, foram determinados os critérios de exclusão de crianças da amostra, a
saber: no grupo clínico - crianças ainda no processo de investigação do diagnóstico e,
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nos dois grupos, crianças com algum tipo de déficit cognitivo (constatado ou suspeito)
que impossibilitasse o entendimento sobre o que lhe era questionado.

4.3 Instrumentos

O câncer traz uma série de consequências psicossociais que exigem uma atenção
especial. No tratamento de câncer infantil o quadro clínico pode apresentar algumas
descompensações, resultando em um período de crise na vida da criança, a saber:
alterações de peso, períodos de debilitação, perda dos cabelos, vulnerabilidade a
infecções, sequelas cirúrgica entre outros sintomas. Tais alterações podem desencadear
modificações na aparência física, na auto-imagem corporal, bem como levar a
limitações, desse modo, podendo instigar vergonha do próprio corpo e medo de ser
ridicularizado (Carvalho et al., 2008).
Diante do supracitado, é fundamental avaliar o estigma que estas crianças
possui, avaliando assim qual a percepção de depreciação ou exclusão das crianças com
câncer, diante de tais características físicas (Carvalho, 1998). Os referidos aspectos
psicossociais da doença, especialmente a percepção de estigma, podem interferir de
maneira intrínseca na qualidade de vida destas crianças. Assim sendo, é de fundamental
importância avaliar a qualidade de vida das crianças que foram acometidas com câncer,
para entender a percepção do paciente durante o tratamento e assim, poder aprimorar o
acompanhamento (Carvalho et al., 2008).
Visando chegar aos objetivos propostos neste estudo foram utilizados três
instrumentos quantitativos escolhidos por sua fácil compreensão, rápida aplicação e
principalmente, por suas qualidades psicométricas. Assim como, foi utilizada uma
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técnica qualitativa. A seguir, a descrição dos instrumentos e dos procedimentos que
foram utilizados neste estudo.

-Questionário semi-estruturado:

O instrumento é dividido em duas partes: a primeira, que visa caracterizar a
amostra, contém questões sócio-demográficas que investigam dados como idade, sexo,
naturalidade, escolaridade, religião, endereço e renda familiar; e, a última, contém
questões sobre a criança e a doença em questão, a saber, tipo de neoplasia,
comorbidades, ocorrência de hospitalização, tempo de diagnóstico, tempo de
tratamento, tipo de tratamento já realizado, realização de algum procedimento cirúrgico,
possíveis sequelas físicas, emocionais e sociais, medicação utilizada, participação de
alguma casa de apoio.
É importante ressaltar que para obtenção dos dados supracitados foi realizada
uma análise dos prontuários e, quando necessário, foram questionados alguns dados
com os responsáveis (Ver Apêndice 1).

-Escala de Percepção do Estigma em Crianças com Doença Crônica (EPE):

Trata-se de uma escala validada para a população brasileira por SchlindweinZanini (2008) e que possui boas qualidades psicométricas para ser utilizada com
crianças com doença crônica e com manifestações de crises. Este instrumento é
destinado à criança, com idades entre 6 e 12 anos, contendo questões sobre os
sentimentos das mesmas diante das 8 proposições apresentadas a seguir: se ela se sente
diferente de outras crianças; se ela imagina que outras pessoas podem não gostar dela;

43

se outras crianças ficam com medo ou nervosas quando ela passa mal; se ela sente que
outras crianças podem não querer ser seu amigo se souberem que ela pode passar mal;
se as pessoas deixam de sair ou não a convidam para festas por saberem que ela pode
passar mal; se sente vergonha por possuir uma doença que pode passar mal; se ela
esconde a doença de outras pessoas; e, se ela se sente triste quando fala de sua doença
para outras pessoas (Schlindwein-Zanini, R., 2009).
As respostas são obtidas por meio de uma escala do tipo Lickert e variam na
frequência de: não, poucas vezes, muitas vezes e sempre. Os escores das crianças
podem variar entre 8 e 32 pontos, sendo que o registro de um maior número de pontos
indica menor vivência de estigma (Schlindwein-Zanini, R., 2009).

-Questionário de Avaliação de Qualidade de Vida em Crianças e Adolescentes
(AUQEI):

Constructo validado no Brasil que procura perquirir a sensação subjetiva de
bem-estar de crianças e adolescentes. É capaz de verificar os sentimentos em relação ao
estado atual, não o avaliando a partir de inferências realizadas de seu desempenho e sua
produtividade (Assumpção Jr. et al., 2000). O AUQEI é baseado no ponto de vista da
satisfação atual, por meio de 26 questões em que cada uma apresenta um domínio e um
número de quatro respostas, também do tipo Lickert: muito infeliz, infeliz, feliz, muito
feliz (Bastos & Santos, 2010).
Dentre os domínios avaliados tem-se: função, questões relacionadas às
atividades da escola, às refeições, ao deitar-se, e a ida ao médico; família, que
compreende questões relativas à opinião quanto às figuras parentais; lazer, relacionada
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às férias, aniversário e relações com os avôs; e, autonomia, relativas à independência,
relação com companheiros e avaliação. (Assumpção Jr et al., 2000) (Ver anexo 1).

-Procedimento de Desenho-Estória com Tema (D-E-T):
O Desenho-Estória com Tema refere-se de um recurso mediador-dialógico,
similar ao jogo do rabisco que Winnicott (1968) utilizava em suas consultas
terapêuticas. Esse recurso visava, por meio de rabisco, se aproximar das questões
angustiantes dos seus clientes mediante a criação de um ambiente lúdico e flexível.
Inspirado no jogo de rabisco, Aiello-Vaisberg (1999) lança mão do D-E-T,
desenvolvido com base no Desenho-Estória de Trinca (1972). Neste, de modo genérico,
a criança é convidada a realizar uma série de desenhos (cromáticos ou acromáticos),
sendo estimulada para que conte uma estória associada livremente logo após a
realização de cada desenho. Após a conclusão de cada desenho-estória, segue-se a fase
do inquérito, para esclarecimentos (Trinca, 1997).
O Desenho-Estória com Tema (D-E-T) refere-se a uma extensão do
procedimento de Desenho-Estória com uma finalidade peculiar em que a criança é
convidada a desenhar um tema específico, seguindo os mesmos parâmetros (Trinca &
Tardivo, 2000). Ressalta-se que esse recurso metodológico é utilizado como uma
estratégia para facilitar a expressão emocional das crianças, e não como um teste
psicológico (AielloVaisberg, Correa & Ambrosio, 2000).
De modo geral, trata-se de um diálogo lúdico, em que tanto o pesquisador como
o pesquisado “conversam brincando”. O Pesquisador faz uma proposta projetiva, no
lugar de questões conceituais e, assim, o pesquisado só pode responder ao enigma
imaginário proposto, brincando de “faz de conta”.
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Esse procedimento se apresenta psicanaliticamente orientado, a serviço da
pesquisa-intervenção dos “imaginários coletivos”. Parte da compreensão das condutas
humanas de forma ampliada e abrange os componentes consciente e inconsciente, assim
como os aspectos sociais, concebendo o ser humano como um conjunto ambienteindivíduo, indissociável. Esta proposta entende que as ações humanas estão fortemente
baseadas nas apreensões que os seres humanos fazem do mundo, e não na realidade
objetivamente percebida (Miranda, Serafini & Baracat, 2012).
Como fundamentação utilizou-se o conceito de “imaginário coletivo”, entendido
como uma conduta que emerge no âmbito coletivo, expressando-se na área mental.
Nesse sentido define-se como um conjunto de crenças, imagens e emoções que um
grupo produz sobre um determinado fenômeno em que suas ações influenciam o grupo.
(AielloVaisberg; Ambrosio, 2006).
No caso deste estudo, foi solicitado que a criança com câncer realizasse três
desenhos, seguidos da estória e da fase do inquérito. As três temáticas escolhidas foram
elaboradas com a intenção de favorecer a expressão do substrato afetivo, emocional, das
ideias e dos sentimentos por parte dos participantes acerca do tema de interesse da
presente pesquisa. Assim sendo, o estudo voltou-se para o “imaginário coletivo” de
crianças com câncer que realizaram o procedimento de quimioterapia.
Os dois primeiros D-E-T objetivaram compreender possíveis modificações
oriundas do processo de adoecimento e, o último, investigar os aspectos das relações
sociais. Assim sendo, tais Desenhos-Estórias com Tema investigam aspectos que podem
repercutir no desenvolvimento da criança, principalmente nos aspectos relacionados à
percepção do estigma e na qualidade de vida.
Abaixo seguem os temas que foram escolhidos visando compreender os aspectos
desta pesquisa:
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1- (nome da criança) antes de ficar doente
2- (nome da criança) depois que ficou doente
3- (nome da criança) e seus amigos
Findado o processo do desenho e da contação da história, realizou-se o inquérito
a fim de investigar os aspectos que possam não ter ficado claros no desenho e
investigou-se elementos que precisavam ser melhor entendidos sobre o enredo da
história (Trinca, 1997; Trinca & Tardivo, 2000).
Os materiais utilizados para a aplicação foram folhas de papel em branco
(tamanho A4), lápis preto (ponta de grafite) n° 2, caixa de lápis de cor de 12 unidades e
borracha (Trinca, 1997; Trinca & Tardivo, 2000).

4.4 Aspectos Éticos

O protocolo de pesquisa foi analisado e aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, de acordo com o processo
262/2010, em cumprimento à Resolução No. 196/96 do Conselho Nacional de
Saúde/BRASIL.
O responsável de cada criança assinou um Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido, concordando com a participação da criança na pesquisa.

4.5 Procedimentos

4.5.1 Coleta de dados:
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A coleta dos dados foi possibilitada após a aprovação da pesquisa pelo comitê de
ética e foi realizada no período de onze meses, de janeiro a dezembro de 2011, nas
instituições que sediaram esse estudo.
A aplicação dos instrumentos supracitados, para a confirmação dos objetivos
propostos, foi realizada em dois encontros com o paciente no COHI e na Casa de Apoio.
No grupo clínico, em um primeiro momento, ocorreu a aplicação da parte quantitativa
(Questionário Sóciobiodemográfico, EPE e AUQEI) e, em outro momento, foi marcado
um novo encontro em que foi realizada a parte qualitativa da pesquisa (D-E-T). Assim,
na primeira parte, a aplicação de todos os instrumentos quantitativos aconteceu em
aproximadamente 15 minutos e, o segundo momento, ocorreu no tempo médio de 30
minutos, totalizando assim, um tempo médio de 45 minutos para a coleta dos dados.
Já com o grupo contraste foi realizada apenas a parte quantitativa desse estudo,
visando contrastar como grupo clínico. Para tanto a coleta de dados ocorreu em 15
minutos com cada criança sem doença crônica.

