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Resumo 

 

 

Caminhar nos corredores de um hospital pediátrico especializado em oncologia é, sem dúvida, 

um desafio para as crianças que enfrentam a trajetória do tratamento, assim como, para os que 

experienciam o câncer como cuidador familiar ou profissional. O fato é que milhares de 

crianças percorrem esse caminho diariamente em todo o mundo e a expectativa é que, no 

Brasil, novos casos surjam anualmente, constituindo um grave problema de saúde pública. 

Apesar dos números alarmantes, observa-se uma escassez de pesquisas realizadas com as 

crianças em tratamento oncológico, especialmente, em recidiva. Diante desse cenário, 

realizamos uma pesquisa qualitativa visando compreender a experiência de adoecimento para 

as crianças em recidiva oncológica. O estudo foi realizado em um hospital pediátrico 

referência em oncologia, localizado no município de Natal/RN. Como estratégia 

metodológica, utilizamos a entrevista narrativa mediada por recursos projetivos: o desenho do 

hospital e o boneco-personagem, para quem as crianças contaram suas histórias, além do 

diário de campo da pesquisadora. Para a análise e interpretação das narrativas recorremos à 

Hermenêutica Gadameriana. Participaram da pesquisa cinco crianças, hospitalizadas, em 

recidiva oncológica, de ambos os sexos, com idade entre sete a dez anos. Iniciamos o nosso 

percurso trazendo o primeiro capítulo, A infância é construção e o câncer infantil não é 

brincadeira, no qual realizamos um passeio histórico sobre a infância no ocidente que vai da 

invisibilidade à criança cuidada, seguindo com considerações sobre o câncer infantil e 

finalizando com a apresentação das nossas crianças. Em seguida, a partir do diálogo com as 

narrativas das crianças teremos três capítulos: 1) Era uma vez...o hospital e minha doença. 

Nele abordamos um breve histórico sobre o surgimento do hospital e os significados 

atribuídos ao hospital e ao adoecimento. Elas revelam que o hospital é um lugar estranho 

inicialmente, onde vivenciam diversas dores (física, social e emocional), assim como se torna 

um lugar acolhedor e de cuidados que possibilita a luz da cura. Sobre o adoecimento as 

crianças contam sobre as perdas do mundo de lá: o afastamento da escola, das brincadeiras, 

dos familiares e amigos e das dores físicas que juntos suscitam dores emocionais causadas por 

tantas limitações. No lidar com as dores surge a capacidade ou o aprendizado da resiliência. 2) 

Era uma vez...cuidar porque ela voltou. Nesse fazemos um percurso teórico sobre a recidiva 

oncológica, seguindo com o impacto diante de precisar começar tudo de novo: o retorno das 

perdas do mundo de lá e as dores vivenciadas em tratamentos anteriores; os temores diante de 

novos procedimentos, as incertezas do tratamento, o medo da morte, a fé e a esperança na 

cura, finalizando com uma breve exposição dos medos relatados por suas mães. 3) Era uma 

vez...o Cuidado humanizado, abordando a categoria do Cuidado nas práticas de humanização 

em saúde e a importância da comunicação clara para o estabelecimento da relação terapêutica 

entre a criança-família-médico. Em seguida, as crianças revelam o que fazem para espantar a 

tristeza: as brincadeiras; a relação afetuosa com os cuida-dores familiares e profissionais e a 

fé que promove a esperança em dias melhores. Por meio dos ensinamentos dessas crianças, 

vislumbramos lançar luz que possibilite novas reflexões aos trabalhos existentes a fim de 

subsidiarmos melhores práticas do Cuidado humanizado com as crianças em tratamento 

oncológico. 

 

Palavras-chave: criança; câncer; hospitalização; recidiva; Cuidado humanizado. 
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Abstract 

 

Walk the hallways of a pediatric hospital specializing in oncology is, undoubtedly, a 

challenge for children facing the trajectory of treatment, as well as for those who experience 

cancer as family or professional caregivers. The fact is that thousands of children run along 

this route every day around the world and the expectation is that, in Brazil, new cases arise 

each year, constituting a major public health problem. Despite the alarming figures, there is a 

shortage of research with children in cancer treatment, especially in relapse. In this scenario, 

we conducted a qualitative research aimed at understanding the experience of illness for 

children in cancer recurrence. The study was conducted in a pediatric referral hospital in 

oncology, located in the city of Natal / RN. As a methodological strategy used the narrative 

interview mediated by projective resources: hospital design and puppet-character, for whom 

the children told their stories, beyond the researcher's field diary. For the analysis and 

interpretation of narratives we resort to Gadamer’s Hermeneutics. Participants were five 

children hospitalized for cancer recurrence, of both sexes, aged seven to ten years old. We 

began our journey bringing the first chapter, Childhood is construction and childhood cancer 

is no joke, in which we conducted a historical tour about childhood in the west going from 

invisibility to careful child, following with considerations about childhood cancer and ending 

with the presentation of our children. Then, from the dialogue with the children's narratives 

we have three chapters: 1) Once upon a time ... the hospital and my illness. We approached a 

brief history of the emergence of the hospital and the meanings attributed to the hospital and 

illness. They reveal that, initially, the hospital is a strange place, where they experience 

different pain (physical, social and emotional), and becomes a warm and caring place that 

enables the light of healing. About sickening, children rely on the world's loss of there: 

separation of school, jokes, friends and family, and the physical pain that together give rise to 

emotional pain caused by so many limitations. In dealing with the pain comes the ability or 

learning resilience. 2) Once upon a time... take care because she came back. In this we make a 

theoretical course on cancer recurrence, following the impact on the need tostart all over 

again: the return of the world's losses of there and experienced pain in previous treatments; 

fears before new procedures, the uncertainties of treatment, fear of death, faith and hope in 

healing, ending with a brief statement of the fears reported by their mothers. 3) Once upon a 

time ... humanized care, addressing the category of care in health humanization practices, and 

the importance of clear communication to the establishment of the therapeutic relationship 

between the child-family-doctor. Then the kids show what they do to ward off sadness: the 

games; the affectionate relationship with family members and professional caregivers and the 

faith that promote hope in better days. Through the teachings of these children, we glimpse 

shed light which allows new insights to existing work to subsidize best practices of 

humanized care to children undergoing cancer treatment. 

 

Keywords: child; cancer; hospitalization; relapse; humanized care. 
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1. Introdução 

 

 

“Aqueles que passam por nós, não vão sós, não nos deixam sós. 

 Deixam um pouco de si, levam um pouco de nós” 

Antonie de Saint-Exupéry 

 

 

Ficar com um pouco de quem já foi e ir com quem já não está. Idas e vindas, 

encontros e despedidas, chegadas e partidas. No encontro com o outro tecemos a vida e 

construímos as nossas experiências. Afetamos e somos afetados, no sentido do que ensina 

Spinoza (1997) ao dizer que quando há um encontro afetamos e somos afetados pelo outro, 

gerando afetos de alegria ou tristeza. Enquanto a alegria lança as possibilidades de atuar no 

cenário da vida, a tristeza revela o humano tolhido. O cenário da nossa pesquisa é um hospital 

filantrópico no qual sou integrante da equipe multidisciplinar, atuando como psicóloga. Os 

protagonistas dessa história são as crianças. No hospital, as crianças enfrentam os vilões: a 

doença, a morte, o medo. E também sonham em viver “felizes para sempre...”. 

A minha primeira experiência profissional junto às crianças ocorreu no período da 

graduação em Psicologia, como estagiária de uma organização não governamental que 

oferece serviços de assistência às crianças e adolescentes durante o tratamento oncológico. 

Nesse tempo, eu contava histórias para elas e elas contavam muito mais para mim, 

desenhando vivências e modificando os finais das histórias, talvez como desejassem que 

assim fossem os finais das suas próprias histórias de vidas. Sem dúvida essa foi uma 

experiência que uniu encanto, esperança, dor, alegria, morte e muitos novos sentidos 

atribuídos à vida por mim. Afinal, “a morte, de certa forma, ilumina a vida”, como nos 

sinaliza Kovács (2003, p. 26). 
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A partir dessa primeira experiência, busquei novos conhecimentos e formações, 

realizando um curso em Psico-Oncologia, sendo permitida, após esse período, a minha 

permanência como estagiária no contexto hospitalar. Nesse local, percebi o quanto é 

importante que o cuidado técnico e humano caminhe junto daqueles que, adoecidos, trazem 

tantas reflexões existenciais, dentre elas, o temor da aproximação da finitude. 

Movida pelo desejo de saber mais sobre a Psicologia Hospitalar, segui meu percurso 

acadêmico com a especialização em Psicologia da Saúde, em 2010. Nesse mesmo período fui 

selecionada para trabalhar num hospital de pediatria, referência em oncologia no município de 

Natal, Rio Grande do Norte, local em que desenvolvo, atualmente, atividades junto às 

crianças e adolescentes em tratamento oncológico e seus familiares, assim como atendimentos 

às demandas do hospital geral. Muitas chegadas, importantes partidas. Aprendizados de vida, 

para a vida, com vidas. 

Ao abrir a porta do setor de Oncologia surge um universo complexo e singular, 

perpassado por uma diversidade de vivências e significações. Encontramos vários 

profissionais, das diversas especialidades, mães com olhares apreensivos, porém 

esperançosos, e inúmeros procedimentos dolorosos e invasivos pelos quais os pacientes são 

submetidos. 

Há também olhos brilhantes, espertos, nos convocando a refletir sobre o sentido da 

vida e os seus porquês. As mães perguntam o porquê do adoecimento, da morte, da vida. A 

equipe também se pergunta. A equipe também sente. Estar diante da morte é um convite a 

repensar a vida. Por que haveria de ser diferente para as crianças? 

Dando continuidade a esse questionamento, compartilho uma experiência do meu 

trabalho, dentre tantas outras igualmente especiais: trata-se da história de Linda (nome 

fictício, que retrata a sua beleza diante da vida), que sempre estava acompanhada da sua Mãe-

Amor (pelo transbordamento de afeto que demonstrava pela filha). 
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 Linda, com então sete anos de idade, e há cinco em tratamento de Leucemia Linfoide 

Aguda, recidivava pela segunda vez. Nasceu numa pequena cidade no interior do estado do 

Rio Grande do Norte, onde morava com seus pais e um irmão mais novo. A sua rotina era 

marcada por inúmeras idas e vindas ao hospital para realizar o tratamento contra um câncer 

persistente. Ao retornar para mais uma internação, em mais um dia de sua rotina de 

tratamento, solicitou conhecer a praia, uma vez que a sua cidade de origem não dispunha 

dessa proposta da natureza. Além disso, no decorrer da sua infância marcada por uma 

condição de saúde fragilizada, não conseguia liberação médica para realizar o seu desejo. A 

solicitação ocorreu a partir da sua participação na “caixa dos desejos”, projeto que 

desenvolvi no setor de Oncologia com o intuito de valorizar o papel da criança em ser 

protagonista da sua própria história, atendendo alguns desejos possíveis e modificando 

alguns aspectos da rotina do hospital, em concordância com os outros profissionais da 

equipe. 

 Pois bem, quando o desejo dessa criança pode ser finalmente atendido, porque 

apresentava boas condições clínicas para sair do hospital, o brilho dos seus olhos e o sorriso 

constante revelou uma realidade carregada de muito sentimento, que foi traduzida por sua 

fala ao chegar à praia, ao pisar na areia e dizer: “Conheci muitos lugares pela janela dos 

carros da prefeitura ou da ambulância” (veículos que a traziam para Natal). Linda olha para 

a sua mãe, que nos acompanha no passeio e completa a frase: “Mãe, não posso viver presa 

no hospital!”. E continuou a deliciar-se com a areia e com a água do mar. 

Esse relato apresentado me fez refletir sobre a compreensão da criança acerca da sua 

necessidade de recomeçar o tratamento oncológico, em decorrência do retorno da doença, ou 

seja, da recidiva. Suas dores foram expressas fortemente em sua exclamação: “Mãe, não 

posso viver presa no hospital!”. 
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 Diante da convivência com as crianças, como Linda – que vivenciaram a recidiva de 

um câncer, e outras que estão vivenciando –, atender e acompanhar os seus processos 

provocou alguns questionamentos, que permeiam a pesquisa e motivaram a realização deste 

estudo, são eles: quais são os sentimentos que emergem nas crianças que estão diante da 

doença e do longo processo de hospitalização? Quais os recursos de enfrentamento que elas 

mobilizam no processo de adoecimento? Como lidam com os limites impostos pela doença e 

o tratamento? Que lugar ocupam os cuidadores? Quais aspectos facilitam e dificultam o 

enfrentamento do processo de adoecimento? 

Tais indagações, ou inquietações, possivelmente não surgiriam sem essas 

experiências de vida pessoal e profissional. Como assegura Chiatonne (2003, p. 24), 

“trabalhar com crianças doentes e hospitalizadas é uma experiência única, inigualável. É viver 

cada momento como se fosse o último. É estar junto, sempre. É sorrir, brincar, sofrer. É 

aprender a viver!”. Pude compreender que a vida da criança em tratamento vai muito além do 

estar doente e que elas têm muito a nos ensinar. Estar no hospital e conhecer as histórias de 

vida das crianças adoecidas, de forma persistente pelo câncer, é, sem dúvida, um convite a se 

(re)pensar a vida. 

O Câncer enquanto uma doença caracterizada pela divisão desordenada e agressiva 

das células, que podem surgir em tecidos e órgãos ao longo de todo o processo da vida, 

também provoca muitas desordens em seu entorno e necessidades de reorganizacões. É 

considerada a primeira causa de morte por doença em crianças e adolescentes em todas as 

regiões do Brasil, assim como nos países desenvolvidos. Com o avanço da medicina as 

chances de cura podem chegar em torno de 70%, quando há o diagnóstico precoce e as 

crianças são tratadas em centros especializados. A desinformação dos pais acerca dos 

sintomas e o medo do diagnóstico de câncer, assim como a desinformação da equipe de saúde, 
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são os principais causadores do tratamento tardio das crianças, segundo o Instituto Nacional 

do Câncer [INCA] (2016). 

O retorno do câncer, chamado de recidiva ou recaída, constitui o reaparecimento de 

células malígnas no local inicial ou em outras partes do corpo (metástase), após um período 

de remissão da doença. Trata-se de um momento extremamente delicado do tratamento, 

marcado pelo difícil recomeço dos procedimentos médicos – já conhecidos pelas crianças e 

seus cuidadores – e o retorno às internações hospitalares. A volta do câncer pode remeter os 

pais e as crianças ao impacto emocional vivenciado no período do diagnóstico inicial, dessa 

vez potencializado, trazendo à tona sentimentos de frustração e ameaça à vida, além do 

conhecimento da diminuição das chances de cura (Arruda, 2013; Espíndula & Valle, 2010; 

INCA, 2014). 

E sobre estudar o câncer infantil sob o olhar das crianças? Seguiremos esse intuito 

amparado em alguns autores que defendem a importância de dialogar com as crianças, 

também no ato de pesquisar. Cruz (2008) afirma que ao ouvi-las nasce uma possibilidade de 

subsidiar práticas que beneficiem o mundo infantil por meio de ações que construam melhores 

condições de vida para elas. Assim, a inserção da criança nas pesquisas, enquanto sujeito 

ativo é recente, até meados do século XX as pesquisas eram sobre elas, a partir da ótica do 

adulto, e não com elas. 