4.5.2 Análise dos dados:

4.5.2.1 – Dados quantitativos
Para a correção dos instrumentos citados, foram utilizados os crivos de correção
dos próprios instrumentos. Os dados obtidos das escalas propostas foram analisados e
categorizados através do software de processamento de dados o programa “Statistical
Package for the Social Science” (SPSS) for Windows, versão 18.0, seguido de
formatação, armazenamento de informações e tratamento estatístico.
Inicialmente foi observado se os dados apresentavam distribuição normal, sendo
utilizado para isso a análise dos histogramas e as respectivas curvas normais, bem como
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o Teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov a fim de subsidiar a decisão sobre o
tratamento estatístico dos dados. Ademais, foi utilizada a estatística inferencial, sendo
adotado como significante um nível de 5% para o erro alfa, assim a hipótese nula foi
rejeitada quando p<0,05.
Primeiramente foi realizada a caracterização da amostra do grupo clínico e
contraste, mediante a análise das variáveis sociobiodemográfica. Para tanto foi utilizado
o Teste U de Mann-Whitney para variáveis contínuas e o Teste do Qui-Quadrado, para
variáveis categóricas.
Visando responder ao objetivo geral desse estudo – avaliar a percepção de
estigma e a qualidade de vida- foi realizada uma análise descritiva dos dados do grupo
das crianças com neoplasia. Já para analisar o primeiro objetivo específico, o de avaliar
a possível associação entre a percepção de estigma e a qualidade de vida em crianças
com câncer, foi realizado o teste de correlação de Spearman para variáveis contínuas.
Por fim, para responder ao último objetivo específico, foi realizada a
comparação entre crianças do grupo clínico e as crianças do grupo contraste quanto à
percepção de estigma e a qualidade de vida. Para tanto, foi utilizado o Teste U de MannWhitney e o Teste do Qui-Quadrado, visando responder ao segundo objetivo específico
da pesquisa.

4.5.2.2 – Dados qualitativos

Tomando por base o método de análise proposto por Aiello-Vaisberg, as
produções obtidas foram analisadas pelo grupo de pesquisa que desenvolveu o projeto,
visando a pluralidade de olhares. Pra tanto, utilizou-se o referencial psicanalítico,
mediante a associação livre e a atenção flutuante (Aiello-Vaisberg; Machado, 2005).
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Nesse sentido, partiu-se da livre inspeção do material, voltada à construção
compreensiva e interpretativa, visando captar sua contribuição individual na
subjetividade grupal, ou seja, o sujeito coletivo. Sendo o imaginário coletivo, entendido
como um conjunto de crenças, imagens e emoções que um determinado grupo social
produz acerca de um fenômeno (Aiello-Vaisberg; Ambrosio, 2006).
Posteriormente, foram captados os campos de sentido afetivo-emocional,
entendido como o determinante lógico-emocional que rege o imaginário coletivo, como
supracitado. É valido ressaltar que esta proposta enfatiza as dimensões afetivasemocionais, como também busca produzir um conhecimento que seja operativo em
termos interventivos e psicoprofiláticos (Aiello-Vaisberg, 1997; Ávila, Tachibana &
Aiello-Vaisberg, 2008).

5– ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Os dados deste estudo serão apresentados de acordo com o objetivo geral e os
específicos. Primeiramente faz-se uma caracterização dos cuidadores, das crianças com
câncer e do grupo contraste. Posteriormente, serão apresentados os resultados da
qualidade de vida e do estigma, respondendo aos objetivos propostos.

5.1 Caracterização da amostra

5.1.1 – Cuidadores

Os acompanhantes das crianças com câncer tiveram a idade média de 36,2 anos
(mínimo 24 – máximo 52). A maioria era do sexo feminino (96,7%), sendo 90% as
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genitoras e os outros 10% corresponderam aos graus de parentesco de pai, avó e tia (Ver
tabela 1). Clarke, Fletcher e Schnider (2005) encontraram um resultado semelhante em
seu estudo, ao identificar a mãe como a pessoa que mais frequentemente aprende os
aspectos do cuidado se tornando, portanto, a maior fornecedora de assistência à criança.
Estudos relatam que a vida profissional é um dos impactos ocorridos na vida do
cuidador. Assim, os pais acabam por ter dificuldades em conciliar o cuidado à criança e
o trabalho. É comum que o cuidador abandone o emprego ou que este seja demitido por
suas diversas ausências. Este é um dos motivos para que algumas mães assumam o
papel de cuidadoras da criança mais frequentemente que os pais, pois os homens
culturalmente têm a responsabilidade de provedores da família e precisam preocupar-se
em manter uma fonte de renda fixa nesse período de prováveis dificuldades financeiras
(Miedema, Fortin & Hamilton, 2008; Silva et al., 2009).
Nesse sentido, tal aspecto pode ter refletido na renda familiar, em que foi
identificado um total de no máximo três salários mínimos (96,7%). Ressalta-se que pelo
adoecimento crônico, as crianças têm direito a um amparo assistencial de um salário
mínimo do governo sendo esse, muitas vezes a única fonte de renda da família (Brasil,
1993).
Com relação ao estado civil, a maioria apresenta um companheiro (casado 40% união estável 16,7%). De acordo com Beck e Lopes (2007), a relação conjugal é um
aspecto que merece destaque nesse contexto visto que por vezes essa se modifica e
menos atenção passa a ser dedicada ao companheiro. Conflitos e cobranças se
intensificam e relações sexuais se tornam menos frequentes e, como consequência,
alguns casais chegam a se separar.
De um modo mais abrangente, a literatura aponta que toda a dinâmica familiar
passa por mudanças (Steffen & Castoldi, 2006). Nesse sentido, Silva et al (2009)
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buscaram descrever o desequilíbrio provocado pelo adoecimento de crianças com
câncer em seus familiares. Os resultaram apontam que grande parte dos familiares
(56%) sofre alterações nas rotinas domésticas devido à hospitalização das crianças e ao
sofrimento gerado pela convivência limitada, ocasionando a desestruturação familiar.
Quase a totalidade apresenta uma religião, sendo 73,3% a católica e 20% a
evangélica. A literatura aponta a prática espiritual como uma estratégia bastante
utilizada. Essa se relaciona à busca de significado para o sofrimento e das respostas para
as questões existenciais do câncer. Assim, auxiliam o cuidador e a criança a focalizarem
a atenção na esperança, despertando neles coragem para lidar com as dificuldades
relativas à doença (Angelo, 2010; Di Primio et al., 2010; Malta et al., 2008; Nascimento
et al., 2005).
Nesse contexto, destaca-se um estudo realizado por Kohlsdorf e Costa Junior
(2009). Esse investigou as estratégias de enfrentamento adotadas por cuidadores de
crianças e adolescentes, ao longo do semestre inicial de tratamento para a leucemia.
Trinta cuidadores responderam a um questionário sociodemográfico e à Escala Modos
de Enfrentamento de Problemas (EMEP), que avalia estratégias cognitivas e/ou
comportamentais adotadas frente a um estressor. Os resultados indicaram a preferência
dos participantes por estratégias de enfrentamento focalizadas em práticas religiosas e
de cunho espiritualista, corroborando com os dados encontrados no presente estudo.
No que concerne à escolaridade, apenas 33,3% possuíam o Ensino Médio
completo. A escolarização é um fator que merece atenção visto que é necessário que a
equipe transmita as informações de modo compreensível, retirando as dúvidas e
tornando o cuidador capaz de participar da assistência, independente do seu nível de
instrução. Tal aspecto é ainda mais importante porque a mãe geralmente é a fonte das
informações para a criança e, para tanto, a mesma deve ter conhecimento sobre os
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aspectos clínicos do adoecimento para poder informar corretamente à criança o que está
se passando com o seu corpo (Patistea &Batatsikou 2003; Young, Dixon-Woods,
Findlay, & Heney, 2002).
Tabela 1 – Variáveis categóricas dos cuidadores de crianças com câncer_____________
Características

Categorias

N*

%**

Grau de Parentesco

Mãe
27
90
Pai
1
3,3
Avó
1
3,3
Tia
1
3,3
Sexo
Feminino
29
96,7
Masculino
1
3,3
Religião
Católica
22
73,3
Evangélica
6
20
Sem religião
2
6,7
Estado Civil
Solteiro/Divorciado/Viúvo
16
43,3
Casado/União Estável
17
56,7
Escolaridade
Nunca Estudou
3
10
Até o Ensino Fundamental
17
56,7
Até o Ensino Médio
10
33,3
Renda
Menos de 1 salário Mínimo
8
26,7
1 a 3 Salários Mínimos
21
70
Acima de 4 Salários Mínimos
1
3,3
______________________________________________________________________
*Frequência **Percentil

5.1.2 – Crianças

No presente estudo, dentre as trinta crianças com câncer, a maioria é do sexo
masculino (63%) e possui idades com média de nove anos (mínimo 6 – máximo 12). De
modo geral, a predominância com relação à procedência foi de cidades do interior
(70%) e os demais residem em Natal. A maior parte está cursando o Ensino
Fundamental (80%) e as demais estão no Ensino Infantil (Ver tabela 2).
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Tabela 2 – Variáveis categóricas das crianças com câncer________________________
Característica
Sexo
Procedência
Escolaridade
Tipo de Neoplasia

Comobirdades
Tipo de Tratamento
realizado

Tratamento atual

Usa medicação
Internações hospitalares
Quantidade de Internações

Cirurgia
Frequências da
quimioterapia

Categorias
Masculino
Feminino
Natal
Outros municípios (Interior)
Ensino Infantil
Ensino Fundamental
Leucemia
Linfoma Não Hodkgin
Sarcoma
Meduloblastoma
Tumor Abdominal
Presença
Ausência

N*
19
11
9
21
6
24
21
2
2
1
4
9
21

%**
63,3
36,7
30
70
20
80
70
6,7
6,7
3,3
13,3
30
70

Quimioterapia
Quimioterapia e radioterapia
Quimioterapia, radioterapia e cirurgia
Quimioterapia
Manutenção após realização de
quimioterapia
Sim
Não
Sim
Não
1a3
4a7
acima de 8
Sim
Não