Nesse aspecto, a sociologia da infância trouxe importantes contribuições ao refletir 

sobre a necessidade de considerar os pontos de vista e reflexões da criança a respeito da sua 

vida atual e das suas experiências do dia a dia. Nessa perspectiva, as crianças são 

consideradas sujeitos ativos na construção de suas vidas, na sociedade em que estão inseridas 

e na vida das pessoas com as quais convive, fundamentando a nossa concepção de que a 

criança é capaz de falar sobre si mesma (James & Prout, 1990; Sirota, 2012). 
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No entanto, constatamos na literatura que é acentuado o afastamento da voz das 

crianças nas pesquisas sobre o processo de recidiva oncológica. Em recente revisão 

integrativa Arruda-Colli e Santos (2015) afirmam que as pesquisas sobre a recidiva 

oncológica, tanto no contexto internacional quanto nacional, debruçam-se a desvelar os 

aspectos psicossociais dos pacientes adultos, que refletem sentimentos de frustração diante do 

novo diagnóstico. Esses resultados não podem servir como base para a execução dos cuidados 

infantis, tendo em vista as especificidades dessa fase. 

Outros estudos se detêm na perspectiva biológica, com destaque aos procedimentos 

técnicos e terapêuticos. Há também os que buscam a compreensão das vivências do câncer 

pelo prisma dos cuidadores das crianças, os familiares e a equipe de saúde, assim como 

trazem as percepções desses com relação às vivências infantis (Arruda, 2013; Espíndula & 

Valle, 2010; Lemos, Pereira, Andrade, & Andrade, 2010; Machado; 2014; Melo, Caires, 

Machado, & Pimenta, 2013; Silva, Telles, & Valle, 2005). 

Vários autores apontam para o impacto que o diagnóstico do câncer provoca na 

criança e seus familiares, assim como as diversas rupturas nas suas vidas. As reações 

maternas relacionadas às atitudes e sentimentos diante do diagnóstico foram consideradas 

traumáticas, marcadas pelo choque, desespero, medo, dúvida, tristeza e muita dor. Os relatos 

maternos expressam, em muitas pesquisas, os sentimentos de impotência e incapacidade de 

assegurar a integridade física do filho. Além disso, o adoecimento crônico de um filho 

repercute em outras esferas da vida materna, como, por exemplo, no âmbito profissional, 

culminando no afastamento do trabalho e as dificuldades na relação conjugal, apontando para 

a importância de uma rede de apoio para lidarem com essas situações adversas (Amador, 

Reichert, Lima, & Collet, 2013; Araújo et al., 2014; Beltrão, Vasconcelos, Pontes, & 

Albuquerque, 2007; Damasio & Rumen, 2005; Duarte, Zanini, & Nedel, 2012; Medeiros, 

Leite, & Ramos, 2014; Rech, Silva, & Lopes, 2013; Santos & Figueiredo, 2013; Santos, 
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Oliveira, Barbosa, Siqueira, & Peixoto, 2013; Silva, Barros, & Hora, 2011; Quintana, 

Wottrich, Camargo, Cherer, & Ries, 2011). 

São as mães, dentre os cuidadores familiares, que se tornam as principais cuidadoras, 

acompanhando os filhos nas consultas, internações e tomadas de decisões quanto ao 

tratamento junto à equipe, refletindo os aspectos socioculturais relacionados à produção do 

cuidado, em que a mulher tem como função principal cuidar dos filhos. As mães propendem a 

estabelecer um maior envolvimento emocional quando comparado aos pais, que ocupam o 

lugar de provedores, podendo distanciar-se emocionalmente dessa situação (Silva, Andrade, 

Barbosa, Hoffmann, & Macedo, 2009; Silva, Melo, & Pedroza, 2013). Com relação ao 

distanciamento dos pais no tratamento, apontado pela literatura, nos questionamos se eles são 

convidados pela equipe a refletir sobre a importância da sua presença no processo de 

adoecimento do seu filho; se as instituições permitem e estimulam a sua permanência, 

enquanto cuidadores durante a internação e, se os pais são ouvidos em suas dores. 

Desse modo, os pais e as mães tendem a enfrentar as dificuldades e a sobrecarga do 

tratamento com ansiedade, em decorrência do estigma social que liga o câncer à finitude, 

pelos cuidados voltados para a medicação, efeitos colaterais, intercorrências e medo da 

recaída. Além de todos esses fatores, ressaltamos o desafio dos pais em voltar a atenção para 

os filhos saudáveis e tentar administrar as diversas informações recebidas sobre o 

adoecimento. Os pais também precisam lidar com suas próprias emoções (Barbosa, Belasco, 

Espinosa, Gaia, & Santos, 2011; Kohlsdork & Costa Júnior, 2012). 

A família, ao vivenciar tantas mudanças e impactada pelo adoecimento do filho, 

tende a refletir e modificar a sua atuação junto a ele. Os pais podem assumir uma postura de 

exacerbada proteção, como também podem se tornar permissivos e flexíveis com relação à 

imposição de regras e limites, favorecendo a relação de barganha e atitudes compensatórias da 

doença, com o objetivo de diminuir o sofrimento da criança (Chiatonne, 2003; Salvagni, 
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2014). É perceptível que o percurso do adoecimento do câncer infantil se torna uma 

experiência difícil para a família que, assim como a criança, pode passar por fases de negação, 

raiva, culpa, depressão e também aceitação (Chiattone, 2011). 

Com relação aos profissionais da saúde, parece haver uma concordância entre os 

autores ao sinalizarem sobre a falta de preparo acadêmico desses profissionais para lidar com 

a morte dos pacientes. De um modo geral, as universidades preparam seus alunos para 

contemplar a cura e o prolongamento da vida, distanciando as questões subjetivas do doente, 

afastando-se dele. Diante da finitude muitos profissionais são tomados pela angústia e pelo 

sentimento de fracasso profissional, refletindo a própria negação da sociedade sobre a morte e 

o significado de fracasso atribuído a ela. Apesar disso, nas últimas décadas, a temática da 

finitude vem sendo contemplada por autores que afirmam a relevância dos estudos sobre a 

morte e o morrer como uma possibilidade de entendimento sobre os ganhos do cuidar, que 

vão além das possibilidades de curar (Kovács, 2003; Kübler-Ross, 2005, 2006, 2008; Santos, 

2007; Santos, 2009, 2010). 

 Quando o tratamento não consegue atingir o objetivo da cura, é necessário que a 

equipe de saúde possa assumir, junto com a família da criança, outros caminhos: os cuidados 

paliativos. Esse cuidado deve ser estabelecido em casos de doenças crônicas e em progressão, 

embora essa transição deva ocorrer de forma contínua e gradual, desde o período do 

diagnóstico, sempre permeada pelo respeito e confiança entre a família-paciente-equipe de 

saúde (Camargo & Kurashima, 2007). Esse cuidado tem por objetivo oferecer conforto, alívio 

da dor e de outros sintomas, além de suporte emocional, social e espiritual para o paciente e 

sua família (OMS, 1998). 

Algumas equipes médicas permanecem na obstinação terapêutica, ou distanásia, e 

irão trilhar o percurso das terapêuticas fúteis, que somente provocarão a morte lenta e com 

intenso sofrimento ao paciente, sem trazer benefícios a ele (Diniz, 2006). Por um lado, os 
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médicos, formados academicamente para salvar, prolongam a vida do paciente, uma vez que a 

morte, para eles, pode apontar para o seu fracasso. Por outro, os pais permitem essa conduta 

médica para evitar o sentimento de culpa pela “falta” de tentativas de salvar o ente querido até 

o fim da vida. Rubem Alves sinaliza: “A reverência pela vida exige que sejamos sábios para 

permitir que a morte chegue quando a vida desejar ir”. Infelizmente, muitas vezes, o ser 

humano se resume a sua doença e o sentido da sua existência é esquecido. 

É fato que os sintomas iniciais, o diagnóstico e o tratamento do câncer são 

impactantes e invadem a vida de todos, criança e familiares, de forma abrupta e inesperada, 

inviabilizando a adaptação gradativa. Bem como atingem profissionais, por vezes, 

despreparados para lidar, em especial, com sofrimento e morte infantil. 

O livro A Guardiã da Minha Irmã (2011), da autora Jodi Picoult, material que 

inspirou o filme Uma Prova de Amor, retrata fielmente todo o percurso do adoecimento de 

uma criança com câncer, a Kate. Os sintomas iniciais, a confirmação do diagnóstico da 

leucemia e o tratamento contínuo, em decorrência da recidiva, modificaram o curso das 

histórias de vida de todos os envolvidos nessa trama. A arte legitima a dor de uma mãe que 

busca de forma obstinada salvar a vida da sua filha, chegando a gerar um bebê compatível 

geneticamente, abdicando da sua profissão e privando-se das relações com os outros filhos. 

No filme, a mensagem final lança um convite à reflexão sobre a impossibilidade de Kate falar 

sobre os seus sentimentos e projetos de vida para a sua família, em especial, sua mãe. Afinal, 

a doença e a evitação da morte virou o eixo central para a sua mãe, que não conseguia 

compreender o sentido da vida para Kate, aquela que teve a sua história (des) organizada pelo 

câncer. 

É sobre as Kates e Lindas que queremos nos debruçar. Contudo, é importante 

destacar que no âmbito do adoecer oncológico e da hospitalização, os cuidadores (familiares e 
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profissionais) imaginam, muitas vezes, que a criança é ingênua ou incapaz de compreender o 

que está acontecendo consigo mesma e no seu entorno. Acreditam que não falar sobre a 

doença seja um recurso de proteção, evitando o sofrimento da criança (Gabarra & Crepaldi, 

2011). 

Como não falar com as crianças sobre os seus sentimentos se há visivelmente 

mudanças significativas na sua vida com a chegada da doença? Adoecer na infância é uma 

experiência de desordem, pessoal e única, que promove mudanças e limitações, físicas e 

sociais, que deixarão registros emocionais no pequeno paciente (Teles & Valle, 2010).  Ainda 

que a verdade sobre a doença seja escondida da criança na intenção de protegê-la, ou por falta 

de habilidade do adulto, isso pode gerar sentimentos de profunda solidão e angústia para ela 

(Kovács, 1994). Como abordar a criança quando se faz necessário é um desafio que 

precisamos aprender a realizar. 

Depois dos primeiros passos dados no universo oncológico, percebemos que o câncer 

infantil é um tema inesgotável, diante da sua amplitude e complexidade. Contudo é carente de 

pesquisas com as crianças. Tentamos lançar luz no pequeno fragmento que escolhemos com o 

objetivo de compreender a vivência do adoecimento das crianças em recidiva oncológica. 

Pretendemos com este estudo – ao dar voz às crianças em recidiva do câncer – encontrarmos 

pistas para propormos novos caminhos, em que a convivência com o adoecimento possa se 

tornar menos dolorosa ao ser melhor  compartilhada e, por isso, mais humanizada. Almejamos 

dar uma pequena contribuição no percurso de construção do Cuidado humanizado, 

beneficiando todos os envolvidos no processo de adoecimento: as crianças, seus familiares, 

profissionais de saúde; bem como na construção do saber fazer em Psicologia. 

Após introduzir o estudo, traremos nossos objetivos e o percurso metodológico, 

mostrando o caminho para a fusão do diálogo entre a pesquisadora e as crianças. Em seguida 

faremos um breve percurso sobre a construção do conceito de infância, de um itinerário 
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marcado por um período de invisibilidade até chegarmos a uma atenção cuidadora às crianças. 

Tal contextualização é importante em um estudo que se destina a dar voz às crianças, sendo 

imprescindível, também, nos determos um pouco sobre a compreensão da doença, antes de 

conhecermos as histórias que nos contam as crianças que precisam recomeçar o tratamento do 

câncer. Feito isso, terminamos esse capítulo apresentando as crianças tentando aproximar o 

leitor de nossos encontros com elas. 

Dando continuidade apresentaremos os capítulos que surgiram da reflexão 

hermenêutica entre os aportes teóricos e as vozes das crianças. São eles: 1) Era uma vez...o 

hospital e minha doença, trazendo inicialmente um breve histórico sobre o surgimento do 

hospital, seguindo com os significados atribuídos pelas crianças ao hospital e ao adoecimento.  

2) Era uma vez...cuidar porque ela voltou, abordando teoricamente as questões sobre a 

recidiva oncológica, trazendo em seguida, os sentimentos das crianças diante do difícil 

recomeço, sendo finalizado com breves relatos maternos, revelando seus medos. 3) Era uma 

vez...o Cuidado humanizado, trazendo a discussão sobre a categoria do Cuidado nas práticas 

de  humanização na saúde e a importância da comunicação no estabelecimento da relação 

terapêutica entre a criança-família-médico e, na continuação, as crianças contam as suas 

estratégias para enfrentarem o difícil recomeço. 

Por fim, realizamos as nossas considerações finais, trazemos as referências, apêndices 

e anexos. 

 Convidamos os leitores a seguirem por esse caminho que afetuosamente trilhamos em 

parceria com as nossas crianças! 

 

   Basta-me um pequeno gesto, 

   feito de longe e de leve, 

   para que venhas comigo 

   e eu para sempre te leve... 

 
Cecília Meireles 
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2. Objetivos 

 

 2.1. Objetivo Geral: 

 

 Compreender como as crianças (con)vivem com o tratamento oncológico em recidiva. 

 

 

 2.2. Objetivos Específicos: 

 

1. Identificar o significado atribuído pela criança à hospitalização e à doença. 

2. Identificar como ocorre a comunicação para a criança sobre o retorno da doença. 

3. Identificar as situações de vulnerabilidades vivenciadas pelas crianças no processo de 

recidiva. 

4. Identificar os sentimentos que surgem nas crianças no processo da recidiva. 

5. Identificar os recursos de enfrentamento que essas crianças utilizam no processo de 

adoecimento e recidiva. 
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3. Percurso Metodológico 

 

“Se procurar bem, você acaba encontrando não a 

explicação (duvidosa) da vida, mas a poesia 

(inexplicável) da vida”. 
Carlos Drummond de Andrade 

 

 

Na busca por compreender o fenômeno estudado, tendo em vista a sua natureza e a 

perspectiva teórica adotada, utilizamos o método qualitativo por aspirar conhecer 

profundamente os significados, sentidos e valores atribuídos pelos sujeitos, assim como os 

seus pensamentos e experiências de vida, sem o objetivo de medí-los ou quantificá-los 

(Minayo, 2013). 

A pesquisa qualitativa, segundo Minayo (2013), resgata a expressão da subjetividade 

para a esfera científica, uma vez que trabalha com a atribuição de significados, aspirações, 

crenças e valores dos fenômenos humanos, possibilitando a esses, o pensamento e a 

interpretação das suas ações vividas em determinada cultura, em relação constante com o seu 

semelhante. 

As técnicas utilizadas pelas pesquisas qualitativas promovem a expressão dos 

sentimentos dos participantes, considerando importante a forma como falam sobre suas vidas, 

a linguagem usada, revelando a sua percepção do mundo (Spencer, 1993). Corroborando com 

esses conceitos, Holanda (2006) ressalta que a abordagem qualitativa é um método das 

ciências humanas, que se propõe a conhecer e elucidar os processos de constituição da 

subjetividade. 

O caminho teórico-metodológico escolhido foi a Hermenêutica Gadameriana, que 

por sua vez, tem raízes na Fenomenologia Existencial Heideggeriana. A Fenomenologia 
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surgiu como uma crítica à ciência positivista e as suas metodologias vigentes no final do 

século XIX com Franz Brentano, sendo mais elaborada por Husserl no século XX. 

Tal quadro teórico funda o seu trabalho de interpretação na intersubjetividade, sendo 

a linguagem o meio pelo qual se realiza a intersubjetividade e a busca de entendimento (Silva, 

2006). 

 3.1 Quadro Teórico 

  3.1.1 A Hermenêutica. 

A palavra hermenêutica origina-se do verbo grego “hermeneuein”, que significa 

explicar ou interpretar, expressar em voz alta, traduzir (Holanda, 2006). Etimologicamente, 

refere-se a Hermes, deus grego considerado o tradutor das mensagens e desejos dos deuses 

para os seres humanos. Hermes decifrava as mensagens para que os homens pudessem 

compreender o que era incompreensível. Hermenêutica, então, está relacionada à arte da 

interpretação das relações humanas (Schmidt, 2014). 

Desde a Antiguidade, a hermenêutica é ligada ao fenômeno da compreensão, sendo 

Platão (427 a.c) reconhecido como um dos primeiros filósofos a utilizá-la. Com a proposta de 

interpretar textos, a hermenêutica perpassa os caminhos teológico, jurídico e filosófico. 

Assim, realizou interpretações dos textos sagrados da Bíblia, sendo também utilizada para a 

interpretação das leis e no Renascimento, por fim, buscando interpretar os textos clássicos da 

literatura (Brito, Santos, Braga, Printes, Chaves, & Silva, 2011; Schmidt, 2014). 

Foi o polonês Friedrich Schleiermacher que propôs a universalização da 

hermenêutica, conceituando-a como a arte de compreender o que uma pessoa pensa por meio 

da sua linguagem oral ou escrita. É importante esclarecer que arte para esse filósofo não 

significa apenas o processo criativo e subjetivo. Assim, atribuindo ao termo o sentido de saber 
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fazer alguma coisa, com devidas regras, mas não apenas com elas.  Segundo ele, compreensão 

é entendimento, devendo-se evitar o mal-entendido.  A sua teoria influenciará outros filósofos 

como Dilthey, Heidegger e Gadamer, sendo este o principal responsável pela hermenêutica na 

filosofia comtemporânea, caminho que seguiremos neste estudo (Schmidt, 2014). 

A então conhecida arte de interpretar textos pode ser compreendida, segundo Minayo 

(2002), no seu sentido amplo, entendendo texto como: narrativa, biografia, entrevista, 

documento, entre outros. A autora revela que a hermenêutica se aproxima da fenomenologia 

ao buscarem a compreensão de como as coisas se apresentam e acontecem nos modos 

subjetivos do viver. 

Husserl (2002) diz que a Hermenêutica nasce num continuum e a fenomenologia 

propõe resgatar o objeto das ciências humanas: a própria vivência humana, a subjetividade, 

em oposição às ciências positivistas, exatas e empíricas. Isto é, a Fenomenologia é uma 

ciência rigorosa, mas não exata, uma ciência eidética, que procede por descrição e não por 

dedução. Podemos considerar que a Fenomenologia e a hermenêutica partem de pressupostos 

que superam a dicotomia sujeito-objeto na compreensão dos fatos e obras humanas. 

Para a Fenomenologia, a objetividade e a subjetividade não são opostas. Ao 

contrário, existe um entrelaçamento entre elas e o sentido de uma é possível a partir da 

compreensão da outra, referindo-se a uma objetivação da subjetividade humana (Castro, 

2000). 

O filósofo alemão, Hans-Georg Gadamer, formula a hermenêutica filosófica dando 

expressividade ao tema na contemporaneidade. A construção do seu caminho teórico teve 

influência dos pensamentos de vários filósofos como: Platão, Aristóteles, Hegel, Hurssel e 

Nietszche. Em especial, destacamos o encontro da sua obra com a do seu professor, 

Heidegger. O professor e seu aluno Gadamer foram atravessados pelo entendimento do “ser” 
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aristotélico elaborado posteriormente por Heidegger como “Dasein”, ou aquele que pode 

questionar sobre o sentido de ser (Araújo, Paz, & Moreira, 2012). 

Para Gadamer, a hermenêutica busca elucidar o milagre da compreensão ao descobrir 

os sentidos das ações humanas, sendo o conhecimento do mundo mediado pela linguagem. 

Todo ato de compreender significa entender-se com o outro a respeito de algo, condicionado 

pelo espaço, tempo e pelos limites a partir da historicidade humana (Gadamer, 2002). 

A hermenêutica não se restringe a uma teoria ou método utilizados para interpretar a 

linguagem oral ou escrita, mas ocupa-se com o sentido e o significado da linguagem humana. 

Ou seja, Gadamer coloca a hermenêutica como uma questão que vai além do âmbito das 

ciências do espírito, da relação compreensão do fenômeno e a sua interpretação, uma vez que, 

para ele, pertence à experiência do homem no mundo (Brito et al., 2011). 

A compreensão ocorre no círculo hermenêutico. Aquele que quer compreender 

precisa ter a consciência hermenêutica, reconhecendo seus preconceitos sobre o texto, para 

poder permitir que o texto fale por si mesmo. Aqui a compreensão existe como conversação, 

havendo uma disponibilidade de reconhecimento de alteridade do outro, para poder 

compreendê-lo. 

É por meio da “fusão de horizontes”, que ocorre a relação de expansão entre o 

horizonte do intérprete e o horizonte do texto, em que o intérprete embuído dos seus 

preconceitos aproxima-se do outro, reconhecendo o estranhamento provocado por esse 

encontro, mas permitindo que o outro se revele por meio do processo linguístico. O 

entendimento presente ocorre a partir de uma visão sobre o mundo vivido no passado, 

almejando um futuro (Araújo et al., 2012). 
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Trazendo as palavras de Gadamer (2002): 

(...) uma pessoa que procura compreender um texto está preparada para que este lhe 

diga algo. Por isso uma mente preparada para a hermenêutica deve ser, desde o 

princípio, sensível à novidade do texto. Mas este tipo de sensibilidade não implica na 

“neutralidade” na questão do objeto, nem a anulação da personalidade dessa pessoa, 

mas a assimilação consciente dos significados prévios e dos preconceitos. O que 

importa é estar consciente da sua própria predisposição, para que o texto se possa 

apresentar em toda a sua novidade e conseguir, assim, afirmar a sua própria verdade, 

por oposição aos nossos sentidos (Gadamer, 2002, p. 253). 

 

Desse modo, evidencia-se a importância da reflexão constante do pesquisador sobre 

os seus valores e conceitos já existentes com relação ao fenômeno que vai entrar em contato 

na pesquisa, para que o outro possa se revelar, ocorrendo o entendimento. Esse olhar 

cuidadoso existe a partir do reconhecimento, baseado na Fenomenologia, da impossibilidade 

de manutenção da neutralidade do pesquisador na sua relação com o pesquisado, sendo esse 

encontro marcado pelo movimento dialético de distanciamento e aproximação, constituído a 

partir do diálogo que compõem a relação intersubjetiva. 

 

 3.2 Estratégias Operacionais da Pesquisa 

  3.2.1 Colaboradores do estudo. 

Os colaboradores da pesquisa são crianças, de ambos os sexos, nas faixas etárias 

compreendidas entre sete e dez anos de idade, submetidas a tratamento oncológico, em 

recidiva e hospitalizadas. 

A amplitude da faixa etária foi definida tomando como base o conhecimento da 

realidade atual da instituição onde a pesquisa foi desenvolvida, ou seja, a existência de 
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crianças em tratamento com recidiva nesse grupo etário. A definição do número de 

colaboradores seguiu o mesmo critério, totalizando a participação de cinco crianças, número 

total de pacientes com recidiva na época da pesquisa de campo. 

Todos os colaboradores da pesquisa tiveram a permissão dos responsáveis, 

mediante a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido-TCLE (Apêndice B). 

As crianças, especialmente, demonstraram interesse em participar da pesquisa e, cientes dos 

objetivos do estudo, assinaram o Termo de Assentimento Livre e Esclarecido- TALE 

(Apêndice C). 

Com relação aos critérios de exclusão, apresentamos os que se referem aos 

pacientes que estivessem apresentando dificuldades motoras, de compreensão ou 

comunicação que inviabilizassem o uso dos instrumentos definidos. 

Segue abaixo um quadro sintético com alguns dados pessoais e do histórico das 

doenças das crianças colaboradoras da pesquisa, os personagens principais desta história: 

Emily Sofia, Sofia, Rafael, Júlia e Edward. Esses nomes são fictícios e para que pudéssemos 

manter a identidade de cada criança, pedimos para que elas escolhessem e justificassem os 

nomes pelos quais seriam reconhecidas na pesquisa. O momento da solicitação dos nomes 

promoveu sorrisos, reflexões e indagações. Percebemos que ao explicarem o motivo da 

escolha dos nomes, revelaram um pouco das suas próprias experiências de vida. Detalharemos 

mais sobre elas na apresentação que faremos no capítulo seguinte. 
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Tabela 1 

Síntese dos Dados Pessoais e Histórico da doença 

Crianças            Dados Pessoais e Histórico da doença  

  

Emily Sofia 

 

 

 

Sofia 

 

 

 

Rafael 

 

 

 

Júlia 

 

 

 

Edward                  

           Idade: 09 anos 

           Sexo: feminino 

           Diagnóstico: Leucemia Linfoide Aguda (LLA) 

           Tratamento: quimioterapia e transplante medula óssea  

           Tempo de tratamento: 07 anos 

           Recidiva: 03 

 

          Idade: 07 anos 

          Sexo: feminino 

          Diagnóstico: Neuroblastoma 

          Tratamento: Quimioterapia e cirurgia 

          Tempo de tratamento: 02 anos 

          Recidiva: 01 

 

 

          Idade: 10 anos 

          Sexo: masculino 

          Diagnóstico: Neuroblastoma 

          Tratamento: quimioterapia, cirurgia e radioterapia 

          Tempo de tratamento: 05 anos 

          Recidiva: 03 

 

          Idade: 09 anos 

          Sexo: feminino 

          Diagnóstico: Rabdomiossarcoma 

          Tratamento: quimioterapia e cirurgia 

          Tempo de tratamento: 05 anos 

          Recidiva: 01 

 

 

          Idade: 07 anos 

          Sexo: masculino 

          Diagnóstico: Leucemia Mieloide Aguda (LMA) 

          Tratamento: quimioterapia 

          Tempo de tratamento: 02 anos 

          Recidiva: 01  
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3.2.2 Lugar da Pesquisa. 

A pesquisa foi desenvolvida em um hospital pediátrico localizado no município de 

Natal/RN. A escolha do campo ocorreu levando-se em consideração que essa instituição é 

referência em tratamento oncológico infantil no estado do Rio Grande do Norte, além de ser 

local de atuação profissional, como psicóloga, da pesquisadora. 

O hospital iniciou suas atividades em 1936, tendo como idealizador um médico 

pediatra potiguar, que desejava atender voluntariamente crianças de famílias de baixa renda. 

Com a ajuda de colegas da profissão, sociedade local e do Governo do Estado do Rio Grande 

do Norte foi inaugurada a primeira ala do hospital geral. 

A instituição é de caráter filantrópico, atende exclusivamente ao Sistema Único de 

Saúde (SUS), tendo como público alvo crianças e adolescentes, de zero a quartorze anos, 

provenientes de todo o estado do Rio Grande do Norte, assim como de estados vizinhos, 

como a Paraíba, Pernambuco e Ceará. 

Realizamos a pesquisa no Centro Onco-Hematológico Infantil do referido hospital. 

As crianças puderam escolher o local da realização das entrevistas, garantindo a privacidade e 

o conforto delas. Três crianças escolheram a sala de psicologia, uma criança escolheu a sala 

de atendimento do ambulatório e outra apresentou a necessidade de continuar na enfermaria, 

em decorrência do seu estado clínico instável. 

  3.2.3 Instrumentos Metodológicos. 

Consideramos que as crianças são capazes de produzir discursos sobre si mesmas, 

assim como em relação ao outro e aos eventos da sua vida, existindo a partir do seu próprio 

discurso, tomando como base a sua maneira de ver e pensar (Francischini & Campos, 2008; 

Orionte, 2008; Rocha, 2012). 
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Entendemos que as estratégias lúdicas facilitam a expressão infantil (Almeida, 2005; 

Bomtempo, 1997; Oaklander, 1980). Assim, para que o discurso pudesse emergir, escolhemos 

como instrumento a entrevista narrativa mediada por recursos lúdicos: o desenho e o boneco-

personagem (Alien), na busca de “dar voz” e desvelar a compreensão das crianças sobre a 

experiência de adoecer. 

Todos os procedimentos tiveram o auxílio do diário de campo para registro da 

pesquisadora sobre as observações realizadas no local da pesquisa, atividades realizadas com 

os participantes, assim como os sentimentos e as percepções da pesquisadora. Fizemos uso do 

gravador com o objetivo de facilitar as transcrições das atividades realizadas com as crianças, 

mantendo a sua fidedignidade. 

  3.2.3.1 A Entrevista Narrativa 

É reconhecido que a entrevista, em suas diversas modalidades, é a estratégia mais 

utilizada para pesquisas de campo, constituindo-se como um instrumento importante para a 

construção dos dados, uma vez que a fala revela condições estruturais, sistemas de valores, 

normas e símbolos, carregando as representações de grupos determinados, em condições 

históricas, socioeconômicas e culturais específicas (Minayo, 2013). 

A entrevista narrativa busca gerar uma situação, para estimular e encorajar o 

entrevistado a narrar a sua história de vida ou do contexto social. Esse método de pesquisa 

qualitativa é compreendido como um processo que vai além do esquema de perguntas e 

respostas (Jovchelovitch & Bauer, 2012). 

Realizamos as entrevistas com as crianças por meio de um diálogo intermediado pela 

história do boneco personagem, o Alien, e pelo desenho, favorecendo o acolhimento dos 

entrevistados, além de evitar o cenário interrogativo, proporcionando a elas um sentimento de 

participante e não informante. 
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Bruner (1997) corrobora tal perspectiva, aponta que as narrativas são construídas 

para dar sentido à experiência e organizá-la, e que isso não ocorre somente pela fala. Por isso 

a importância da utilização de recursos lúdicos e projetivos, mediadores na entrevista com 

crianças. 

Ressaltamos para a importância da utilização combinada de mais de um instrumento 

metodológico, assegurando “a compreensão em profundidade e a maior segurança na análise 

interpretativa” (Spink, 1993, p. 156). 