25
4
1
20

83,3
13,3
3,3
66,7

10
23
7
30
0
7
12
4
11
19

33,3
76,7
23,3
100
0
38,4
46,3
15,3
36,7
63,3

Até 4
25
83,3
De 5 a 6
5
16,7
Familiar com câncer
Sim
18
60
Não
12
40
Realizou tratamento
Sim
4
22,2
Não
10
55,6
Não soube relatar
4
22,2
Frequenta casa de Apoio
Sim
29
96,7
Não
1
3,3
______________________________________________________________________
*Frequência **Percentil
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Segundo o Instituto Nacional do Câncer (2011a), a incidência de tumores
pediátricos no mundo está estimada entre 1% a 3% dos casos totais de câncer e, em
geral, a ocorrência de câncer infantil é maior em crianças do sexo masculino,
corroborando os dados acima descritos. Além disso, existe uma larga variação
geográfica na incidência do câncer no mundo (Menossi, Lima & Corrêa, 2008).
A maioria das crianças neste estudo não reside na capital, o que as leva a
procurar tratamento em centros de referência fora da sua cidade de origem, visando uma
maior possibilidade de cura. Esse é um aspecto abordado por Beltrão (2007), ao relatar
que o câncer infantil tem taxa de cura de, aproximadamente, 70%, se for realizado um
diagnóstico precoce e o tratamento for realizado em centros especializados.
Ademais, ressalta-se que o cuidado à criança com neoplasia deve ocorrer
independente do local onde o paciente esteja, da cidade de origem e da fase da doença.
Sendo, portanto, um direito da criança em ser atendida desde o momento do diagnóstico
da doença e deve continuar independentemente da possibilidade de cura (INCA, 2011d).
O diagnóstico de câncer e o recorrente tratamento podem exercer impactos no
desenvolvimento biopsicossocial da criança (Soares et al., 2009). Entre as mudanças
que ocorre com a criança, destacam-se as modificações na rotina escolar o que, por
vezes, favorece o atraso escolar. Na faixa etária abordada neste estudo, as crianças
deveriam estar cursando o ensino fundamental, ensino que vai desde os 6 anos de idade,
se estendendo por mais nove anos, até entrar no ensino médio (Santos & Vieira, 2006).
Contudo, 20 % da amostra já apresentam atraso escolar, justificado pelas interrupções
para o tratamento.
Ressalta-se que a continuidade do processo de escolarização, mais do que ajudar
a criança enferma a enfrentar esse período, contribui para que o infante se sinta incluído
socialmente e que não está sendo penalizado por estar com uma condição crônica
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(Holanda & Collet, 2012). Nos momentos em que a criança esteja internada deve-se
possibilitar que a criança estude no hospital para evitar defasagem de conteúdos e uma
possível exclusão/evasão escolar. Por vezes, falta informação e esclarecimento às
famílias e às escolas sobre o direito legal do acompanhamento pedagógico-educacional
durante o período de hospitalização (Camara, 2011).
Pedreira e Palanca (2007) relatam que o processo de tratamento provoca
distanciamento da criança da escola, resultando em repercussões negativas no
rendimento acadêmico e na socialização. Ademais, algumas escolas chegam a estimular
que a criança desista daquele ano e que só recomece os estudos quando liberada do
tratamento clínico, acreditando que, assim, estarão facilitando seu processo de melhora
em busca da saúde (Silva, 2000).
Com relação aos dados clínicos, a maioria (70%) teve o diagnóstico de leucemia
(Leucemias Linfóides Agudas e Leucemias Mielóides Agudas). Esse aspecto realça o
que a literatura aponta sobre a predominância da leucemia (30% do total de casos de
neoplasia na infância) como o principal tipo de câncer no contexto pediátrico. Nesse
tipo de patologia, há um acúmulo de células anormais em detrimento às células normais
na medula óssea, prejudicando a produção das células sanguíneas (Associação
Brasileira do Câncer, 2007; INCA, 2007).
Comorbidades com outras patologias foram relatadas por 30% da amostra, sendo
as principais: doenças respiratórias, principalmente pneumonias e as anemias. Destacase que estas comorbidades são esperadas devido ao tratamento de quimioterapia que
ocasiona a diminuição do número de plaquetas (plaquetopenia) e a redução do número
de hemácias, favorecendo a anemia (Andréa, 2008). Além disso, é consequência da
quimioterapia a presença de tosse, falta de ar e, escarras, favorecendo o surgimento de
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Pneumonias (Caponeiro & Lage, 2008; Carvalho, 1998). Desse modo, grande parte
(76%) fazia uso de medicação no momento da pesquisa, com destaque para remédio
para náusea e vômito, assim como antibacterianos.
Com relação ao tratamento, a literatura aponta que a quimioterapia é indicada na
grande parte dos casos de câncer infantil, podendo ser associada a outros tratamentos,
como radioterapia e procedimento cirúrgico (Beck & Lopes, 2007a; Sommerfeld,
Calmon, Sperandio, Machado & Beltrame, 2011; Marques, 2006; McHugh, 2007;
Skinner, Wallace & Levitt, 2007; Pritchard-Jones & Stiller, 2007). Nesse sentido, todas
as crianças realizaram o tratamento de quimioterapia e aproximadamente 17% fizeram
combinações com outras condutas terapêuticas (radioterapia e/ou cirurgia) corroborando
com os estudos nesta área.
Nesse contexto é essencial uma boa avaliação terapêutica visto que as doses de
quimioterapia se constituem como o fator crítico do tratamento. Se forem baixas, a
medicação pode não ser eficiente e doses elevadas proporcionam uma exacerbação dos
efeitos adversos, podendo esses se tornar intoleráveis e danosos. No momento da
entrevista a maioria estava realizando ciclo de quimioterapia (mais de 66%) e o restante
estava no momento de manutenção do tratamento (Caponeiro & Lages, 2008).
A sintomatologia e os sinais do câncer infantil podem ser confundidos com
outras doenças o que pode retardar a busca por um tratamento correto na infância. O
diagnóstico precoce é essencial e permite um tratamento menos agressivo, quando a
carga de doença é menor, com maiores possibilidades de cura e menores sequelas da
doença ou do tratamento (Rodrigues & Camargo, 2003).
O tempo de diagnóstico apresentou média de sete meses (3-84) assim como o
tempo de tratamento (2-84) meses, o que sugere uma demora no diagnóstico inicial.
Faz-se necessário o fomento de ações de prevenção e de promoção de saúde, para que se
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diminua a possibilidade de sequelas tardias, terapêuticas errôneas e procedimentos
cirúrgicos inadequados. Ressalta-se que não existem exames preventivos que detectem a
manifestação do câncer, por isso a importância da avaliação periódica de um pediatra
durante toda a infância (Cardoso, 2007).
O tratamento quimioterápico promove uma série de alterações na vida do
paciente que o recebe, assim como nos de seus familiares que acompanham de perto
todo o processo. E uma dessas alterações diz repeito às internações hospitalares (Beck
& Lopes, 2007a; Beck & Lopes, 2007b; Moreira & Angelo, 2008).
Todas as crianças já haviam sido internadas, e quase metade (46,3%) havia tido
entre quatro e sete internações. A experiência da hospitalização na infância pode ser
considerada como uma situação complicada e potencialmente traumática, podendo
desencadear sentimentos de angústia, medo e ansiedade, de acordo com Miltre (2006).
Nesse contexto, entre os procedimentos hospitalares, realça-se a cirúrgica, que
aliado à hospitalização, representa, para qualquer indivíduo, uma circunstância crítica
que gera uma crise vital (Schmitz et al, 2003). No presente estudo, 36% realizaram
algum tipo de procedimento cirúrgico, impondo aos infantes enfrentar mais esse fator
estressor (Schmitz et al, 2003), despertando componentes pessoais complexos que se
manifestam em emoções, fantasias, atitudes e comportamentos que prejudicam a prática
médica (Méndez, 1999; Tercero et al, 2005).
Outro dado investigado foi se a criança possuía algum familiar com câncer, o
que foi verificado em 60% dos infantes. Esse fato sugere uma atenção por parte da
equipe de saúde, visto que muitos pais buscam a explicação sobre a origem da doença,
se sentindo culpados devido à hereditariedade embutida no processo de adoecimento.
Os oncologistas relatam que diferente do câncer em adultos que normalmente pode ser
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associado a fatores externos como hábitos de vida, o câncer infantil parece estar
associado a fatores individuais, à genética (Malta, Schall & Modena, 2008).
Ademais, ressalta-se que entre os familiares que foram diagnosticados com
neoplasia, apenas 22% buscaram atendimento médico. O que sugere uma necessidade
de um acompanhamento multidisciplinar para que esses familiares não desistam do
tratamento com o infante.
Por fim, foi analisado que quase a totalidade (96%) frequentou casa de apoio.
Ressalta-se que um dos locais de realização da pesquisa foi em uma casa de apoio, o
que pode ter levado ao alto índice desse dado. Entretanto, destaca-se a importância das
casas de apoio no acompanhamento biopsicossocial das crianças e de suas famílias. São
locais que se estruturaram como instituições que auxiliam no tratamento, oferecem
acomodações para pacientes assim como suporte para a saúde em um ambiente com
uma atmosfera mais tranquila e familiar do que o hospital (Malta, Schall & Modena,
2009).
Com relação à descrição do grupo contraste (ver tabela 3), este apresentou
características bastante semelhantes ao do grupo de crianças com câncer, fator
importante para comparação entre os grupos. A idade apresentou média de nove anos
assim como no grupo clínico. Entretanto a maioria do grupo foi composta por crianças
do sexo feminino (53,3%). Todos residem em Natal e todos cursam o Ensino
Fundamental.
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Tabela 3 – Variáveis categóricas das crianças com câncer e do grupo contraste________
Característica
Sexo

Categoria
Feminino
Masculino

Grupo de criança com
câncer
a
Fo
Feb
%
11
16,5
36,7
19
13,5
63,3

Grupo
Contraste
a
Fo
Feb
%
16
16,5 53,3
14
13,5 46,7

X2C
0,01*

0,001
Natal
9
19,5
30
30
19,5 100
*
Interior
14
10,5
79
0
10,5
0
Ensino
0,01*
Escolaridade
Infantil
6
3
20
0
3
0
Ensino
Fundamenta
l
24
27
80
30
27
100
______________________________________________________________________
a
Frequência observada; bfrequencia esperada; c Qui-Quadrado *valores significativos p
Procedência

< .05; **valores muito significativos p < .01; ***valores altamente significativos p <
.001.