 

3.2.3.2 O Desenho. 

 

 O desenho no âmbito desta pesquisa tinha por finalidade inicial quebrar o gelo, para, 

em seguida, entrarmos com o recurso do boneco-personagem. Porém, na realização do piloto, 

durante o processo de construção do desenho já surgiram narrativas relacionadas à temática 

do estudo. Dessa forma, foi incorporado como mais um instrumento de acesso ao universo 

infantil. 

É conhecido o fato do desenho da criança ser uma possibilidade de linguagem e de 

expressão das suas indagações, sentimentos e pensamentos sobre a sua existência no mundo. 

Nele, a criança pode projetar a sua imagem, dos seus familiares e de aspectos da sua vida. 

Para tanto, é importante considerar a compreensão da criança no processo de 

construção do desenho, conferindo a sua singularidade, evitando a interpretação puramente 

técnica, unívoca e generalizante, o que provocaria o desencontro com a abordagem teórica 

adotada. 

Segundo Aguiar (2004), o desenho na pesquisa fenomenológica pode ser um recurso 

utilizado para desvelar a maneira de a criança ver e estar no mundo, por meio do seu próprio 

olhar. Para que isso ocorra, é necessário solicitar à criança que fale a partir da produção do 
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seu desenho sobre como se sente e sobre como vivencia suas experiências, considerando as 

interpretações da própria criança. 

 

3.2.3.3 O Alien - o boneco personagem. 

 

A realização da entrevista narrativa foi facilitada pela mediação do boneco Alien, 

personagem do filme Toy Stoty (Disney Pixar) (Figura 1). Esse instrumento foi utilizado por 

Rocha (2012) em pesquisa com crianças hospitalizadas, na qual a autora evidenciou que a 

criança demonstra logo cedo um potencial para contar histórias. 

 

 

Figura 1. Alien, o boneco-personagem. 

 

Corroboramos com a justificativa da referida autora sobre o uso da figura do 

extraterrestre enquanto um personagem diferente e distante do universo real das crianças, que 

despertaria a curiosidade e magia nessas. Além disso, o Alien seria alguém que não conhece o 

hospital e o processo de adoecimento, solicitando das crianças uma apresentação desse local. 
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Estava, assim, feita a aposta no interesse das crianças em realizarem essa contação que seria, 

portanto, as nossas entrevistas narrativas. 

Outro fator relevante destacado pela pesquisadora foi a facilidade em higienizar o 

Alien, por ser confeccionado de plástico, atendendo aos critérios do Setor de Controle de 

Infecção Hospitalar (SCIH). 

Portanto, a estratégia procurou despertar o interesse da criança em contar ao Alien 

(morador de outro planeta e curioso por conhecer o hospital) o que ocorre ali com as crianças.  

A expectativa era que tal recurso mobilizasse a atenção da criança e possibilitasse que ela 

projetasse na contação a sua experiência de adoecimento e os seus sentimentos referentes à tal 

experiência. 

A história, em suas diversas modalidades, contada, lida, recriada, dramatizada, faz 

parte do universo infantil, constituindo-se em recurso rico e incomparável a outros, pela 

amplitude da mobilização cognitivo-afetiva que possuem (Francischini & Campos, 2008). 

 

 3.2.4 Tratamento e Análise das Narrativas. 

 

As narrativas obtidas foram analisadas por meio da hermenêutica gadameriana que 

busca a compreensão do discurso e da multiplicidade dos significados. 

Para tanto, adotamos os seguintes procedimentos: após a realização das atividades 

com as crianças ocorreu a fase de transcrição dos registros áudio gravados; leitura 

compreensiva do material; organização dos relatos; articulação com os objetivos propostos na 

pesquisa e categorização das narrativas em eixos temáticos. 

A análise das narrativas é feita realizando-se a leitura integral da entrevista, no 

intuito de alcançar a compreensão global, voltando em seguida para termos e expressões 

especiais, tentando posteriormente desenvolver seus significados, para, em seguida, voltar 
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para a compreensão global da narrativa, buscando um entendimento mais aprofundado das 

partes e assim sucessivamente (Kvale, 1996). 

 Para a análise dos desenhos, levamos em consideração o percurso da sua construção 

(gestos, sorrisos, posturas, olhares), mas o desenho não foi em si o objeto da análise, e sim a 

narrativa construída a partir dele, as histórias que as crianças contam sobre o hospital e o 

adoecimento, que, por sua vez, foram compreendidas a partir da intrepretação hermenêutica.  

Resumidamente, podemos dizer que percorremos os seguintes passos na análise das 

narrativas mediada pelos desenhos e o boneco-personagem: 

 

(a) leitura compreensiva, visando impregnação, visão de conjunto e apreensão das 

particularidades do material da pesquisa; 

(b) identificação e recorte temático que emerge dos depoimentos; 

(c) identificação e problematização das ideias explícitas e implícitas nos depoimentos; 

(d) busca de sentidos mais amplos (sócio-político-culturais), subjacentes às falas dos sujeitos 

da pesquisa; 

(e) diálogo entre as ideias problematizadas, informações provenientes de outros estudos 

acerca do assunto e o referencial teórico do estudo; 

(f) elaboração de síntese interpretativa, procurando articular objetivo do estudo, base teórica 

adotada e dados empíricos. 

Ressaltamos que a análise interpretativa a partir da hermenêutica gadameriana, implica 

em assumirmos uma postura consciente sobre a inegável presença de opiniões pré-concebidas. 

Para Gadamer (2002) essas opiniões são chamadas de “preconceitos”, ou seja, somos todos 

afetados por opiniões sobre algo antes mesmo da sua constatação. Assim, é imprescindível 

que o intérprete reconheça os preconceitos para que a compreensão possa existir, sem precisar 
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desconsiderá-las e sim disponibilizar-se para as opiniões e conceitos do outro e de tal modo 

ampliar seu horizonte, conforme afirmamos anteriormente. 

 

  3.2.4.1 A construção das categorias temáticas. 

 

Ancorada na hermenêutica gadameriana, construímos as categorias temáticas, a partir 

da articulação dos objetivos do trabalho, com as narrativas tecidas na entrevista mediada pelo 

boneco-personagem e o desenho e estimuladas por questões do roteiro de entrevista.  Assim, o 

quadro sintético analítico a seguir tenta ilustrar a construção do processo de configuração das 

categorias temáticas. As narrativas não foram inseridas em decurso de ser em grande 

quantidade, inviabilizando a sua apresentação nesse espaço. 

 

Tabela 2 

Processo de construção das categorias temáticas e dos capítulos 

Objetivos Questões do 

roteiro 

Unidades de 

sentido 

Eixos temáticos 

(ou categorias 

temáticas) 

Capítulos teóricos 

Identificar o 

significado 

atribuído pela 

criança à  

hospitalização e à 

doença  

DESENHO 

Você pode me 

contar uma 

história sobre o 

hospital? 

ALIEN 

 

Este é o 

extraterrestre que 

acabou de chegar 

 

 

 

 

 

 

Estranho 

Desconhecido 

Cura 

Luz 

 

 

 

 

 

 

Lugar estranho  

Lugar de cura e 

cuidados  

Lugar de 

5. Era uma 

vez...um hospital e  

minha doença  

 

5.1 Hospital: que 

lugar é esse?   

 

5.2 Do 

estranhamento à 

luz da cura  
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do seu planeta, 

que é bem distante 

do nosso. Ele está 

muito curioso para 

saber sobre o que 

as crianças fazem 

aqui no hospital: 

para que ele serve, 

como elas se 

sentem aqui... Mas 

ele gostaria que 

uma criança 

contasse e não um 

adulto, porque ele 

quer saber o que 

as crianças 

pensam. Você 

pode contar para 

ele? 

Cuidados 

Lugar bonito 

acolhimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

acolhimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1 Um lugar 

estranho 

 

5.2.2 O Hospital  

Luz 

 

 

 

 

 

 

Identificar as 

situações de 

vulnerabilidades 

vivenciadas pelas 

Como é o seu dia 

a dia durante o 

tratamento? 

 

 

Dor   

Choro 

Tristeza  

 

 

 

 

5.3 “Eu não 

posso”: O câncer e 

as suas limitações 
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crianças no 

processo de 

recidiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O que você não 

gosta de fazer 

aqui? 

Solidão  

Medo  

Afastamento da 

escola, amigos, 

familiares 

Resiliência  

 

 

Tomar 

Quimioterapia 

Levar Furadas  

Ficar sozinho 

 

 

 

 

Dores emocionais 

 

 

Dores sociais 

 

 

 

 

 

 

Dores físicas 

 

 

 

 

 

 

Resiliência  

 

5.3.1  Das perdas 

do mundo de lá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.2  Das dores 

físicas  

 

 

 

 

 

5.3.3 Das dores à 

resiliência 

 

Identificar como 

ocorre a 

comunicação para 

a criança sobre o 

retorno da doença 

 

 

Como você ficou 

sabendo sobre o 

recomeço do 

tratamento? 

 

 

 

 

 

 

Mães 

Médico  

 

 

 

 

 

 

Comunicação 

direta e indireta  

 

 

 

7. Era uma vez...o 

Cuidado 

humanizado 

7.1. E o que seria  

Cuidar com C 

maiúsculo?       

 

    7.1.1 A 

comunicação  
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Identificar os 

sentimentos que 

surgem nas 

crianças no 

processo da 

rccidiva 

 

 

 

 

 

Como você se 

sentiu quando 

precisou 

recomeçar o 

tratamento? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Você sente medo 

de alguma coisa? 

 

 

 

 

 

Tristeza 

Raiva 

Solidão 

Retorno das 

furadas 

Fé 

 

Medo furadas 

 

 

Incertezas dos 

novos  tratamentos 

Radioterapia 

Transplante 

 

 

 

 

 

 

Medo da Morte  

Medo de sentir 

dor na morte 

 

 

 

 

 

 

 

Retorno 

intensificado das 

dores totais  

 

 

 

 

 

 

 

Dores sociais 

Afastamento da 

escola,dos amigos, 

familiares 

 

 

 

 

 

 

Morte  

 6. Era uma 

vez...cuidar 

porque ela voltou 

 

6.1 Recidiva 

Oncológica: 

quando recomeçar 

é preciso 

 

 

6.2 Comecar tudo 

de novo: e agora?  

 

 

 

6.2.1 Mais 

furadas, menos 

brincadeira: é a 

pior coisa, com 

certeza e 

definitivamente! 

 

 6.2.2 De novo as 

perdas do mundo 

de lá 

 

 

 

 

 

 

 

                       

6.2.3 Medo da 

morte: entre o 

monstro da 

tristeza e a fé 
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Medo da morte do 

filho 

Tristeza e fé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.3.1 Tenho 

medo de morrer  

 

 

 

 

6.2.3.2 O medo 

das mães 

Investigar os 

recursos de 

enfrentamento que 

essas crianças 

utilizam no 

processo de 

adoecimento e 

recidiva 

O que você gosta 

de fazer para se 

sentir melhor aqui 

no hospital?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quem cuida de 

você? 

 

 

 

 

 

 

Brincar 

Classe hospitalar 

Equipe acolhedora  

 Desenhar  

Fé  

 

 

 

Família; 

Médico; 

Enfermeira 

Deus 

Jesus 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brincar 

Cuidadores 

 

Fé e esperança  

 

7. Era uma vez...o 

Cuidado 

humanizado 

 

7.1. E o que seria  

Cuidar com C 

maiúsculo? 

 
 

 7.1.2 E para 

espantar a tristeza  

                          

7.1.2.1 O brincar 

                          

7.1.2.2 Os cuida - 

dores: familiares e 

profissionais                                         

                          

7.1.2.3 A fé e a 

esperança   
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 Agora, o Alien vai 

voltar para o 

planeta dele 

sabendo muitas 

coisas sobre o 

hospital e o 

adoecimento. 

Acho até que ele 

vai pedir para 

construir hospitais 

para as crianças de 

lá. Você gostaria 

de desenhar ou 

mandar uma 

mensagem para 

ele levar para as 

crianças do 

planeta dele que 

precisem ir para o 

hospital?  

 

 

Luta  

Resiliência  

Sonhos  

Cuidado  

Mãe   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7.1.3 As 

mensagens das  

nossas crianças   

 
 

 

 

 3.2.4 O Piloto da Pesquisa. 

 

 É relevante a realização do projeto piloto nas pesquisas qualitativas por proprocionar 

ao pesquisador possíveis reajustes nos instrumentos de construção dos dados após a aplicação 

e averiguação da sua adequação ou não, podendo modificá-los, reajustá-los ou substitui-los 

(Nogueira-Martins, 1994). 
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 O piloto foi realizado com uma criança, na enfermaria do setor de onco-hematologia 

do hospital. Essa criança não pode escolher o local da realização da entrevista em decorrência 

da fragilidade do seu estado clínico, uma vez que tinha realizado transplante de medula óssea. 

Contudo, estava mobilizada para participar e em condições físicas e emocionais para isso. 

Realizamos um encontro, com duração aproximada de uma hora. 

 Tomamos medidas de proteção à criança transplantada, entrando na enfermaria 

devidamente paramentada, conforme orientação da equipe de saúde. Com relação aos 

instrumentos, o material para a realização do desenho era novo e o boneco-personagem por 

ser de material plástico possibilitou a desinfecção antes e após ser utilizado pela criança. 

 A entrevista foi gravada e transcrita mediante a concordância da criança e da sua mãe, 

que assinaram os termos de autorização de gravação de voz, assim como o termo de 

compromisso para a participação na pesquisa (Termo de Assentimento Livre e Esclarecido e 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, apêndice). 

 A escolha dos instrumentos da pesquisa, o desenho e o boneco-personagem Alien, 

pareceu adequada sendo de fácil compreensão e adesão da criança. O desenho, pensado como 

uma estratégia de “quebra gelo” revelou-se também importante instrumento para o acesso às 

narrativas das crianças. Com relação ao Alien, a sua chegada provocou curiosidade e 

diversão, demonstrando ser um recurso excelente, um facilitador para as crianças narrarem 

sobre o dia a dia de sua convivência com a doença e o hospital. A projeção que ele (Alien) 

permitiu tornou fluida a entrevista que se desenvolveu como uma contação de história da 

criança para a pesquisadora/psicóloga que lançava perguntas sob forma de conversa com o 

Alien. 

Após a análise dessas narrativas produzidas no piloto, realizamos alguns ajustes 

quanto às questões do roteiro da entrevista narrativa e a inclusão do desenho enquanto 

instrumento metodológico ou entrevista contação (questões feitas na contação/conversa com o 
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Alien ou em outro momento do processo como um todo, por exemplo, nos desenhos). Após 

esses ajustes foi iniciado o campo propriamente dito. 

Constatamos que a experiência com o projeto piloto revelou a importância do 

conhecimento prévio do campo pela pesquisadora, facilitando o acesso à criança e à sua mãe. 

O vínculo estabelecido por meio da relação terapêutica com a criança foi de suma importância 

para dialogar com ela sobre o seu momento de adoecimento. 

 

Fui surpeendida por muitos pensamentos e sentimentos ao chegar 

ao hospital. Apesar de tantos anos convivendo nesse ambiente de 

trabalho, me sinto diferente ao entrar no setor de oncologia. Seria 

insegurança diante do novo lugar? Agora, diante da criança, que 

atendo por tantos anos, como pesquisadora? Seria alegria em estar 

com Linda? Respiro fundo e entro na enfermaria para encontrar 

com ela.  Encontro ao lado da sua cama a imagem de Nossa 

Senhora de Fátima e no seu pulso um pequeno terço. Sentada numa 

poltrona, apresentava sinais de esgotamento físico, aspecto bem 

diferente de outros momentos. Me surpeendo e entristeço com que 

vejo. Ela sorri, eu também. Sento numa cadeira próxima a ela. 

Linda começa a falar, baixinho, mas, como muita luz no seu olhar, 

sobre a sua história de vida (incrivelmente entrelaçada com a 

história do adoecer). E quantas novas histórias surgiram! Daí o 

primeiro desafio estaria poetizado por Rubem Alves (2015), o de 

conseguir sair da cegueira do adulto e voltar a ver como as 

crianças, com encantamento e assombro, espantando-se diante do 

banal, como se fosse sempre a primeira vez (Diário de campo da 

pesquisadora, 11 de fevereiro de 2015). 
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 3.2.5 A realização do campo. 

 

Inicialmente foi verificado o número de crianças em tratamento oncológico e em 

processo de recidiva junto ao Registro Hospitalar de Câncer da Instituição, no qual 

constatamos o número de cinco pacientes. Por estar inserida no contexto da pesquisa como 

profissional, conhecendo o campo e as crianças, foi desnecessário o momento de observação e 

apropriação do local, tendo a possibilidade de dar prosseguimento a esse delineamento da 

pesquisa. Trabalhar no local onde a pesquisa se desenvolveu facilitou o acesso às crianças, 

uma vez que já existia um vínculo estabelecido. Da mesma forma, com relação à escolha dos 

instrumentos da pesquisa, por conhecê-las, foi possível apostar no interesse delas pelo 

desenho e pelo desconhecido Alien. Por outro lado, precisei lançar um novo olhar, para o 

hospital e para as crianças, para que novas verdades pudessem surgir. Esse, possivelmente, foi 

o grande desafio. 

O contato inicial foi realizado com os pais das crianças. Todos permitiram a 

participação transparecendo satisfação com a participação dos filhos numa pesquisa 

acadêmica. Nesse momento, foi explicado o objetivo da pesquisa e solicitada a assinatura do 

responsável do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

Após o consentimento dos responsáveis, as crianças foram convidadas a participar da 

pesquisa. Conversei com cada criança, individualmente, explicando os objetivos da pesquisa, 

tentando perceber o desejo da criança em participar ou não. Elas foram receptivas ao convite, 

aceitando de imediato. Assim, lemos o Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE) 

elaborado para elas. 

As crianças puderam escolher o local da realização da entrevista narrativa. A sala de 

psicologia foi escolhida por Rafael, Sofia e Edward. Júlia escolheu uma sala no ambulatório, e 

Emily Sofia a enfermaria, em decorrência do seu estado clínico instável. Os encontros tiveram 
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duração média de uma hora.  Duas crianças (Sofia e Rafael) precisaram de dois encontros 

para realização da entrevista. As outras três crianças (Emily Sofia, Júlia e Edward) 

finalizaram a entrevista em apenas um encontro. Houve interrupções por parte da equipe de 

enfermagem  para a troca do soro ou administração de medicações durante as entrevistas, mas 

não prejudicou o bom andamento do encontro. 

Todas as entrevistas foram gravadas, após a concordância dos pais e das crianças, 

sendo posteriormente transcritas literalmente pela própria pesquisadora, com o objetivo de 

manter a fidedignidade das narrativas. 

Houve um momento reservado para as entrevistas devolutivas com os responsáveis. 

Os atendimentos ocorreram de forma individual com as mães das crianças, na sala de 

Psicologia, poucos dias depois da realização das entrevistas com as crianças. Nesse momento, 

as mães conheceram as histórias narradas por seus filhos sobre as experiências de 

adoecimento. As mães refletiram sobre as temáticas trazidas pelas crianças e se 

surpreenderam com as demandas que emergiram, principalmente, ao que se refere ao tema da 

morte e às privações do dia a dia. Foi um momento de acolhimento e orientações destinado a 

elas. 

Os encontros com as crianças ocorreram individualmente, seguindo os seguintes 

passos: 

 

 No dia da entrevista, no primeiro momento, a criança foi estimulada a fazer um 

desenho sobre o hospital a partir do material contido na caixa artística (papel 

colorido, lápis grafite, lápis de cor, borracha e canetas coloridas) e foi pedido que ela 

contasse a história do desenho. 
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 No segundo momento, apresentei o boneco-personagem, o Alien, e iniciamos a 

entrevista narrativa. A criança contou ao Alien sobre a sua experiência de 

hospitalização e adoecimento, especialmente sobre o episódio da recidiva. Para 

estimular a narrativa da criança, iniciei falando um pouco sobre a história de vida do 

Alien e o seu desejo de conhecer o hospital: 

“Este é o Alien, um extraterrestre que acabou de chegar do seu planeta, que é bem 

distante do nosso. Ele está muito curioso para saber sobre o que as crianças fazem 

aqui no hospital. Para quê ele serve? Como as crianças se sentem aqui? Mas ele 

gostaria que uma criança contasse, e não um adulto, porque ele deseja saber o que 

as crianças pensam do hospital. Você pode contar para ele?” 

 A construção da história contou com o estímulo das questões norteadoras que estavam 

no roteiro. 

 Finalizando esse momento foi solicitado que a criança produzisse um desenho e/ou 

uma mensagem para que o boneco levasse aos seus amigos, a partir da questão: 

“Agora, o Alien vai voltar para o planeta dele sabendo muitas coisas sobre o 

hospital e o adoecimento. Acho até que ele vai pedir para construir hospitais para 

as crianças de lá. Você gostaria de desenhar ou mandar uma mensagem sobre as 

crianças que estão no hospital fazendo tratamento de câncer para o Alien levar 

para as crianças do planeta dele?” 

 

 

 Realizar a pesquisa com crianças foi um doce desafio! 
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 3.2.6 Análise de Riscos, Medidas de Proteção e Benefícios. 

 

Sabemos que toda pesquisa com seres humanos pode desencadear riscos de ordem 

emocional. Ressaltamos que a pesquisadora responsável pelo projeto realiza o 

acompanhamento psicológico das crianças que participam do estudo, por ser psicóloga da 

instituição. 

Acreditamos que ao dar voz às crianças, disponibilizamos um espaço de escuta e 

elaboração de questões subjetivas relacionadas à sua experiência de adoecimento e 

hospitalização, podendo beneficiá-las. Com relação ao material produzido ao término da 

pesquisa, publicações poderão ser feitas, servindo de subsídio para novos estudos na área. 

Além disso, as devolutivas das entrevistas foram realizadas com os pais das crianças 

colaboradoras da pesquisa, o que promoveu um espaço de acolhimento, escuta e orientações 

sobre esse processo. As crianças e os seus pais foram presenteados com as ilustrações 

contidas neste trabalho. 

Por fim, poderá ser desenvolvido um projeto de educação permanente destinado à 

equipe de saúde promovendo novas práticas de cuidar a partir do olhar das crianças. 

 

 3.2.7 Aspectos Éticos. 

 

Acreditamos que, para as ciências humanas e sociais, ética seja uma atitude que não 

se esgota nas formalidades burocráticas exigidas e necessárias pelos Comitês de Ética em 

Pesquisa com Seres Humanos. A ética, como atitude de cuidado, fala de uma postura de 

responsabilidade e comprometimento com a vida do ser humano que está diante de nós, com o 

respeito aos limites da singularidade humana. 
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O rigor ético do pesquisador é o reconhecimento de que a pesquisa com seres 

humanos é um encontro transformador, para o pesquisado e para o pesquisador, no qual dados 

são construídos, resultando na produção do conhecimento e não meramente na coleta de 

dados (Barbosa, 2014). 

O convite para participar da pesquisa foi realizado com a criança depois da assinatura 

do responsável concordando com a participação do menor. Ressaltamos o cuidado por parte 

da pesquisadora em perceber na criança sinais que apontassem para o desejo de participar ou 

não, assim como em garantir o seu direito de desistir a qualquer momento da pesquisa, sendo 

sua decisão acolhida e respeitada, levando em consideração a criança enquanto uma pessoa 

competente e com voz ativa. 

Para tanto, foi utilizada uma linguagem simples e clara para explicar os objetivos da 

pesquisa, além da realização da leitura do Termo de Assentimento Livre e Esclarecido 

(TALE), demonstrando à criança o seu papel de colaboradora da pesquisa. Além disso, o 

momento proporcionou a compreensão das habilidades cognitivas, emocionais e sociais, e o 

seu presente momento de desenvolvimento (Cameron, 2005). 

Enfatizamos que foi verificado junto à equipe e acompanhantes os melhores horários 

para a realização da pesquisa com as crianças, respeitando os horários de medicação, 

alimentação, sono e suas condições clínicas. 

Garantimos o anonimato das informações e dos participantes, além do compromisso 

de seguir as Diretrizes e Normas Regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres humanos 

do Conselho Nacional de Saúde – CNS, em conformidade com a Resolução no. 466/12, em 

todos os seus aspectos, assegurando que a publicação dos resultados será de uso exclusivo 

para os fins desta pesquisa. 
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O presente estudo foi submetido à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), tendo sido aprovado por meio do 

Parecer Consubstanciado do CEP/UFRN no. 977.061/2015. 

Inicialmente o estudo seria voltado para as crianças com o diagnóstico de leucemia 

linfoide aguda, por ser a mais recorrente na infância. Todavia, constatamos que as crianças 

com esse diagnóstico tinham falecido, assim, decidimos ampliar os tipos de câncer. 

Resolvemos não buscar outras instituições de onco-pediatria, permanecendo na instituição na 

qual desenvolvo e acompanho as crianças por considerar a delicadeza do tema a ser abordado 

e acreditar na importância do vínculo terapêutico que estabeleci, enquanto psicóloga e agora 

pesquisadora, para o alcance de um estudo cuidadoso e ético com nossas crianças e seus 

familiares. 

 É hora de convidá-los para entrar nesse universo do câncer infantil e suas recidivas na 

vida de Emily Sofia, Sofia, Júlia, Edward e Rafael, por meio dos próximos capítulos. 
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4. A infância é construção e o câncer infantil não é brincadeira 

 

“A infância é o chão sobre o qual caminharemos  

                                                   o resto de nossos dias” 

                                                                                                            Lya Luft 

 

 

Partindo dessa reflexão, é possível pensar que a infância não é um momento de espera 

para o mundo adulto; ao contrário, as experiências da infância tecem a existência humana e 

permanecem como histórias e cicatrizes no adulto que a criança se tornou. As crianças de 

nosso estudo lutam para terem histórias e cicatrizes para acompanhá-las. 

Para dialogar com essas crianças buscaremos antes compreender o lugar que a infância 

ocupa na nossa sociedade Ocidental. Para tanto, realizamos um passeio histórico da 

Antiguidade até os dias atuais. Nesse caminho podemos (re)pensar sobre a ética e o cuidado 

dirigido à criança enquanto ser-no-mundo-com-o-outro em permanente construção, 

respeitando as suas vivências singulares e permitindo o ecoar da sua voz. 

Depois pretendemos compreender um pouco sobre o Câncer Infantil a fim de nos 

entendermos melhor com as vivências das crianças em tratamento oncológico com recidiva. 

 

4.1 Infância: da invisibilidade à criança cuidada. 

 

Afinal, o que é a infância? Ao procurar o conceito etimológico, vê-se que infância é 

uma palavra vinda do latim infante, que significa aquele que não é capaz de falar. Segundo o 

dicionário Aurélio, a infância é o primeiro período da vida humana, que vai desde o 

nascimento até a adolescência. Já para o Estatuto da Criança e do Adolescente [ECA] (1990), 

criança é a pessoa com até doze anos de idade incompletos. 

Essas delimitações conceituais e/ou etárias, que trazem a imagem do 

desenvolvimento linear universalizado da criança, poderão suprir as necessidades de 
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compreensão assim como os modos de cuidado destinados às crianças? Vejamos um pouco 

sobre o processo de construção do conceito de infância construído histórica e socialmente no 

Ocidente. 

A infância da forma como é apresentada hoje não se assemelha ao conceito atribuído 

em outras épocas, não sendo, portanto, um pressuposto universal, mas uma categoria social 

(Ariés, 1978; Cohn, 2013; Frota, 2007). 

 Iniciando a trajetória pela Grécia Antiga, percebe-se que era comum a prática de os 

pais rejeitarem e abandonarem seus filhos indesejados para que eles morressem em lugares 

distantes, atirados em rios, queimados e estrangulados (Weber, 2000). Igualmente como 

ocorria no Império Romano, era permitido sacrificar a vida da criança nascida com 

deficiências ou malformações (Pirez & Miyazaki, 2005). 

Durante a Idade Média – período da história da Europa entre os séculos V e XV – a 

indiferença com relação às crianças era frequente. Havia falta de cuidados por parte de seus 

pais que não dispunham de recursos básicos de higiene, habitação e alimentação. Assim, a 

ausência do lugar da criança na sociedade naturalizava as práticas do abandono e do 

infanticídio, sendo a morte da criança algo natural e que não causava preocupações; as 

crianças falecidas eram, facilmente, substituídas por outras crianças, que herdavam, inclusive, 

seus nomes (Áries, 1978; Beauvoir, 2009). 

Já no final da Idade Média, século XV, a criança passa a ser vista como um adulto 

em miniatura, participando das mesmas atividades sociais adultas, podendo ser constatado 

esse fato nas produções artísticas daquele período. Nessa época, não havia uma preocupação 

com o desenvolvimento infantil no que se refere às necessidades emocionais e cognitivas; os 

cuidados eram voltados para necessidades básicas de sobrevivência, como a alimentação 

(Frota, 2007; Moura & Araújo, 2004). 
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O desenho social do lugar da infância vai apresentar pequenas modificações a partir 

do final do século XVI. Ariés (1978) revela que, nessa época, o sentimento dos adultos com 

relação à família e à infância é modificado. Ocorre uma reorganização na estrutura familiar, 

aproximando os pais de seus filhos, inserindo a infância no seio dos cuidados dos pais, não 

somente no que tange à sobrevivência, mas também à afetividade (Frota, 2007; Moura & 

Araújo, 2004). 

A produção desse comportamento está associada ao contexto social e político vigente 

à época, marcados pela imposição do regime absolutista, influenciado pelos dogmas religiosos 

regidos pela Igreja. Essa instituição defendia que aos pais cabia a formação cristã dos seus 

filhos, bem como a responsabilidade pela transmissão dos valores morais da família, 

permeados pelos dogmas religiosos (Badinter, 1985). 

A prática do infanticídio, por exemplo, persistiu até o final do século XVII, 

camuflado sob a forma de acidentes domésticos. Não havia ações para que esses acidentes 

fossem evitados e que a vida das crianças fosse resguardada. Badinter (1985) refere-se à frieza 

e ao abandono materno na França urbana dos séculos XVII e XVIII, que enviavam os filhos 

recém-nascidos para as casas das amas de leite, lá permanecendo até os sete anos de idade, 

quando não faziam parte dos 20% dos lactentes mortos. 