5.2- Qualidade de vida e Percepção de Estigma em Crianças com Câncer

O objetivo geral deste estudo buscou investigar a qualidade de vida e a
percepção de estigma em crianças com neoplasia. Buscando responder a esse objetivo,
utilizou-se da estatística descritiva e foram verificados os resultados referentes às
médias dos escores geral do EPE assim como do total do AUQEI e de suas dimensões.
Com relação ao instrumento de qualidade de vida, as crianças demonstraram
compreender os estados emocionais da escala (muito feliz, feliz, infeliz e muito infeliz),
mediante o uso de exemplos condizentes com o contexto pessoal de cada criança.
Ressalta-se que neste estudo obteve-se uma pontuação compatível com a encontrada no
estudo de validação do AUQEI no Brasil (Assumpção Jr., et. al., 2000).
O instrumento foi validado por Assumpção Jr. et al., (2000) para a população
brasileira, com uma amostra de 353 crianças saudáveis pertencentes à uma escola
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privada do município de São Paulo, atestando suas propriedades psicométricas. Este
estudo possibilitou a obtenção da nota de corte de 48, abaixo da qual a QV foi
considerada prejudicada.
Neste estudo, a Qualidade de Vida global foi avaliada através da média do
escore total do AUQEI em que as crianças com câncer apresentaram uma média de 50,2
(Dp ± 6,5). Ressalta-se que o escore deste instrumento pode variar de zero a setenta e
oito, e neste estudo a variação na pontuação foi de trinta e cinco a sessenta e três pontos.
De modo geral, os resultados do AUQEI sinalizam para uma qualidade de vida positiva
para 67,7% da amostra, crianças cujos escores foram maiores que 48 pontos.
Resultado semelhante foi encontrado no estudo de Lucena (2010) que ao usar o
mesmo instrumento, encontrou a média de 51,7 em crianças com câncer. Mesmo com
média maior que a encontrada no presente estudo, o pesquisador evidenciou em suas
conclusões que o câncer teria uma influência negativa na qualidade de vida das crianças
e adolescentes acometidas pela doença.
Corroborando com os dados apresentados acima, ressaltam-se as pesquisas de
Cerveira (2003) e Ferreira (2008). Estas também utilizaram o AUQEI como meio de
avaliar a qualidade de vida e encontraram escores de 52,0 e 53,0, respectivamente.
Desse modo, a presença da doença tem influência na qualidade de vida da criança e do
Adolescente.
Em contrapartida, Anders (2004) ao avaliar a qualidade de vida em crianças com
câncer que foram transplantadas, aponta que estas crianças possuem uma visão otimista
da vida. A maioria revela uma boa satisfação com a qualidade de vida mesmo diante do
contexto de adaptações biopsicossociais oriundas do adoecimento, como se evidenciou
neste estudo. As estratégias de enfrentamento e o apoio social podem se apresentar
como fatores de proteção nesse contexto, favorecendo essa percepção positiva da vida.
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Com relação aos escores parciais, a dimensão família foi que apresentou uma
média maior (10, 6 ± 2,2). Desse modo, a estrutura familiar é percebida como uma fonte
de bem-estar e corresponde a uma instituição social significativa que apresenta um
potencial de influência no processo de bem-estar subjetivo da criança (Elias &
Asumpção, 2006). Assim sendo, reforça-se a necessidade dos profissionais de saúde
fornecer atenção às famílias, para que essas possam fornecer o apoio necessário às
crianças com neoplasia (Sommerrfeld et. al., 2011).
A dimensão função corresponde à capacidade do indivíduo na execução de
atividades cotidianas. Neste estudo, apresentou uma média elevada (9,9 ± 1,6). Assim
sendo, os infantes com câncer apresentam um bom grau de satisfação quanto à
capacidade funcional.
Por outro lado, a função autonomia foi a dimensão que teve menor média (6,9 ±
1,9). Ressalta-se que a busca de independência e o desenvolvimento de competências
como também, as habilidades essenciais para a fase de desenvolvimento abordada neste
estudo, podem estar comprometidos. Kuczynski (2002) realça que o prejuízo na
autonomia pode ocorrer devido às experiências relacionadas ao tratamento como
também à própria doença, com realce para as alterações psicossociais.
Assim como a dimensão supracitada, o fator lazer (7 ± 1,3) também apresentou
menor média. Este aspecto está relacionado com atividades lúdicas e de distração. Isto
reflete a importância da brincadeira para essa população, e sua ausência estando
associada a uma insatisfação, repercutindo na avaliação da qualidade de vida infantil.
O estudo desenvolvido por Sommerfeld (2011) e de Ferreira, Pinto, Morales e
Silva () evidenciou resultado semelhante com relação às dimensões da QV. A primeira
desenvolveu pesquisa com crianças com doença falciforme e o segundo com crianças
com câncer. Deste modo, a função família obteve maior pontuação e, por outro lado a
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dimensão lazer menor pontuação. Em face disto, reforça-se a necessidade de favorecer
momentos de distração para a criança que está passando por uma rotina estressante,
ampliando também, o cuidado para os familiares das crianças com doença crônica.
No que diz respeito à escala que avaliou a percepção de estigma, essa mostrouse de fácil aplicação. Ademais, verificou-se uma boa compreensão das questões pelas
crianças. De modo geral, a média do escore total do EPE foi de 26,1 (DP=3,2) e a
variação mínima foi de 19 e máxima de 31.
Sabendo que a variação possível seria entre 8 e 32, e que quanto maior a
pontuação, menor será a percepção de estigma, neste estudo as crianças não
apresentaram uma vivência de estigma de maneira acentuada. Esse dado corrobora com
o estudo desenvolvido por Forsait et. Al. (2009) ao evidenciar que o estigma, no caso do
câncer, não se fez tão presente.
No estudo desenvolvido por Schlindwein-Zanini et. al. (2008), que buscou
evidenciar a percepção de estigma em outras patologias, ela registrou médias de 22,35
para crianças com epilepsia refratária e 20,84 para crianças com asma, médias inferiores
as encontrada neste estudo. Desse modo, o estigma expresso nos infantes com epilepsia
e asma se apresentaram maiores nestas crianças do que nas crianças com câncer deste
estudo.
De modo geral, a literatura aponta que o câncer é percebido como estigmatizante
(Carvalho, 2008). Contudo, os estudos que objetivam investigar esse fim, chegam a
conclusões diferenciadas.
De acordo com Kreuz (2009), as crianças passam a integrar um novo grupo
social, ingressando em um contexto socialmente reconhecido e representado,
pertencendo ao grupo de paciente oncológicos. A convivência com outras crianças e
jovens que vivenciam situações semelhantes leva-os a evitar situações que possam
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ativar processo de estigmatização. Campanhas publicitárias e políticas de prevenção
também corroboram com essa perspectiva, sendo o câncer uma das doenças mais
divulgadas nas mídias sociais (Forsait et. al., 2009).
Nesse contexto, evidencia-se a importância das casas de apoio. Local que os
infantes e suas famílias passam a frequentar, se apresentando como fonte de suporte e
de convívio entre iguais, já que passam a conviver com pessoas no mesmo espaço que
estão vivenciando circunstâncias similares. Nessa convivência, trocam experiências e
dividem tarefas provavelmente minimizando a internalização do estigma (Nóbrega,
Collet, Silva & Coutinho, 2010).
A percepção da Casa de Apoio, foi um dos temas investigados na pesquisa de
Rezende, Brito, Malta, Schall e Modena (2009), que evidenciou que as crianças se
sentem bem acolhidas e assistidas neste ambiente. Usufruem da estrutura,
principalmente de espaços de lazer de brincadeiras, como a brinquedoteca, evidenciando
a importância do brincar neste processo de adoecimento.
Por fim, ressalta-se que a escala de estigma avalia a percepção de estigma numa
condição crônica geral, sem levar em consideração questões específicas relacionadas ao
câncer. Dessa maneira, destaca-se que este aspecto pode influenciar na identificação do
estigma internalizado na condição da criança com neoplasia.
A necessidade de criar-se instrumentos que abordem condições específicas é a
justificativa mais utilizada para a construção e/ou validação das escalas que mensuram o
estigma internalizado, de acordo com Soares et al. (2011). Desse modo, sugere-se a
inclusão da temática das alterações corporais, como a queda de cabelo, aspecto mais
estigmatizante apontado pela literatura (Forsait et. al., 2009).

64

5.3- Associação entre Qualidade de vida e Percepção de Estigma em Crianças com
Câncer

O primeiro objetivo específico buscou investigar possíveis associações entre a
Percepção de estigma e a qualidade de vida em crianças com câncer. Para tanto utilizoudo Teste de Correlação de Spearman a fim de investigar possíveis relações entre os
referidos aspectos.
Foram realizadas análises de correlação entre o escore total do AUQEI e do EPE
como também das dimensões da qualidade de vida (autonomia, função, lazer e família)
com o escore da escala de estigma. Não sendo encontrada uma relação estatisticamente
significativa entre esses.
A ausência dessa relação vai de encontro ao que a literatura aponta sobre a
temática da influência do estigma na qualidade de vida em crianças com neoplasia. Em
linhas gerais, as crenças e julgamentos da população influenciam negativamente no
processo de estigmatização e, por conseguinte na satisfação com a qualidade de vida
(DeCat & Cavalcanti, 2010).
Em contraponto, a participação nas casas de apoio podem minimizar os efeitos
psicossociais do adoecimento, refletindo na diminuição da percepção de estigma e na
qualidade de vida. Ao trocar experiências e ao realizarem atividades em conjunto, as
crianças se sentem bem assessoradas, facilitando o enfrentamento da doença e a
satisfação com a qualidade de vida (Rezende, Brito, Malta, Schall & Modena, 2009;
Nóbrega, Collet, Silva & Coutinho, 2010).
Ademais, ressalta-se que o aumento da sobrevida tende a acarretar a
minimização do estigma, favorecendo uma melhor qualidade de vida. Tal aspecto é
reforçado pela divulgação nas mídias sociais sobre as inovações medicamentosas,
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cirúrgicas e imunoterápicas para o tratamento da neoplasia infantil favorecendo,
portanto, uma boa perspectiva quanto à cura desta doença (DeCat & Cavalcanti, 2010).
Os dados encontrados aqui corroboram com o estudo desenvolvido por
Schlindwein-Zanini et. al. (2008) que buscou avaliar a relação entre a qualidade de vida
e a percepção de estigma entre crianças com asma e com epilepsia refratária. Como
resultados, observou-se que a QV nos dois grupos não está associada à vivência do
estigma.
Vale evidenciar que mesmo que a qualidade de vida não dependa do estigma, as
crianças com câncer apresentaram um escore geral médio abaixo do estudo de
validação, o que sugere uma atenção por parte da equipe de saúde. Desse modo, faz-se
necessário compreender as dificuldades enfrentadas pelas crianças, encontrando
estratégias que favoreçam uma melhor qualidade de vida (Sommerfeld et. al, 2011).

5.4- Qualidade de Vida e Percepção de Estigma em Crianças com Câncer e em
Crianças do Grupo Contraste

O segundo objetivo específico do presente trabalho buscou comparar a
percepção de estigma e a qualidade de vida entre crianças com neoplasia e crianças sem
doença crônica. Como resposta a este objetivo de pesquisa foram confrontados os
índices globais obtidos no grupo de crianças com câncer e no grupo contraste.
Posteriormente foram analisadas e comparadas as frequências por questão do AUQEI e
do EPE em cada grupo.
Com relação ao escore global, a média do escore total da qualidade de vida em
crianças com neoplasia foi menor (50,2) que a do grupo contraste (51,3), sugerindo uma
menor avaliação na satisfação da qualidade de vida por parte das crianças com câncer.
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De modo geral, no presente estudo não foi demonstrado, estatisticamente, um impacto
negativo na qualidade de vida relacionada à saúde da população estudada em relação ao
grupo contraste.
Dessa maneira, na visão da criança, a doença crônica influenciou pouco na
qualidade de vida de modo global. Esses resultados corroboram com diversos estudos
(Kuczynsky, 2003; Elias e Assumpção, 2006; Melo e Váldés, 2007) que comparam
grupos de crianças com doenças crônicas com infantes saudáveis, não sendo encontrada
diferença entre eles.
Com relação às dimensões do AUQEI, o grupo contraste obteve média maior em
todos os itens menos no fator família, em que esse se apresentou maior. Contudo, as
diferenças não são significativas estatisticamente, já que os resultados se aproximam
nos dois grupos.
No que concerne à dimensão família, o grupo contraste apresentou média de
10,2 (± 2,0) e o grupo de crianças com câncer de 10,6 (± 2,2). Esses dados refletem que
independente de estar doente, a família se estabelece como fonte de bem estar e apoio
para os infantes. Nenhum item deu diferenciação entre os grupos, o que reflete a
importância da família para todas as crianças. Nesse sentido destacam-se alguns dos
itens aos quais as crianças dos dois grupos revelaram sentirem-se felizes e muito felizes
ao pensarem em: “quando brinca com os irmãos” (96% nos dois grupos) e “quando
pensam nos pais” (90% no grupo de crianças com câncer e 85% no grupo contraste).
Em face disso, percebe-se a necessidade da ampliação dos cuidados para os
familiares. As mudanças sofridas diante do diagnóstico do câncer infantil também
afetam a família, dessa forma, assume importância compreender as transformações
enfrentadas por familiares/cuidadores de crianças com câncer, para que seja possível
fornecer o acolhimento adequado a estes indivíduos. E, mediante o suporte oferecido, a
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família possa se constituir como importante fonte de apoio social no processo saúdedoença para a criança.
Assim como na dimensão família, o lazer também não apresentou grande
diferenciação. O grupo de crianças com câncer apresentou média de 7,0 (± 1,3) e o
grupo contraste de 7,1 (± 1,3). Em face destes dados, sugere-se que independente do
adoecimento, as atividades lúdicas se apresentam como uma ferramenta essencial para o
desenvolvimento infantil.
Nesse sentido, ressalta-se a importância do brincar na infância. Esse permite à
criança utilizar a imaginação, memória, percepção e criatividade, para representar a
realidade a seu modo. A utilização desse recurso cria condições para que a criança possa
compreender e assimilar melhor o que está se passando com ela. Com relação às
crianças com neoplasia, o lúdico pode contribuir para um melhor, mais tranquilo e
seguro esclarecimento do processo de adoecimento e hospitalização, permitindo,
inclusive, uma melhor adaptação ao período de crise vivenciado (Araújo et al., 2012).
A função autonomia por sua vez, teve uma média menor no grupo de crianças
com câncer (6,9 ± 1,9) em relação ao grupo contraste (7,3 ± 2,4). Praticamente todas as
questões da dimensão autonomia receberam respostas correspondentes à sentimentos de
infelicidades por parte das crianças com câncer, “quando você brinca sozinho” (73,3%),
“quando dorme fora de casa” (58,6%), “quando você está longe da sua família” (93,3%)
e “quando recebe notas da escola” (10%).
Evidencia-se que o adoecimento pode estar refletindo negativamente na busca de
independência e no desenvolvimento de competências e habilidades para as crianças
diagnosticas com câncer. Desse modo, intervenções que minimizem o prejuízo na
autonomia e que visem o resgate as competências das crianças junto às outras crianças e
aos familiares são essenciais.
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Nesse contexto, o processo de adoecimento e suas representações na sociedade
trazem consequências para a experiência subjetiva da criança, visto que esta já é capaz
de compreender o mundo a sua volta e atribuir significações, como avaliar suas próprias
competências. Destarte, realça-se a necessidade de intervenções junto à família, as
escolas, e a população em geral, para que estas possam auxiliar na minimização das
implicações negativas se estabelecendo como fonte de suporte e apoio social (Forsait et
al, 2009).
O fator função corresponde à capacidade do indivíduo na execução de atividades
cotidianas. Neste estudo, apresentou uma média elevada tanto no grupo das crianças
com câncer (9,9 ± 1,6), como no grupo contraste (10,4 ± 2,1). Assim sendo, os infantes
de ambos os grupos apresentam um bom grau de satisfação quanto à capacidade
funcional.
Nessa dimensão, destaca-se a questão “quando vai a uma consulta médica”. O
grupo contraste apresentou mais infelicidade com relação a este item (50%) do que o
grupo das crianças com câncer (36,7%). Tal fato pode ser justificado devido às crianças,
ao serem diagnosticas com câncer passarem a ter sua rotina direcionada pelo tratamento
médico.
Assim, as crianças se adaptam ao novo estilo de vida, passando a conviver com a
doença e com o regime de tratamento, se tornando habitual a vivência dentro do
contexto hospitalar. Ademais, o grau maior de satisfação pode estar ligado também à
possibilidade de cura, aspecto que sempre é mencionado pela equipe médica e pelos
cuidadores, a fim de que a criança possa aderir ao tratamento (Marcon, Sassá, Soares &
Molina, 2007).
Por fim, é possível elencar que para a criança com câncer, as relações sociais e
as brincadeiras são aspectos fundamentais para o seu bem estar. Intervenções
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direcionadas à independência e à capacidade funcional devem ser ainda mais
estimuladas quando a criança é diagnosticada com neoplasia para favorecer uma melhor
qualidade de vida a estes infantes.
Com relação aos dados de percepção de estigma, obteve-se a média de 26,1 (DP
± 3,2) no grupo de crianças com neoplasia e de 24,6 (DP ±5,6) do grupo contrate. Desse
modo, não houve diferença estatística significativa entre os grupos.
De modo específico, com relação às questões do EPE, duas ganham destaque
nesse contexto, por influenciar diretamente no processo de desenvolvimento e
socialização. Primeiramente, a questão “deixam de sair com você ou não te convidam
pra festa se souberem que você pode passar mal”, foi mais respondido positivamente
pelas crianças com câncer (26,6%), realçando a problemática do contexto social.
Outra questão que merece destaque é a que versa sobre se a criança esconde a
doença de outras pessoas. Nesse aspecto 25% das crianças com câncer evidenciaram
esconder mais a doença do que as crianças do grupo contraste. Tal fato provavelmente
ocorreu porque a criança deste último grupo não vivencia uma doença crônica e as
respectivas repercussões na vida.
Esses dados do estigma refletem sobre as repercussões psicossociais enfrentadas
pelas crianças com câncer, sugeridas por Pinho et al (2007). De acordo com eles, o
estigma sentido pode acarretar sentimentos prejudiciais como vergonha, medo,
ansiedade e depressão (Carvalho, 1998). Em face disso, pode ocorrer problemas na
percepção da auto-imagem, o que pode acarretar sentimentos de diferença em relação
aos demais e, assim, repercutir negativamente na socialização com outras pessoas, como
observado nos dados do EPE.
O processo de adoecimento e suas representações na sociedade trazem
consequências para a experiência subjetiva do infante, visto que esta já é capaz de
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compreender o mundo a sua volta e atribuir significações aos seus comportamentos e
emoção. Enfatiza-se, desse modo, que implicações negativas podem surgir gerando o
processo de estigmatização e dificultando, portanto, na adesão ao tratamento. Pessoas
do entorno social e a sociedade mais ampla, podem ajudar no tratamento, sendo fonte de
suporte e apoio social (Forsait et al, 2009).