A diminuição da mortalidade infantil ocorre a partir do final do século XVIII, sendo 

apontadas, como responsáveis, o avanço das técnicas médicas e higienistas. Sem 

desconsiderar essas razões, há, também, a contribuição do aumento dos cuidados familiares, 

em virtude da intervenção da Igreja que passa a exigir maior prudência com as crianças 

(Ariés, 1978). 

Para Oliveira (1993), com o advento da Revolução Industrial e a necessidade de mão 

de obra, as crianças passam a ser percebidas como o futuro da nação enquanto trabalhadores 

em potencial. Por isso, a sobrevivência infantil e os cuidados dispensados a elas passam a ser 
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vistos pelo viés do progresso econômico. Para a autora, é, a partir desse momento, em 

especial, que a infância nasce enquanto categoria social que demanda cuidados específicos, 

singulares, das vestimentas produzidas para as crianças, aos brinquedos, creches e leis de 

proteção. Contudo, é importante destacar que o conceito de infância e das suas diferenças em 

relação ao mundo adulto ocupou vários lugares sociais. 

Philippe Áries (1978) - teórico pioneiro na discussão sobre a infância – relata que o 

primeiro lugar que a criança ocupou foi o de ser angelical, inocente e frágil, desprovida de 

sexualidade. Nesse cenário, as crianças passam a ser vistas de forma idealizada, promovendo 

distração, alegria e motivação para os pais, os quais as “paparicavam”, cercando-as de mimos 

e agrados, como se fossem animais de estimação (Ariés, 1978; Corsaro, 2011). 

A mudança ocorreu, gradativamente, e, a partir da Idade Moderna, século XVIII, a 

infância perde a característica de pureza, bondade e inocência, logo a criança passa a ser vista 

enquanto sujeito de direitos, mantida na sociedade contemporânea (Ariés, 1978; Frota, 2007). 

Conforme Corsaro (2011), a partir do século XIX, os cuidados voltados para as 

crianças passam da necessidade básica de sobrevivência às demandas de saúde e educação 

mais complexas. É o início da interferência pública e jurídica com a atuação formal das 

escolas. Dessa forma, a família começa a dividir a responsabilidade de educar suas crianças 

com as escolas, propondo-se a transmitir disciplina e conceitos morais e éticos. 

A criança, agora, no foco das atenções da sociedade precisa ser educada de forma 

rígida, revelando as boas maneiras da família. Em face das exigências da educação, foi 

utilizada, durante muito tempo, a agressão e violência física, uso de palmatórias, surras, 

humilhações e castigos severos, para atingir a finalidade. Essa prática foi, gradualmente, 

modificada a partir do avanço das ciências como a Medicina e a Psicologia, que buscam 

compreender e garantir o desenvolvimento infantil adequado (Heywood, 2006). 
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Somente no século XX – reconhecido como o século da criança – é que o conceito de 

infância é modificado, em virtude do surgimento de instituições voltadas para as crianças, 

tornando-se um ponto relevante de discussão e responsabilização do Estado, que passa a se 

preocupar com as estratégias de prevenção de doenças e com a educação (Ribeiro, 2006). 

Documentos como a Declaração Universal dos Direitos da Criança [UNICEF] 

(1959), a inclusão dos direitos das crianças na Constituição Brasileira (1988), o Estatuto da 

Criança e do Adolescente [ECA] (Brasil, 1990) e a lei dos Direitos das Crianças e dos 

Adolescentes Hospitalizados (Brasil, 1995), organizada pela Sociedade Brasileira de Pediatria 

[SBP] e pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente [CONANDA], 

preconizam uma nova postura dos adultos em relação aos cuidados com a criança, que passa a 

ser considerada como um sujeito de direitos (Pinheiro, 2006). 

O caminho percorrido demonstra que, hoje, a infância é compreendida como 

categoria construída historicamente, emergindo com base nas dinâmicas inter-relações sociais 

e culturais. Pinheiro (2006, p.24) ressalta que “a criança e o adolescente são sujeitos sociais 

com direitos, inseridos de forma heterogênea na sociedade em termos de classe, raça, gênero e 

local de nascimento, sendo, pois, necessário levar em conta essas especificidades”. Essas 

considerações analisam a criança além do desenvolvimento linear biológico/cronológico, ou 

seja, como sujeitos sociais que ocupam um lugar, ou não, a partir de significados que são 

atribuídos pelo outro. 

Dornelles (2008) defende que existem múltiplas infâncias: pobres, ricas, 

abandonadas, superprotegidas, vivenciadas em países desenvolvidos, em desenvolvimento e 

que, por esse motivo, é inviável universalizá-la e neutralizá-la, como ocorria no início da 

história, com a idealização da infância pura e ingênua, havendo a necessidade de 

contextualizá-la. 
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Nesse sentido, Frota (2007) afirma que a infância não é vivida do mesmo modo por 

todas as crianças. Para comprovar isso, basta olhar para as ruas das cidades onde vivemos 

para perceber configurações diferentes de vidas infantis. Crianças moradoras de rua, pedindo 

esmolas para conseguir alimentação, fazendo uso de drogas, prostituindo-se, 

institucionalizadas, longe da família; em contrapartida, outras praticando esportes, 

frequentando escola, sendo acolhidas em seus lares. Há também aquelas que passam parte da 

sua infância no ambiente hospitalar, almejando a cura. Esse é o caso das nossas crianças, 

colaboradoras da pesquisa. Sofia, uma delas, revela uma das muitas privações que enfrenta ao 

ser criança (con)vivendo com câncer: o afastamento da escola. 

É muito difícil ser criança, não poder ir para a escola. Toda criança deveria ir para a 

escola até os vinte anos (Sofia, 7 anos). 

Assim, é possível falar da multiplicidade de infâncias na sociedade contemporânea. 

Pinheiro (2006) resgata a história da criança brasileira e tenta formular uma síntese 

afirmando que o Brasil é um país “descoberto” por portugueses e “catequisado” pela Igreja 

Católica. Ressalta que a história do Brasil Colônia – Império e República – é marcada pela 

desigualdade, exclusão e dominação. Esses fatores históricos, segundo a autora, são existentes 

até os dias atuais. 

No Brasil do século XVI, as crianças embarcadas em Portugal com destino ao Brasil 

eram vítimas de abusos sexuais, trabalhavam nos navios, muitas viajavam sozinhas, 

desprotegidas sem a companhia dos seus pais (Ramos, 2007). Já as crianças indígenas 

brasileiras sofriam igualmente com a falta de respeito com relação aos seus costumes e 

precisavam conviver e aprender a ser conforme os ensinamentos da evangelização jesuíta 

(Corazza, 2004; Ramos, 2007). 

O trabalho escravo é um marco na história brasileira. Segundo Heywood (2006), a 

infância dos filhos dos escravos foi marcada pelo medo da separação da sua família, em 
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virtude da possibilidade de venda dos seus genitores, além dos trabalhos árduos e a falta de 

cuidados de saúde, o que promovia um expressivo número de mortes prematuras. 

A mudança de perspectiva para as crianças brasileiras surge de forma mais enfática 

no século XIX, novamente impulsionada por questões políticas e sociais, quando começam a 

ser vislumbradas como projeto de futuro da nação, junto à proposição de teorias 

desenvolvimentistas da criança (Frota, 2007). 

Hoje, a infância ocupa um lugar específico na sociedade. A partir de 1990, com a 

formulação do ECA (Brasil, 1990), os direitos das crianças são garantidos pelo Estado, 

alterando a percepção dos adultos com relação a elas. Nesse estatuto, são garantidos os 

direitos, entre outros, à educação, ao lazer, à cultura, à saúde e à família. Isto é, a infância é 

alvo de proteção jurídica, ressaltando o seu lugar de sujeito ativo e de direitos sociais e 

morais. 

Embora existam, atualmente, resoluções e instituições que promovem os direitos das 

crianças, esses não são garantidos de forma plena, com relação ao respeito à integridade 

física, cognitiva, psicológica, emocional e social. Ao contrário, são marcados por uma 

acentuada diferença social, racial e econômica, que acompanha as infâncias nos cenários do 

Brasil Colônia ao Brasil do século XXI. 

Olhar para a construção do conceito de infância na sociedade ocidental nos serve 

para refletir sobre o lugar que de fato as nossas crianças ocupam na sociedade atual e 

legitimar o direito que elas têm de se pronunciar com relação a sua própria existência. A 

Antropologia destaca-se no século XX ao realizar pesquisas sobre o entendimento das 

vivências das crianças a partir do próprio ponto de vista delas, sem a intenção de observar o 

que elas deveriam ser ou viriam a ser. Para tanto, Cohn (2013) evidencia a preocupação de os 

pesquisadores criarem contextos, métodos e instrumentos, capazes de auxiliar na escuta das 

crianças. 
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Arroyo (2008) defende que, para compreender a infância é necessário estar junto às 

crianças, escutando as suas histórias de vida, priorizando o diálogo horizontal, considerando a 

possibilidade da existência de diferentes infâncias, por considerar a multiplicidade de fatores 

que as envolvem como suas próprias histórias de vida e o contexto social. 

Mannes (2015) evidencia que as crianças e suas experiências de vida ainda são pouco 

ouvidas nas pesquisas realizadas por psicólogos. Na maioria dos casos, as crianças se revelam 

por meio de testes psicológicos ou relatos desenvolvidos pelos profissionais sobre elas. Esse 

fato parece demonstrar que a prática da psicologia do desenvolvimento, iniciada em 1960, 

criticada por “enquadrar” as crianças no caráter normativo (comportamento/faixa etária/ 

normal/anormal) repercute até os dias atuais. 

Assim, seguimos os autores que acreditam que ao dar voz à criança podemos chegar à 

compreensão de suas experiências de forma mais fidedigna por reconhecê-la como sujeito 

ativo, capaz de construir e falar sobre as suas experiências de vida. Conosco elas falaram 

sobre a convivência com o câncer recidivado. 

 

 

4.2 Câncer infantil: compreender para cuidar. 

 

Para muitos pacientes e familiares o diagnóstico do câncer revela uma sentença de 

morte, provocando a desestrutura emocional de todos. Entretanto, o que revela essa palavra 

em termos biológicos? 

Câncer é uma palavra utilizada para descrever um grupo de mais de 100 doenças, 

caracterizadas pela divisão desordenada e agressiva de células, que podem surgir em tecidos e 

órgãos ao longo de todo o processo da vida. As causas podem ser internas (predeterminação 

genética) ou externas (meio ambiente e hábitos) podendo, ainda, estarem inter-relacionadas. 

Na infância as neoplasias mais comuns são: leucemia, linfomas e tumores do sistema 

nervoso central. Os tratamentos são satisfatórios quando o câncer é diagnosticado 



61 

 

precocemente. A medicina se utiliza de intervenções cirúrgicas, quimioterapia, radioterapia e 

imunoterapia, a depender do caso clínico de cada paciente (INCA, 2016). 

Fernandes e Aguiar (2013) afirmam que desde a Antiguidade o câncer vem 

vitimando a humanidade, sendo detectado em múmias egípcias há mais de três mil anos a.C. 

Foi Hipócrates, o pai da Medicina, que viveu entre 460 e 377 a.C. o primeiro a utilizar esse 

termo. 

Com relação ao câncer infantil, a estimativa, no Brasil, é que surjam cerca de 12.600 

novos casos de câncer em crianças e adolescentes com idade compreendida entre 1 a 19 anos. 

A região com maior prevalência é a Sudeste (6.050), na sequência vem as regiões Nordeste 

(2.750), Sul (1.320), Centro-Oeste (1.270) e, por último, Norte (1.210) (INCA, 2016). 

O câncer das crianças precisa ser estudado separadamente do câncer dos adultos, por 

apresentar diferenças importantes no que diz respeito à origem histológica e ao 

comportamento clínico (INCA, 2014). 

No difícil percurso do tratamento oncológico infantil, as chances de cura podem 

chegar a até 70%, mas, para que isso ocorra, é importante a realização de campanhas 

educativas que favoreçam o diagnóstico precoce, a existência de instituições hospitalares com 

recursos adequados para o tratamento, além de profissionais qualificados para exercer esses 

cuidados (INCA, 2011). Nos países em desenvolvimento, a realidade com relação à cura 

tende a ser diferente em decorrência das condições precárias sociais e estruturais que 

dificultam o acesso da população ao tratamento adequado (Petrilli, 2012). 

O Brasil dispõe de 67 hospitais habilitados para o tratamento do câncer de crianças e 

adolescentes. Dessas instituições, 35 estão localizados na Região Nordeste, sendo três 

propriamente no Rio Grande do Norte, dois hospitais na capital, Natal, e um na cidade de 

Mossoró (Fernandes, 2013). 
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Os dados sobre as neoplasias infantis no estado do Rio Grande do Norte começaram 

a ser registrados em 1977, quando o primeiro serviço de referência foi estruturado em Natal. 

Em anos anteriores, não havia, no estado, um serviço especializado para o diagnóstico e o 

tratamento do câncer infantil (Fernandes, 2013). 

No Rio Grande do Norte, local onde este estudo foi efetivado, foram diagnosticados 

1.749 casos de câncer, no período entre 1977 e 2009, sendo a Leucemia Linfoide Aguda 

(LLA) a neoplasia mais frequente, seguindo-se da Leucemia Mieloide Aguda (LMA), em 

crianças e adolescentes de 1 a 19 anos. Na sequência, surgem os Linfomas não Hodgkin e 

Hodgkin, os tumores do sistema nervoso central e o Neuroblastoma (Fernandes, 2013). Em 

consulta ao Registro Hospitalar de Câncer da instituição onde a pesquisa foi desenvolvida, há 

dados que revelam que, no período compreendido entre 2009 e 2014, 114 novos casos de 

leucemias foram diagnosticados e, desses, 84 são LLA. Isso indica que a prevalência de LLA 

permanece inalterada nesse estado. A leucemia, LLA e LMA, é o diagnóstico dos nossos 

colaboradores Emily Sofia e Edward, respectivamente. 

As pesquisas mostram que a leucemia é o câncer infantil mais recorrente em todo o 

mundo, correspondendo a 30% dos casos em menores de 15 anos, porém existe uma variação 

entre os continentes. O país com maior índice de LLA é a Costa Rica e o menor, a Nigéria, 

sendo, neste último, comum o Linfoma não Hodgkin (Fernandes, 2013). No Brasil, a maior 

prevalência de LLA ocorre em Manaus, Goiânia, Cuiabá e Curitiba, e os mais baixos índices 

foram em Salvador e Aracaju (Pombo-de-Oliveira & Camargo, 2013). 

Embora o câncer possa se desenvolver em qualquer criança, a maior incidência é no 

sexo masculino. Os meninos chegam a apresentar 1,2 vezes mais o diagnóstico de LLA do 

que as meninas, segundo dados de pesquisas realizadas nos Estados Unidos. Esses resultados 

são semelhantes nos estados brasileiros de São Paulo e Rio de Janeiro. Com relação à cor da 
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pele, nos Estados Unidos, a prevalência chega a até 40% mais em crianças brancas com 

relação a crianças negras (Loggetto, 2012). 