5.5- Vivência da Criança com Câncer

O último objetivo buscou compreender a vivência da criança com câncer. Para
tanto, utilizou-se uma abordagem qualitativa mediante a técnica do Desenho-Estória
com Tema. Foram analisados tanto as produções gráficas como os discursos da criança
com neoplasia.
Pra tanto, utilizou-se o referencial psicanalítico, mediante a associação livre e a
atenção flutuante. (Aiello-Vaisberg; Machado, 2005). Realizou-se uma construção
compreensiva e interpretativa das produções, captando a contribuição individual de cada
criança para a construção grupal. Desse modo, os determinantes lógicos-emocionais
aqui encontrados referem-se a um conjunto de crenças, imagens e emoções que o grupo
investigado tem sobre o processo de adoecimento.
Nas produções surgiram “definições” da vivência do adoecimento como um
momento de limitações, principalmente vinculadas ao tratamento e ao contexto
hospitalar. Por outro lado, aspectos como a origem do adoecimento e os efeitos
colaterais do tratamento, são lembrados para definir a situação de estar doente. Como
consequência, foram enfatizadas as dificuldades para desenvolver atividades lúdicas
como também a ausência da rede social, em especial a família e a escola.
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Os campos de sentido afetivo-emocionais que regem o imaginário coletivo
foram identificados nas três produções dos Desenhos-Estórias com Tema (D-E-T):
“antes de ficar doente”, “depois que ficou doente” e a “criança e seus amigos”. Dessa
maneira, a análise captou de modo geral os determinantes lógico-emocionais que serão
descritos detalhadamente a seguir:

O Tratamento e o Contexto Hospitalar:

“É que eu ficava na cama e não podia fazer nada. Eu tava com uma sonda... eu
vivia muito triste e só ficava na cama”.
(S19 - menina, 9 anos)

O processo de hospitalização representa um impacto considerável na história de
vida da criança, pois ela se encontra em um ambiente não habitual, e, principalmente, há
uma alteração na rotina diária que é desconhecida e temida pelo infante. Assim, durante
a permanência no hospital, a criança pode apresentar dificuldades em suportar os
sofrimentos físicos, as limitações de atividades, as dietas alimentares, bem como os
procedimentos clínicos, muitas vezes invasivos e dolorosos (Favero, Dyniewicz, Spiller,
& Fernandes, 2007).
O adoecimento e internação hospitalar vão de encontro à imagem da infância já
que esta é intimamente ligada ao bem estar, energia e alegria. Desse modo, torna-se
mais difícil assimilar a doença e a hospitalização nesta fase do ciclo vital tanto pela a
própria criança que está doente, como pelos seus familiares (Oliveira, et al., 2009).
A literatura aponta que nesse contexto, a criança poderá representar a doença
que está acometida, por meio do tratamento que é indicado. Assim, ao realizar a
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quimioterapia, terá a noção do significado de ter a neoplasia e de saber quais são as
implicações no seu cotidiano, tornando-se mais concreta para a criança a noção do seu
adoecimento (Kreuz, 2009).
Portanto, o fato de estar doente, no presente estudo, fundamentou a crença de
que a vivência do adoecimento está atrelada à internação, de modo específico à rotina
hospitalar, aos procedimentos e às limitações impostas pelo tratamento. O fato de estar
internado e os sentimentos decorrentes desse processo se fizeram bastante presente no
imaginário da vivência da doença, tornando-se, por vezes, um sofrimento para a criança,
como retratado a seguir:

Figura 01 – Desenho sobre a hospitalização

“Eu tomando soro, aí tem uma televisão, tô internado” (S07- menino, 11 anos)
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O desenho-estória acima representa o momento da internação e a figura ressalta
as características do ambiente hospitalar. Tal aspecto foi bastante presente nos D-E-T,
“depois que ficou doente”, como pode ser observado nas histórias que seguem:

“Gosto não porque eu fico com aqueles negócios ali ai nem dá para desenhar
porque eu borro tudo”. (criança está se referindo ao soro) - (S01- menino, 6
anos).

“Não gosto do cheiro do hospital” (S09- Menina, 8 anos)

Em linhas gerais, outro aspecto de bastante relevância neste estudo, diz respeito
à comunicação paciente-equipe. Muitas vezes as crianças não entenderam porque
realizavam alguns procedimentos e demonstraram sentimentos de medo e angústia ao
estar hospitalizados.
Corroborando com os dados acima apresentados, destaca-se o estudo de Ribeiro
e Angelo (2005). Esse objetivou compreender o significado de estar hospitalizada para a
criança e ressalta a importância da comunicação do tratamento e da terapêutica. Dessa
maneira, o modo como a experiência da hospitalização é muitas vezes manejada pela
equipe de saúde- somada à incapacidade da criança em lidar com o abstrato, com a
temporalidade dos fatos e com as relações de causa e efeito- fazem com que esta
experiência se apresente como de difícil compreensão e, portanto, misteriosa e
aterrorizante.
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A experiência de estar no hospital e da realização dos procedimentos, podem ser
observada nas estórias abaixo:

“Estômago com sangue. Aí, então, vou ficar me sentindo assim. Depois o
sangue fica branco, fico com dor de barriga. Fico internado... daí tava doendo,
tava cheio de sangue.” (S13- menino, 6 anos)

“Tô no Hospital... porque estou doente... estou me sentindo meio triste, né?
mas... (fica em silêncio)
Entrevistador: O que está acontecendo?
“As enfermeiras estão vindo para puncionar” (S14- menino, 11 anos)

Na pesquisa desenvolvida por Forsait et al. (2008), as crianças com câncer
percebem a existência da doença associada às manifestações clínicas e ao tratamento,
como ida aos médicos e à quimioterapia. Portanto, faz- se necessário o fomento na
comunicação e/ou explicação dos procedimentos para que a criança entenda o que está
ocorrendo com seu corpo, porque é submetida a tantos exames e a inúmeras restrições
(Ribeiro e Angelo, 2005).
Essa abordagem explicativa pode minimizar os efeitos da hospitalização, como
sentimentos de medo e angústia, apresentados no D-E-T que segue:
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Figura 02- Desenho sobre os procedimentos no hospital

“Estava chorando porque tinha perdido a veia duas vezes e doía, tinha que
tomar os remédios acordar de madrugada por isso não dormia direito”. (S06menina 12 anos)

Em suma, o processo de hospitalização infantil foi vivenciado por todas as
crianças deste estudo, sendo, portanto, um fator recorrente durante o tratamento da
neoplasia. Desse modo, mostrou-se com uma experiência marcante na vida da criança,
podendo se caracterizar como traumática em alguns casos.
O momento de adaptação a um novo ambiente, que possui suas regras e horários,
de ruptura das atividades cotidianas, de ausência dos familiares e amigos, de submissão
a procedimentos médicos invasivos e dolorosos, de privação da atividade do brincar
causaram impactos na vida e no desenvolvimento dos infantes, podendo influenciar na
mudança de seu comportamento durante e após a internação.
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Esses aspectos são evidenciados na literatura, como apontam Pedreira e Palanca
(2007) ao relatarem que as particularidades do tratamento geram alterações
psicossociais, com destaque para a hospitalização (distanciamento da rede social);
procedimentos médicos (invasivos e dolorosos); efeitos colaterais (inerentes do
tratamento); e, acompanhamento do quadro de saúde por longos tempos (gerador de
incertezas e angústias quanto à cura).
Assim, para que a criança possa lidar e se adaptar a esta nova situação adversa, é
preciso que ela disponha de ferramentas e estratégias de enfrentamento eficazes. A
equipe de saúde deve estar disponível para acolher, prevenir e atender às demandas
psicossociais tanto durante a internação hospitalar como posteriormente, nos
atendimentos ambulatoriais e nas casas de apoio.

Origem da Doença

“Senti uma dor de cabeça, e ia pra praia, mas meu pai não veio me buscar nesse final
de semana porque estava trabalhando. Então minha mãe me levou ao hospital e
descobri que tinha a doença.”
(S06- menina, 12 anos)

No que concerne aos aspectos do adoecimento, foi possível apreender o
imaginário de que a origem da doença é atribuída a uma casuística diferente daquela que
provocou o aparecimento do adoecimento ou, ainda, correspondendo a causas externas,
não sendo identificado um fator biológico. Desse modo, o sentido atribuído estaria
carregado de fantasias inclusive sobre como surgiram os primeiros sinais e sintomas.

77

Ressalta-se que esse núcleo de sentido esteve presente principalmente nos D-E-T
“antes de ficar doente” relacionando concomitantemente o início dos sinais e sintomas
ao começo do tratamento. O D-E-T abaixo, exemplifica o entendimento da criança
sobre a origem da doença:

Figura 03- Desenho sobre a origem da doença.

“O menino ta cheio de caroço porque ele tem caroço. Surgem porque a mãe
coloca muito perfume”. (S05- menino, 7 anos)

As fantasias que circundam o processo de adoecimento são alvos de vários
estudos. Com a população infantil, destaca-se os estudos de Cicogna (2009) e Nóbrega
(2010). O primeiro evidenciou que a definição dada pelas crianças e adolescentes acerca
do processo de adoecimento estava baseada em conceitos errôneos ou distorcidos. Em
uma perspectiva semelhante, Nóbrega (2010) identificou em seu estudo que as crianças
relacionaram o início dos sintomas a um episódio que entendiam como ocasionador da
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doença, sem necessariamente ter a ver com as causas reais do adoecimento. Tal aspecto
também pode ser observado na estória a seguir:

“Eu, minha mãe, meu pai e minha irmã foram passear. Aí eu fui, topei e caí. Aí
quando eu topei, caí, machuquei o joelho e a gente foi para casa. Aí quando
chegou lá, minha mãe fez curativo e fui dormir. Andei, fui escola, brinquei e fui
pra casa de Apoio”. (S20, menina, 9 anos)

Assim como na história acima, o D-E-T que segue traz uma representação de
como foi o processo de adoecimento. Ressalta-se que em nenhum momento foi
vinculado qualquer atributo orgânico ao aparecimento da doença.

Figura 04- Perspectiva de como ficou doente

“Tô segurando o balão, aí sinto alguma coisa no pulmão, to feliz. Depois vou
ficar com dor de barriga” (S13- menino, 6 anos).
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Um aspecto de bastante relevância a ser evidenciado é a questão da comunicação
sobre a doença e suas características. A criança na fase escolar já é capaz de
compreender o que se passa consigo. Desse modo, o infante deve estar ciente de todo o
processo de tratamento, sendo esclarecido sobre a origem da doença até o planejamento
das intervenções pelas quais irá passar (Stegenga e Ward-Smith, 2009).
Ademais, durante a fase escolar, as crianças estão em um período do
desenvolvimento em que necessitam de explicações mais complexas e detalhadas já que
a qualidade do raciocínio se encontra mais elaborada. A criança não só compreende
normas e regras, como também já é capaz de argumentar sobre diversos assuntos, nessa
idade (Erikson, 1998).
Logo, para que o infante não preencha os “vazios” do conhecimento com
fantasias e distorções da realidade, Sabino (2008) sugere a criação de programas de
intervenções que facilitem a adaptação, e visem o enfrentamento da doença. Desse
modo, a equipe de saúde deve ser clara sobre o tratamento e as limitações que poderão
enfrentar, com destaque para o porque de estar doente para que, ao compreender o que
se passa com seu corpo a criança possa contribuir veementemente com o tratamento.