A leucemia é subdividida clínica e patologicamente em grupos. Didaticamente, em 

relação à maturação da célula, a doença é dividida em aguda e crônica. Em relação à linhagem 

da célula, a doença pode ser linfoide e mieloide. Na infância, predomina a leucemia aguda, do 

tipo linfoide (75%), sendo a mieloide (20%) menos frequente e de pior prognóstico. É rara a 

ocorrência de leucemia crônica na infância (5%), mas, quando ocorre, é sempre a leucemia 

mieloide crônica (Fernandes, 2015; INCA, 2014). Os sinais e sintomas representam o 

comprometimento ou falência da medula óssea, e as queixas mais comuns são fadiga, perda 

de peso, febre, dor óssea e articular, hemorragias, mal-estar geral e letargia. Essas queixas 

precisam ser cuidadosamente avaliadas para evitar um diagnóstico tardio (Pinheiro, 2012). 

Constata-se que outro tipo de câncer comum na infância é o neuroblastoma. 

Diagnóstico de duas das nossas crianças: Sofia e Rafael. Trata-se de um tumor sólido que 

representa 7% a 10% de todas as neoplasias em crianças menores de 15 anos, com 

predominância do sexo masculino. O local mais frequente do surgimento do neuroblastoma é 

o abdome, posteriormente a pelve, seguido pelas regiões toráxica e cervical. É considerado 

um tumor agressivo e curiosamente pode apresentar regressão espontânea (Cristófani, 2012). 

O prognóstico do neuroblastoma pode ser reservado, apresentando menos de 40% de 

chances de cura, principalmente em crianças acima de 18 meses e com estágio avançado. O 

tratamento pode ser realizado isoladamente ou combinando os três procedimentos: 

quimioterapia, radioterapia e cirurgia, dependendo do estadiamento da doença (Camargo, 

2013; Cristófani, 2012). Os sintomas do tumor variam de acordo com a área acometida, 

observando que há um aumento do volume abdominal, perda de peso, hipertensão arterial, dor 

óssea e edema de membros inferiores (INCA, 2011). 
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Já o rabdomiossarcoma, diagnóstico de Júlia, é o tipo mais frequente dos sarcomas 

de partes moles na infância. Ocorre, principalmente, em menores de seis anos, no sexo 

masculino, na raça negra, e apresenta uma possibilidade de cura de até 70% dos casos 

tratados, dependendo da extensão da doença (Bruniera, 2012). 

Sobre a etiologia do câncer as causas podem ser internas ou externas, conforme 

afirmamos anteriormente. Há evidências para alguns fatores de risco, que consideram 

possíveis causas para o surgimento do câncer. Dentre eles, os fatores genéticos, como 

síndromes malformativas e a predisposição genética (Andréa, 2012; INCA, 2006). 

Com relação à infância, pesquisas mostram que crianças portadoras de síndromes, 

em especial Down e Schwachman, apresentam um fator de predisposição às leucemias. 

Também há concordância na literatura no que se refere aos fatores ambientais, decorrentes do 

estilo de vida da mãe (uso de medicação, alimentação, fumo, drogas e álcool na gravidez), 

exposição materna a agentes químicos (pesticidas, inseticidas, fungicidas), infecções maternas 

(vírus Epstein-Barr, hepatite B e C), e hipóteses com relação ao vírus HPV (Fernandes, 2013; 

Heck, 2013; INCA, 2006). Sabe-se que estudos realizados, após o bombardeio de Hiroshima e 

Nagasaki, revelaram indícios que estabelecem relação entre a exposição à radiação ionizante e 

o alto índice de desenvolvimento de leucemia naquela população (INCA 2014). 

Há estudos, nos Estados Unidos e Canadá, evidenciando que a carência de 

amamentação (em menos de seis meses) pode estar associada ao surgimento de leucemias e 

linfomas. Outros estudos demonstram que há uma relação entre o alto peso do bebê e a 

ocorrência de leucemias (Pombo-de-Oliveira & Camargo, 2013). 

Com relação às taxas de óbito, o câncer é considerado a primeira causa de morte por 

doença na faixa etária compreendida entre 1 a 19 anos no Brasil (INCA 2016). O Nordeste 

apresenta a menor taxa de óbitos em decorrência do câncer, com 10,6% (Espíndula & Valle, 

2010). Esse dado reflete a carência da região, onde ainda há um alto índice de mortes em 
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crianças menores de cinco anos, em decorrência de doenças como pneumonia, 

diarreia/gastroenterite e, principalmente, desnutrição (DATASUS, 2014; INCA, 2014). 

No Rio Grande do Norte, no período de 1996 a 2012, a LLA surge como a principal 

causadora de morte entre as neoplasias em crianças e adolescentes na faixa etária de 0 a 19 

anos. Os óbitos ocorreram em maior número em crianças do sexo masculino (57,2%), de cor 

branca (38,8%), residentes em Natal e região metropolitana, com destaque para a cidade de 

São José de Mipibu (41,6%). A maioria das crianças e jovens com câncer morreu em 

instituições hospitalares (96,1%) (DATASUS, 2014). 

Até meados de 1950, o câncer era considerado uma doença incurável, fatal. Entre 

1950 e 1960, não era dada a devida importância em manter a família bem informada pela 

equipe de saúde com relação ao tratamento e aos cuidados à criança. Aos entes familiares, 

restava, apenas, prepararem-se para a morte da criança (Vendrúsculo & Valle, 2010). 

A partir da década de 1970, o cenário foi, aos poucos, se modificando, e o câncer 

passou a ser considerado uma patologia que ameaça a vida, mas com maiores chances de 

sobrevivência em virtude do avanço dos recursos científicos, que promoveram modificações 

terapêuticas, passando a combinar vários quimioterápicos, além da introdução da terapia de 

manutenção e o uso da terapia preventiva para o sistema nervoso central (SNC) (Vendrúsculo 

& Valle, 2010). 

Atualmente, os principais métodos de tratamento do câncer nas crianças são: 

cirurgia, radioterapia, quimioterapia, transplante de medula óssea, imunoterapia (Espíndula & 

Valle, 2010). De forma sucinta, será apresentada cada modalidade de tratamento: (1) cirurgia: 

é utilizada para a remoção dos tumores; (2) radioterapia: pode ser utilizada em vários 

protocolos de tratamentos do câncer, como leucemia, tumores do sitema nervoso central e 

linfomas, ou de forma paliativa, visando à melhoria da qualidade de vida do paciente; (3) 

quimioterapia: pode ser administrada via oral, intramuscular, endovenosa ou intratecal, e tem 
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por objetivo eliminar as células malignas; (4) transplante de medula óssea: tem a intenção de 

substituir as células anormais medulares e pode ser realizado em casos de leucemias, 

neuroblastoma, linfomas e tumores cerebrais; (5) imunoterapia: busca fortalecer as principais 

defesas do organismo. 

No período anterior ao uso das drogas quimioterápicas, o tratamento compreendia 

procedimento cirúrgico, acrescido de radioterapia, apresentando um elevado número de 

metástases e recidivas indicando, portanto, baixo índice de cura (Neves, 2013). Os 

tratamentos quimioterápicos e radioterápicos podem provocar efeitos tardios nos pacientes 

sobreviventes do câncer infantil, sendo os mais comuns aqueles voltados para redução na 

produção de hormônios do crescimento, afetando a maturação sexual; problemas 

cardiovasculares; déficits cognitivos, hiperatividade, ansiedade, depressão e pensamentos 

suicidas (Lee, 2013). 

Apesar do aumento das chances de cura do câncer infantil, resultante dos avanços 

científicos mencionados, há a possibilidade do retorno da doença em até 50% dos casos 

tratados, reduzindo as chances de cura do paciente. Nesse sentido, a recidiva é o 

ressurgimento da doença neoplásica que pode ocorrer no local primário, próximo a ele ou 

ainda em outras áreas do corpo (Espíndula & Valle, 2010). Vale ressaltar que não foram 

encontrados dados publicados sobre recidiva no Instituto Nacional do Câncer, tampouco na 

Secretraia de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte, tornando pouco evidente essa fase 

delicada do tratamento. Abordaremos o tema de forma mais detalhada no capítulo 6. 

Desse modo, cada paciente precisa ser avaliado pela equipe médica para verificação 

do risco individual com relação à doença e, assim, ter definida a sua estratégia terapêutica. 

Levando em consideração a variação dos protocolos entre as crianças, em decorrência dos 

diferentes tipos de câncer, do estado clínico e da extensão da doença, o tratamento obedece a 

um planejamento terapêutico para cada tipo de neoplasia. Na LLA infantil, por exemplo, o 
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planejamento ou protocolo se divide em cinco etapas: (1) fase de indução da remissão; (2) 

fase de consolidação; (3) intensificação; (4) terapia preventiva do sistema nervoso central 

(SNC) e, por último, (5) manutenção (Lee, 2013). 

A fase de indução é a primeira que ocorre após a definição do protocolo a ser 

seguido. O seu objetivo é que a criança responda ao tratamento e isso ocorre quando há a 

erradicação das células malignas antes que elas adquiram resistência às drogas utilizadas. Esse 

primeiro momento tem a duração, aproximadamente, de quatro a seis semanas. 

Posteriormente à fase de indução, inicia-se a fase de consolidação/intensificação e reindução. 

Essa etapa visa assegurar a eliminação de células neoplásicas de divisão mais lenta, evitando 

o reaparecimento da doença. 

O tratamento profilático do Sistema Nervoso Central teve início nos anos 1960, após 

a verificação de recaídas leucêmicas atingindo o SNC, com tumores cerebrais e outros 

agravantes como comprometimentos intelectuais e de crescimento. Há a possibilidade de 

utilização de alguns recursos como a radioterapia craniana, injeção quimioterápica intratecal e 

intravenosa, sabendo que o tratamento ideal é aquele que consegue levar o paciente à cura 

sem excessos quimioterápicos (Lee, 2013). A manutenção é uma fase extremamente 

importante para que a doença continue em remissão, apresentando melhores resultados 

àqueles que não interrompem o tratamento durante a terapia. 

A recidiva nas leucemias, o tipo de câncer mais recorrente na infância, é definida 

pelo reaparecimento das células leucêmicas (blastos), podendo ocorrer no local primário, em 

outras partes do corpo ou ainda de forma metastática, sendo considerada a principal causa de 

“falha” do tratamento (Gaynon, 2005). A recaída da LLA pode ocorrer principalmente no 

sistema nervoso central, testículos, fígado, rins, baço, ovários e olhos, sendo mais frequente 

no sistema nervoso central e testículos (Cornacchioni, Cristófani, Almeida, Maluf Júnior, & 

Odone Filho, 2004). 
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As informações trazidas, neste tópico, são fontes importantes de reflexão para 

realização de campanhas educativas de saúde em todos os níveis da sociedade, que poderão 

contribuir para o diagnóstico precoce do câncer infantil, assim como para servir de incentivo 

aos cuidados à saúde materno-infantil e fortalecimento de ações em escolas e ambientes de 

trabalho, uma vez que a falta de conhecimento sobre o câncer e o medo do diagnóstico ainda é 

uma realidade na nossa sociedade (INCA 2014). 

Afinal, o câncer infantil não é brincadeira e, seriamente, pode limitar essa etapa do 

desenvolvimento. Embora sempre seja possível incluir o brincar diante da vida, até em 

situações de adoecimento, é inegável os desafios enfrentados por nossas crianças. As recaídas 

ou recidivas, por sua vez, reincidem também registros anteriores de medos, dores, 

desamparados e esperanças que precisam ser bem cuidados (G.S. Nogueira da Silva, 

comunicação pessoal, 7 de julho, 2016). 

A recidiva foi a fase em que encontramos as crianças que construíram conosco este 

estudo. Vamos apresentar cada um desses pequenos pacientes que tanto nos ensinaram sobre 

suas vidas, adoecimento, amor e cuidado. 

  

 4.3 Com vocês: nossas crianças 
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Cada pessoa tem a sua história de vida. Essa é a história de uma menina muito 

inteligente. A paciente que surge no início desse estudo iluminando as questões da pesquisa e 

inspirando a temática sobre a recidiva é absolutamente Linda. Agora ela se apresenta como 

Emily Sofia, “A Menina do Vestido dos Sonhos”. Nossa primeira personagem fala com 

encantamento sobre a beleza do seu nome fictício, justificando, dessa forma, a sua escolha. 

Ao ser convidada para participar da pesquisa, Emily Sofia 

demonstrou interesse, alegria e orgulho revelados na sua frase: 

“imagine quando as outras crianças souberem que eu participei da 

sua pesquisa!”. Precisei explicar que outras crianças também 

poderiam participar e ela retruca, sorrindo, que, mesmo assim, teria 

sido a primeira. A sua mãe, a qual denomino “mãe-amor”, permitiu 

prontamente que a filha colaborasse com o estudo proposto, 

revelando: “ela adora participar de tudo!”. Demonstrou, porém, 

uma preocupação sobre a temática da morte, questionando se 

teriam perguntas sobre esse assunto. Esclareci que não teriam 

perguntas diretas sobre a morte, mas, Emily Sofia poderia trazer à 

tona esse assunto durante a entrevista e, dessa forma, me 

disponibilizaria trabalhar com elas duas sobre o que surgisse 

quanto a esse tema, se necessário. O discurso da mãe gerou um 

atendimento psicológico embalado no medo em relação à 

possibilidade de morte da sua filha (Diário de campo da 

pesquisadora, 9 de fevereiro, 2015). 

Emily Sofia nasceu em Florânia, pequeno município do interior do Rio Grande do 

Norte, a duzentos kilômetros da capital. Integra uma família formada pelos pais e um irmão 

mais novo. Tem nove anos de idade, há sete trata a leucemia linfoide aguda, diagnosticada 

ainda aos dois anos. Em decorrência do tratamento, passou grande parte da sua vida em Natal, 

mais especificamente no hospital e na casa de apoio a criança com câncer, tendo como 

cuidadora a sua mãe. Coube à mãe adotar os cuidados e as decisões sobre o tratamento da 

filha, ficando para o pai a função de prover a família. 
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A vida estudantil de Emily Sofia, segundo o relato da mãe, foi marcada por inúmeras 

interrupções. Apesar disso, a família nunca descuidou da matrícula da criança na escola 

regular da sua cidade. Mas era mesmo na classe hospitalar que Emily Sofia tinha as suas 

vivências pedagógicas, sempre que as condições físicas permitiam. Aprendeu a ler e escrever 

dessa forma, nos encontros possíveis que teve com os professores. Passava dias no hospital se 

dedicando à leitura de livros e gibis, além dos passeios virtuais que lhe fizeram descobrir o 

mundo por meio da internet. 

Do diagnóstico até o momento da participação na pesquisa, Emily Sofia atravessou 

um longo caminho em busca da cura, sendo submetida às sessões de quimioterapia e 

transplante de nome difícil chamado “medula óssea alogênico”. Mesmo com todo esse esforço 

Emily Sofia finda voltando ao hospital apresentando febre muito forte. Essa foi uma longa 

internação. Com uma breve saída para casa e um retorno que deixou todos, equipe e 

familiares, muito angustiados. E não era para menos. Todos torciam para que ela encontrasse 

o seu sonho. 