Efeitos colaterais

“Vou ajeitar o cabelo, deixar ele curtinho porque não gosto de cabelo grande.
Meu cabelo era grande, batia na bunda, era cacheado”.
(S27- menina, 8 anos)

Assim como a “origem da doença”, os efeitos colaterais são importantes
componentes do sentido atribuído ao adoecimento sendo mais presente, nos dois casos,
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nos D-E-T cujos temas eram depois que ficou doente. De um modo geral, as
sintomatologias aproximam a criança da doença, relembrando-a das restrições. Assim, o
infante apresenta a sensação de estar com câncer de um modo “mais real”
(Pentheroudakis & Pavlidis, 2007).
No estudo de Cicogna, Nascimento e Lima (2010) verificaram que os efeitos
adversos da terapêutica foram os aspectos mais mencionados pelas crianças e
adolescentes ao se investigar a experiências de crianças com câncer. Tais aspectos além
de estarem relacionados com a autoimagem, também estavam direcionados à
integridade do organismo como um todo. Corroborando como esta perspectiva, segue
duas histórias que caracterizam o entendimento das crianças sobre o adoecer:

“Ele está parado com dores nas juntas, muitas.... hoje não está com tantas
dores... Ele estava mais ou menos triste, porque ele queria parar de sentir tantas
dores”. (S15- menino, 12 anos)

“Toda vida eu tenho dor de barriga e meu coração fica acelerado” (S16menia, 6 anos)

De modo geral, as crianças relataram as dores e os sintomas mais sentidos desde
antes do diagnóstico. Ressaltaram sentimentos, principalmente de tristeza, devido ao
adoecimento.
Ademais, a alteração física mais presente nos D-E-T foi a perda de cabelo
(alopecia). Aspecto comum no tratamento com quimioterapia, sendo relatado como o
efeito mais angustiante pelos pacientes também em outros estudos (Lemieux, Maunsell
& Provencher, 2008; Cicogna, Nascimento & Lima, 2010). Cabe ressaltar que, apesar
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de a importância da perda de cabelo, alopecia é raramente o assunto na literatura de
sobrevivência da criança que teve câncer (Lemieux, Bordeleau & Goodwin, 2006).
O próximo D-E-T caracteriza a alopecia, como uma das principais limitações do
tratamento. Evidencia-se, no desenho de “antes de ficar doente”, que a criança está
sorrindo, demonstrando alegria; já no D-E-T, “depois que ficou doente”, observa-se um
aspecto contrário:

Figura 05- Desenho com características de antes de ficar doente

“Aqui é um desenho do boneco com cabelo, aí era eu”. (S11- menino, 11 anos)
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Figura 06- Desenho com características de depois que ficou doente

“Aqui agora doente, sem cabelo e triste”. (S11- menino, 11 anos)

As alterações físicas influenciam a autoimagem das crianças, permitem que as
pessoas percebam que algo está acontecendo e interferindo no seu corpo (Cicogna,
Nascimento & Lima, 2010). Nesse sentido, no estudo desenvolvido por Forsait et al.
(2009) a única marca apontada pela população como estigmatizante foi a queda de
cabelo, que faz com que esses passem a ser identificados imediatamente como crianças
oncológicas.
Em linhas gerais, todas as crianças do presente estudo realizaram o tratamento
quimioterapêutico, o que as obrigou a conviver com os efeitos colaterais desta
terapêutica. Tais eventos adversos relacionados com a quimioterapia, frequentemente
levaram à vivência de um período de crise caracterizado por sintomas biológicos, como
a dor, como também, afetaram a imagem dos que estão em tratamento de câncer. Em
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face disso, tais repercussões da doença trazem preocupações, requerendo uma maior
atenção e suporte tanto por parte da família como da equipe multiprofissional.

Atividades Lúdicas:

“Tem vezes que as pessoas não brincam comigo, eu fico muito triste”.
E o que está acontecendo?
“Eu to sentada no sofá, aí chamei minha irmã pra brincar, só que ela não foi.
Ela sempre me chama, mas não me chamou.”
Então você está triste porque ela não te chamou pra brincar?
Faz sinal positivo com a cabeça.
(S 22- menina, 6 anos)

Na maior parte das sociedades contemporâneas, o brincar se faz presente no
cotidiano das crianças, sendo um instrumento necessário para uma infância saudável.
Dessa forma, as atividades lúdicas propiciam o desenvolvimento global e promovem
uma série de capacidades pessoais, sociais e cognitivas (Queiroz, Maciel & Branco,
2006; Barros & Lustosa, 2009).
As atividades lúdicas propiciam a utilização da imaginação, memória, percepção
e criatividade, que são utilizadas para representar a realidade na infância, criando
condições para compreender e assimilar melhor o que está se passando (Araújo et al.,
2012). Em face disso, Silva, Cabral e Christoffel (2008) relatam que independente do
estado de saúde ou doença, o brincar é uma necessidade fundamental para o
desenvolvimento infantil.
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Corroborando com essa perspectiva, os aspectos do brincar foram bastante
presentes no decorrer das produções gráficas e verbais. O lúdico apareceu
principalmente nas produções relacionadas a “antes de ficar doente” e da “criança com
seus amigos”.
Mediante o exposto, foi possível identificar a necessidade de relatar os aspectos
do brincar, sendo esse entendido de modo positivo. E sua ausência é percebida como
uma consequência do tratamento e, portanto, se apresenta no imaginário como um
aspecto negativo. Todas as crianças abordaram algum aspecto lúdico em suas
produções, como descrito abaixo:

Figura07 – Aspectos do Brincar

“Gostava de jogar bola e andar de bicicleta... me sentia feliz!” (S11- menino,
11 anos)

“Eu não pude mais brincar com meus amigos, não posso mais jogar bola, não
posso mais correr e pronto”. (S18- menino, 12 anos)
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Observa-se que por diversas vezes, as crianças com câncer precisaram romper
suas relações, e afastar-se de seus amigos que estão saudáveis, sendo um aspecto
sentido de modo negativo pelas crianças.

“Eu jogava muita bola, andava de bicicleta e brincava com meus irmãos”.
A criança chora e diz:
“Estou triste porque não posso mais brincar com meus irmãos... a gente
brincava de tica, esconde-esconde, antes de eu ficar doente”. (S18, menino, 12
anos)

Além disso, as brincadeiras não se adéquam ao novo estilo de vida, agora
centrado no tratamento; o brincar se apodera de restrições. Tal aspecto pode ser
evidenciado no D-E-T a seguir:
Figura 08- Desenho sobre o brincar antes de ficar doente

“Eu imaginei eu e meus amigos jogando bola, era o que a gente mais fazia”.
(S07- menino, 11 anos)
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Pesquisas apontam que, entre as impossibilidades do brincar, em crianças com
doenças crônicas estão as restrição física, a interferência na mecânica corporal, a dor e o
tratamento. Também há uma ampliação no cuidado e na preocupação para que a
criança, que já se encontra em um estado frágil, não se machuque. Por outro lado, essa
proteção pode provocar uma ampliação dos sintomas e agravar o quadro de
adoecimento visto que a criança perde o espaço lúdico, essencial para expressão de sua
subjetividade (Sabino, 2008; Silva, Cabral & Christoffel, 2008; 2010). São evidentes
esses aspectos nos discursos que seguem:

“Quando tava dodói não podia brincar” (S10- menina, 9 anos)

“Quando estava doente não brincava, não podia ir para o sol e nem brincar na
areia, tinha que ficar dentro de casa”. (S05- menino, 7 anos)

No estudo de Nóbrega et al. (2010), eles identificaram que as restrições ao
brincar suscitavam sentimentos de tristeza e de chateação. Tal aspecto incentivou as
crianças a procurarem outras opções de brincadeiras, mesmo não sendo a atividade que
realmente elas gostariam de realizar. Ou seja, as próprias crianças criam meios de
adaptações para melhorar sua qualidade de vida.

“Brincando de correr, são meus amigos, toda vida que ia para casa do meu pai
eu brincava com eles antes de ficar doente. Agora a gente brinca de vídeo
game... A brincadeira mudou me sinto triste”. (S11- menino 12 anos)
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Em suma, esse núcleo de sentido reflete sobre as repercussões da ausência do
brincar, e alerta para a necessidade da criança em desenvolvimento, já que é pela
brincadeira que a criança constrói e atribui significado enquanto sujeito no mundo.
Além disso, as pesquisas apontam que o lúdico pode ser usado como uma ferramenta na
expressão da subjetividade, facilitando a elaboração de situações potencialmente
traumáticas (Moreira & Macedo, 2009; Souza & Miltre, 2009).

Rede Social

“Eu to triste porque não posso sair com minhas amigas, ir para a escola. Não
posso comer as coisas que eu gosto, que são “carregadas”: abacaxi, peixe
bonito ...Muito triste porque eu não posso ir pra praia com minhas amigas. Elas
vão lá em casa me visitar.” (S21- menina, 11 anos)

O distanciamento da rede social é percebida como uma consequência do
tratamento, principalmente direcionada à prejuízos no convívio familiar e no cotexto
escolar. Na compreensão das crianças a vivência do adoecimento traz restrições aos
projetos e atividades diárias desenvolvidas antes de estar doente. As produções que mais
abordaram esta temática foram as do D-E-T a “criança e seus amigos”, como a que
segue:

“Quando eu estava no hospital, eu não gostava porque eu ficava longe da
família e dos meus amigos”. (S15- menino, 12 anos)
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Nesse sentido, Stegenga e Ward-Smith (2009), em seu estudo, observaram que
há uma grande mudança na rotina das crianças e adolescentes, estando eminentemente
atrelada a desafios e adaptações. Além disso, os resultados apontaram para a
importância dos amigos e do apoio familiar.
A maioria das crianças que passam por processos de hospitalizações rompe com
o ritmo cotidiano da vida e se afastam do contexto social. Desse modo, Nóbrega (2010)
encontrou em seu estudo o desejo dessas crianças em reestabelecer a rotina ao relatarem
o desejo de voltarem para casa, para as atividades diárias e a saudade das pessoas que
amam.
A família pode ser vista como a principal rede social na qual o indivíduo se
insere e cuja tarefa principal é "o cuidado e a proteção de seus membros". Em linhas
gerais, a literatura aponta que aspectos como o afastamento da casa e da família são
percebidos como os fatores mais significativos durante a trajetória do tratamento
(Anders & Souza, 2009). Os aspectos familiares estão abordados nas histórias abaixo:

“Se sente triste porque não pode ver os irmãos quando está no hospital, só
falava com ele quando estava no hospital” (S06- Menina, 12 anos)

“To triste porque to longe da família e do cachorro”. (S07- Menino, 11 anos)

“De amigo tenho só o meu primo Alexandre para brincar, porque os outros são
pequenos, mais novos. Eu estou na escola, lá não tenho amigo”. (S15- Menino,
12 anos)
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Ressalta-se o D-E-T que prossegue, como um exemplo do retorno ao ambiente
familiar como um aspecto almejado pelas crianças. Portanto, a convivência familiar se
estabelece como um fator protetivo nesse contexto de restrições e limitações do
adoecimento.

Figura 09- Desenho sobre o retorno para casa

“A menina andando no arco-íris com um flor, aqui é a casa dela, indo para a
casa dela, no arco-íris colorido, chegar, a menina tem que chegar na casa
dela”.
A menina apaga o desenho e desenha a menina mais perto da casa.
“Ahhh, ela já travessou o arco-íris”.
E o que está acontecendo?
“a mãe dela”
E apontou para a casa.
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“Tão esperando na casa... Tem mais alguém nessa casa, tem o irmão dela. Ela
gosta de voltar p casa”. (S10- Menina, 9 anos)

Com relação ao contexto educacional, de acordo com Epelman e Pedrosa (2009),
a escola se apresenta como essencial para o desenvolvimento psicológico e social, se
configurando como de extrema importância na vida da criança. Assim, o afastamento da
escola é visto de forma negativa, como é evidenciado no D-E-T abaixo:

Figura 10- Desenho sobre o contexto escolar

“Eu to estudando, aqui eu Sentava no banco ai eu fiquei doente, o professor está
ensinando. Gostava de ir pra aula”. (S07- Menino, 11 anos)

Os aspectos escolares se apresentaram de modo mais abrangente nos DE-T com o tema “a crianças e seus amigos”. A ausência da escola e dos amigos é
bastante evidente nos discursos que seguem:
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“Saiu do colégio porque estava doente e perdeu o ano, falou ter mudado de
escola após ter ficado doente, saiu da escola estadual e foi para a particular.
Estudou 2 anos nessa ultima escola porque disseram que ela teria que ter uma
higiene própria mas agora está na escola publica de novo porque a mãe não
está trabalhando”. (S06- Menina ,12 anos)

“Eu to triste porque não posso nem ir pra escola, ir pra casa da minha avó, da
minha tia” (...) “Estava feliz de estar com minhas amigas. Nós quatro
estávamos indo pra escola. Todos estão felizes”. (S28- Menina, 9 anos)

Corroborando com as falas das crianças abaixo, no estudo desenvolvido por
Targas e Zamariolli (2006), observou-se que o retorno escolar durante o tratamento
oncológico foi visto de forma predominantemente negativa, já que a maioria estava com
alopecia ou usando máscaras. Desse modo, os colegas tiveram atitudes constrangedoras,
o que ocasionou mais problemas na autoimagem das crianças com neoplasia.

“Ao adoecer os amigos deixaram de falar com ela e que ficava triste quando os
amigos passavam na rua porque os amigos ... não podia ir para a escola
também” (S06- Menina, 12 anos)

“Nós tá indo pra escola. Não tinha muitos amigos antes, mas agora tenho na
nova escola”. (Se refere a um escola destinada para alunos com necessidades
especiais). (S10- menina, 9 anos)
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Desse modo, a reinserção no contexto educacional deve ser percebida de um
modo especial pelos profissionais de saúde, como afirma Moore et al. (2009) já que o
tratamento impõe, na maioria dos casos, o afastamento da escola, podendo a criança
perder o ano letivo e isso pode repercutir em toda a vida do infante. Essa preocupação
deve transpor a área de saúde, repercutindo nos docentes que devem ser sensibilizados e
informados sobre o câncer e seu tratamento para uma boa reintegração à escola
(Epelmam & Pedrosa, 2009). Nesse sentido, o professor assume um importante papel no
fornecimento de informações tanto para as crianças como para os pais e os demais
funcionários da escola, diminuindo as possíveis repercussões negativas, como o estigma
(Schlindwein-Zanini, Cruz & Zavareze, 2011).
Em linhas gerais, uma análise complementar faz-se importante. Cabe um
destaque para o simbolismo das cores, sendo a maioria dos desenhos acromáticos,
mesmo estando disponível uma colação contendo 12 lápis coloridos. A cor se apresenta
como um fator estimulante, capaz de despertar emoções e a afetividade (Aguir, 2004).
Desse modo, deve-se buscar meios de ouvir as crianças – nesse contexto- explorando
suas múltiplas linguagens, para que elas possam expressar as emoções e o ponto de vista
delas.
Já com relação ao simbolismo espacial, os esquemas gráficos se apresentaram
bastante diversos, sendo os desenhos localizados nas partes inferior, superior e central
ao longo dos D-E-T. Não sendo, portanto, um aspecto relevante na análise para essa
amostra.
Em suma, o presente estudo conseguiu captar o que as crianças com câncer, que
realizaram quimioterapia, dizem acerca da subjetividade grupal, emergindo o
determinante lógico-emocional. Evidencia-se que as limitações impostas pela doença e
pelo tratamento, assim como as repercussões psicossociais, são fatores importantes no
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modo de estruturação das manifestações subjetivas desses infantes. Ressalta-se que o
Procedimento Desenhos-Estórias com Tema, se apresentou como um bom
procedimento apresentativo-expressivo nesse contexto.

6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS:

O presente estudo teve seus objetivos alcançados, contribuindo para uma melhor
compreensão quanto à percepção de estigma e a qualidade de vida das crianças com
neoplasia. Os dados quantitativos apontaram que a condição crônica, não interferiu de
modo significativo na satisfação com a qualidade de vida. Ademais, identificou-se que a
qualidade de vida não está relacionada com o estigma, ou seja, a percepção do estigma
não interfere na QV.
Quanto à comparação com crianças sem doença crônica com os infantes com
neoplasia, não foram observadas diferenças significativas. Contudo a média do grupo
contraste apresentou-se menor, sugerindo um maior prejuízo na qualidade de vida das
crianças com câncer em relação às sem doença crônica.
Ressalta-se que a abordagem quantitativa proporcionou uma maior garantia na
precisão dos resultados, possibilitando a mensuração da qualidade de vida e do estigma
em crianças com câncer. Ademais, utilizou-se uma técnica compreensiva, como aporte
ao método quantitativo visto que as escalas utilizadas são instrumentos genéricos que
não abordam as particularidades do adoecimento pelo câncer.
Desse modo, os D-E-T evidenciaram aspectos fundamentais que devem ser
levados em consideração ao avaliar a qualidade de vida e a percepção de estigma em
crianças em tratamento oncológico. Em face disto, faz-se necessário a criação de
protocolos que levem em consideração o tratamento pela quimioterapia, abarcando os
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efeitos adversos da terapêutica, como os efeitos colaterais e o distanciamento da rede
social. Ademais, a comunicação deve se apresentar de modo bastante efetivo, a fim de
diminuir as fantasias acerca da origem do tratamento e da situação de adoecimento
como um todo.
Portanto, esta pesquisa pode ser útil para estudantes da área de saúde que
objetivem obter informações a respeito de aspectos da qualidade de vida e do processo
de internalização do estigma já que, apesar de ter grande relevância, tem sido pouco
abordada essa relação na literatura nacional e internacional. Além disso, esta traz
contribuições ao ressaltar a importância de que as ações propostas pela política voltadas
para atenção a crianças e seus cuidadores a fim de propiciar o bem estar dessa
população.
Em suma, ressalta-se a importância desta pesquisa que primeiramente utilizou a
Escala de Percepção de Estigma no contexto oncológico, após a sua validação. Diante
dessa experiência sugere-se a necessidade de ampliar o estudo do processo de
estigmatização em pacientes pediátricos, principalmente os com neoplasia, visando
favorecer o conhecimento nesta área.
Faz-se proeminente considerar que no presente estudo a amostra foi obtida por
conveniência. O que não possibilita generalizações, entretanto, permite conhecer o
contexto investigado, o que é importante, já que outras pesquisas com essa população
também utilizaram este tipo de amostra em outras regiões do país.
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APÊNDICE 1 - QUESTIONÁRIO SEMI-ESTRUTURADO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO
NORTE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
PSICOLOGIA
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Nº ______

Questionário

I - DADOS PESSOAIS DO ACOMPANHANTE
Nome (Iniciais):____________Grau de parentesco: __________________________
Sexo: ( )Feminino ( )Masculino Idade: __________ Religião: __________________
Estado Civil: ( ) solteiro ( ) casado ( ) viúvo ( ) divorciado ( ) outro:________
Escolaridade: ( ) Nunca estudou ( ) Fundamental ( ) Médio ( ) Superior ( )
Pós-Graduação
( ) Completo ( ) Incompleto
Renda Familiar:

( ) Menos de 1 SM
( ) De 1 a 3 SM

( ) De 4 a 6 SM
( ) De 7 a 9 SM

( ) De 10 a 12 SM
( ) Acima de 12 SM

II - DADOS PESSOAIS DA CRIANÇA
Nome (Iniciais): ___________
Sexo: ( ) Feminino ( )
Masculino
Data de Nascimento: _____/_____/_____
Idade: anos______meses_______
Naturalidade: _______________________________________________________
Bairro onde mora: ________________ Município onde mora: _________________
Quantas pessoas moram com a criança ______ Quem são?____________________
Escolaridade: ________________________________________________________
III - DADOS SOBRE A NEOPLASIA
1) Tipo de Neoplasia: ____________________________________________
2) Comobirdades: ____________________________________________________
3)Tempo de Diagnóstico:_______________Tempo Tratamento: ______________
5)Tipo de Tratamento já realizado:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
6)Tratamento Atual:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
7) Quais medicamentos utiliza no momento?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
8) Internações Hospitalares?  Sim  Não Se sim, indicar a
quantidade:______________
9) Realizou Algum Procedimento Cirúrgico?  Sim  Não Se sim, indicar
qual:_________
10) Frequência das Quimioterapias:______________________________________
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11) Sequelas; Limitações; Comprometimentos:
 Físicos  Psicológicos/emocionais  Neuropsicológicos/cognitivos
12) Familiar com Câncer?  Sim  Não
Se sim, indicar o grau de parentesco:___________________________
Indicar se realiza/realizou tratamento:__________________________
13) Frequenta ou já frequentou alguma casa de Apoio?  Sim  Não
Se sim, indicar qual: ________________________________________________

Natal, ___ / ___ / ______, Entrevistadora: ________________________
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ANEXO 1- QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE VIDA
EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES (AUQEI)