Emily Sofia sempre foi muito comunicativa e observadora, e apesar de estar 

visivelmente debilitada, narrou a sua história de vida atentamente, com muita seriedade. “Eu 

adoro falar!”, dizia ela. Por causa do transplante o nosso encontro aconteceu no leito, 

permanecemos juntas por aproximadamente uma hora. Foi ideia dela que a entrevista 

acontecesse toda de uma vez. Não queria esperar para o dia seguinte. Em um momento da 

entrevista, me contou dos gostos literários: “gosto muito de Ruth Rocha e adoro ler gibis, é o 

meu passatempo favorito aqui no hospital: ler!”. 

 A menina do vestido dos sonhos demonstrava cansaço, falava pausadamente e bem 

baixinho. O seu “vestido” era a roupa do hospital.  Ela mantinha um terço envolvendo seu 

pulso. Na janela do seu quarto percebi a presença da imagem de uma santa, revelando a sua 

religiosidade e, quiçá, a fé. 
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Emily Sofia pediu para ouvir a sua entrevista e com o gravador desligado, contou 

outras histórias de vidas e vividas. 

“Tia, a senhora conhece o livro: A Menina e o Vestido de Sonhos? (...)” 
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A nossa bailarina é a pequena Sofia. É suave e parece rodopiar, enfeitando sua 

cabeça com uma estrela e um véu, dizendo que caiu do céu. Depois, dorme como qualquer 

outra criança, e sonha. Sonha em ser bailarina, enfermeira, gente grande. Sofia é leve, alegre, 

falante, divertida e sorridente. É um pinguinho de gente, mas bem valente. 

O seu mundo era colorido, estava sempre maquiada e com laços na cabeça. Sofia se 

recusa a vestir a roupa do hospital, o que é uma regra para todas as crianças e também para os 

acompanhantes. Assim, criou vestidos utilizando fraldas de pano estampadas, dando um nó 

acima de um ombro só, alegando sentir enjôo com o cheiro da roupa hospitalar. Elegante, 

Sofia passeava pelos corredores do hospital. 

Primeiro conversei com a mãe de Sofia, que chamo de “mãe-vida”, 

por acreditar na cura da filha em todos os momentos. A mãe 

relatou: “Sofia pode participar, responder tudo. Mas eu, nunca quis 

saber muito da doença dela não, cada dia a gente vive de uma vez, 

Deus é maior” e continua a conversa mostrando fotografias de 

Sofia em vários passeios que realizam juntas, na praia, no parque, 

no shopping: “essas crianças precisam se distrair, viver! Eu levo 

Sofia pra tudo que é canto, é só ela estar com as defesas boas. Ela 

chega é melhor para o tratamento!”. 

Quando convidada, Sofia deixou transparecer animação e 

curiosidade para participar da pesquisa, perguntando o porquê de 

ser chamada e se seria a única. Explico que a pesquisa é realizada 

com crianças que já fizeram o tratamento e precisaram recomeçar e 

que, provavelmente, outras participariam. Ela compreendeu e 

desejou participar (Diário de campo da pesquisadora, 20 de abril, 

2015). 

Sofia tem sete anos, nasceu em Natal, Rio Grande do Norte. É a única filha dos pais, 

que se separaram quando ela era bem pequena. Residiam no interior do estado, numa cidade 

chamada Paraú, mas a busca pelo diagnóstico e tratamento adequado trouxeram mãe e filha 
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para a capital, onde vivem atualmente. A mãe acompanha Sofia nas internações. O pai sempre 

se faz presente, apoiando a filha. 

Há dois anos Sofia foi diagnosticada com Neuroblastoma. No seu primeiro 

tratamento utilizou quimioterapia e realizou um procedimento cirúrgico para retirada do 

tumor. No momento da pesquisa, encontrava-se hospitalizada para dar continuidade ao 

tratamento, com um novo protocolo de quimioterapia, após constatação da primeira recidiva 

da doença. 

Sofia foi à escola até sua mãe perceber que estava doente. Nos anos seguintes, 

frequentou a classe hospitalar. Ainda não sabe ler nem escrever, mas demonstra muita 

vontade de aprender. No hospital, tem o cuidado de tomar banho, mantendo-se arrumada e 

maquiada logo pela manhã para poder frequentar a classe hospitalar, brincar e passear pelo 

setor. 

A pequena paciente escolheu rapidamente o seu nome fictício, sorrindo e 

espontaneamente justificando ser esse o nome da sua boneca, que segundo ela, é a sua filha. 

Durante a pesquisa, Sofia estava sorridente, comunicativa, 

observadora e, por vezes, dispersa. Os nossos encontros ocorreram 

na sala de Psicologia, por decisão dela. Tivemos dois encontros, 

cada um deles com duração de aproximadamente 25 minutos.  No 

segundo dia, fomos interrompidas duas vezes pela equipe de 

enfermagem e por sua mãe, dificultando um pouco a retomada da 

atenção da criança. A alegria e o auto-cuidado que Sofia 

demonstrava diante do processo de adoecimento e, especialmente, 

no momento da recidiva, me faz refletir sobre a necessidade de 

simplificar minha própria vida, assim como a importância, 

enquanto pesquisadora, de conhecer os meus pré-conceitos sobre, 

por exemplo, a fragilidade da criança com câncer ou a 

impossibilidade de ser feliz diante dessa experiência. Sofia 

reinventava os seus dias, solicitava brincadeiras, gostava de ser 

feliz (Diário de campo da pesquisadora, 20 de abril, 2015). 
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Ao solicitar uma história sobre o hospital, mediada pelo recurso do desenho, Sofia 

perguntou se poderia inventar uma história com a personagem Hannah Montana (protagonista 

de uma série de televisão norte-americana) vivenciando com ela a chegada ao hospital, por 

meio desse recurso projetivo. A pequena bailarina continuou a contar suas histórias ao Alien, 

quando foram apresentados, especialmente, sobre o processo de adoecimento e os seus 

sentimentos. 
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A nossa menina bonita, que usava laços de fita, era muito tímida e observadora. O seu 

olhar revelava a sua timidez e, muitas vezes, a tristeza que sentia ao estar no hospital. 

Júlia, sorrindo suavemente, revelou que achava muito bonito esse nome e por isso 

gostaria de ser identificada dessa forma na pesquisa. 

A mãe ao ser convidada demonstrou interesse em que a filha 

participasse. Por estar sempre sorrindo, será reconhecida aqui como 

“mãe-sorriso”. Quando convidada para participar da pesquisa, Júlia 

pediu para que o encontro ocorresse na próxima internação, porque 

não estava se sentindo bem naquela ocasião e, em consequência, 

estava sem vontade de falar. Respeitando a sua solicitação, 

aguardei o próximo internamento no qual ela aceitou, assim como o 

seu pai que estava presente na ocosião (Diário de campo da 

pesquisadora, 9 de junho, 2015). 

  Júlia iniciou o tratamento de rabdomiossarcoma aos cinco anos de idade, passou por 

várias sessões de quimioterapia e dois procedimentos cirúrgicos. Após um longo período, de 

cinco anos de remissão da doença, o câncer retornou. Entristeceram os olhos negros da 

menina bonita. Aos dez anos, Júlia precisou recomeçar o tratamento, sempre acompanhada 

por sua mãe que divide os cuidados durante a internação com o pai.  A criança é a quarta dos 

seis filhos do casal. Nasceu em Natal e mora em Parnamirim, região metropolitana da capital, 

onde mora com os pais e irmãos. 

 No momento da leitura do TCLE, mãe-sorriso falou sobre as dificuldades enfrentadas 

pela filha, dentre elas, o afastamento da escola em decorrência dos efeitos colaterais que o 

tratamento provoca como a perda de peso e a queda dos cabelos. Júlia desistiu de frequentar a 

escola regular, segundo a mãe, em decorrência de diversos tipos de constrangimentos e 

preconceitos por parte dos colegas. Esse mesmo episódio voltou a acontecer no momento da 

recidiva. Nos dois tratamentos, Júlia continuou o processo de aprendizagem contando com o 

apoio dos professores da classe hospitalar. 
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 O encontro com Júlia aconteceu na sala de atendimento médico, no ambulatório do 

hospital, momentos antes da sua internação. Júlia justificou que preferia realizar as atividades 

naquele local, pois quando está internada os efeitos colateriais da quimioterapia são 

desagradéveis, o que provoca cansaço. Permanecemos juntas na sala, sem interrupções, por 

uma hora aproximadamente. A criança achou interessante o fato da conversa ser gravada e 

aproximava-se do gravador para garantir que a sua voz fosse registrada. 

 A menina bonita falava pouco. Nesse caso, os instrumentos possibilitaram uma 

aproximação com a criança e estimularam a narrativa, mesmo assim, precisei utilizar as 

perguntas do roteiro de forma mais enfática. Mesmo com o corpo frágil e magrinho, o que me 

despertou preocupação sobre o seu prognóstico, Júlia, com um sorriso tímido, narrou a sua 

experiência de adoecimento de câncer, o processo de recidiva e hospitalização, de forma 

atenta e firme. 
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Pelos corredores do hospital, havia um menino alegre, sorridente, carinhoso, repleto de 

fé, que o fazia acreditar na vida, na cura e em dias ainda mais felizes. O nosso colaborador 

escolhe ser chamado de Edward, personagem de um filme que, segundo ele, luta e finda 

vitorioso. 

A “mãe esperança” depois de ouvir o convite ao filho desabafa: 

“Vamos começar a batalha de novo, a doença voltou! Vencemos 

uma vez, venceremos de novo!”. Ela permite que o filho participe 

da pesquisa, ressaltando que a decisão é exclusivamente dele. 

Converso com Edward sobre a pesquisa na sala de Psicologia, local 

que ele geralmente frequenta e brinca. Explico a pesquisa e 

pergunto se ele deseja me ajudar narrando sobre suas vivências de 

adoecimento e de hospitalização. Ele afirma que sim, 

demonstrando satisfação (Diário de campo da pesquisadora, 9 de 

junho, 2015). 

Edward tem sete anos de idade. Recebeu o diagnóstico de leucemia mieloide aguda há 

dois anos e, após um período de remissão, está hospitalizado em decorrência da primeira 

recidiva da doença. Nasceu em Natal cidade onde mora com os pais e suas duas irmãs. Nos 

internamentos tem como acompanhante a sua mãe. Nesse percurso do tratamento, consta, 

além da atual recidiva, uma intercorrência no primeiro tratamento que deixou sequelas 

visíveis, como a baixa acuidade visual e amputação de alguns dedos das mãos e dos pés. As 

dificuldades não o impedem de sorrir. 

O menino de fé começou a estudar antes de ser diagnosticado com câncer. Assim 

como os outros colaboradores da pesquisa, Edward precisou se afastar da escola, mas não dos 

estudos. Permaneceu matriculado na escola regular, inclusive, voltou a estudar antes da 

recidiva, mas não em tempo de se alfabetizar. Incentivado por sua mãe, o seu dia a dia 

estudantil acontecia nos encontros com os professores da classe hospitalar. 

A pesquisa foi realizada com Edward na sala de Psicologia, por escolha dele, em dois 

momentos de aproximadamente uma hora. Muito comunicativo e carismático Edward narrou 
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sua história atentamente, revelando-se por meio dos seus louvores e brincadeiras com o Alien. 

A sua fé e a sua alegria afastavam os seus medos, a tristeza, o escuro da noite e os monstros 

que poderiam surgir. 

Para eu me sentir bem eu fico bem juntinho de Deus, eu oro. Canto e louvo para ele: 

“Nos seus braços eu quero cantar, correndo irei pra ti abraçar, meu Pai. Tu és a 

minha herança, meu Pai. Ação da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso é estar 

junto de ti! Eu quero estar na casa do Pai, correr na sua casa, tudo que eu sou é para 

ti, eu vivo só pra ti (Edward, 7 anos). 

 

O encontro com Edward foi leve, assim como ele, apesar de suas 

dificuldades físicas e do impacto que o diagnóstico da recidiva 

provocou. A sua alegria de viver era intensa e me contagiou (Diário 

de campo da pesquisadora, 9 de junho, 2015). 
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Rafael é um menino que sonhava com a estrela perdida da felicidade, ou quem sabe, 

da cura? Cabecinha boa de menino triste (...) cabecinha boa de menino santo, Rafael. 

O nosso quinto personagem gostaria de ter sido identificado pelo próprio nome, 

afirmando que não teria problema em revelar essa informação. Após novas explicações sobre 

a preservação e proteção da sua identidade, ele, aparentemente contrariado e com ajuda da sua 

mãe, escolheu Rafael, em homenagem ao “anjo da cura”. 

A mãe de Rafael, ao receber o convite, concordou e revelou o 

quanto considera importante a participação do filho na pesquisa 

para poder, dessa forma, ajudar outras crianças que passam pelo 

mesmo processo de adoecimento, afirmando para a criança que 

deveria participar. Em decorrência da sua disponibilidade em 

contar ao filho, de forma sincera e clara, sobre a doença, o 

tratamento e o prognóstico a nomeamos de “mãe-sinceridade”. No 

momento com a mãe, senti um incômodo com relação à ordem 

dada a Rafael sobre a sua participação. As bases éticas que 

sustentam a pesquisa vão de encontro essa perspectiva. Queremos 

que as crianças possam falar (ou não) sobre suas dores, seus 

sentimentos, suas alegrias ou silenciem sobre o seu processo de 

adoecimento recidivado. Com relação a isso, busquei deixá-lo bem 

à vontade para colaborar ou não com a pesquisa reforçando que 

mesmo sua mãe autorizando, ele poderia escolher em não participar 

e isso não teria nenhum problema nem para ele e nem para mim. 

Diante das opções, ele escolhe por participar (Diário de campo da 

pesquisadora, 20 de abril, 2015). 

Rafael tem dez anos, é comunicativo, observador e risonho. Iniciou o tratamento de 

Neuroblastoma aos cinco anos de idade e no momento estava na terceira recaída. Utilizou 

vários recursos terapêuticos, como a quimioterapia associada a procedimentos cirúrgicos e 

atualmente iniciou a radioterapia. É filho único dos seus pais, é natural da cidade de 

Alexandria, pequena cidade localizada no estado do Rio Grande do Norte. Lá, vive com a sua 
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mãe nos períodos de estabilidade da doença, nos outros momentos do tratamento, conta com o 

apoio da família que reside em Natal. Os pais são separados e quem o acompanha no 

tratamento e internações é a sua mãe. 

A mãe relatou que o filho praticamente não frequentou a escola, uma vez que era 

matriculado todos os anos, mas a doença retornava e Rafael não podia dar continuidade aos 

estudos. Mas aprendeu a ler e escrever com a ajuda dos professores da classe hospitalar e da 

sua tia, que é professora. A mãe relata que o filho está “bem adiantado nas atividades”, 

deixando transparecer a alegria que sente a cada obstáculo vencido pelo filho. 

A pesquisa com Rafael foi realizada em um único encontro, com duração média de 

uma hora, na sala de Psicologia, local escolhido por ele. Receptivo e sorridente, Rafael 

demonstrou tranquilidade e amplo conhecimento sobre o seu processo de adoecimento. Não 

houve interrupções durante o encontro, transcorrendo com tranquilidade. 

Rafael, cabecinha de menino triste, falou sobre o seu medo de morrer em algum 

procedimento cirúrgico. Rafael, cabecinha boa de menino santo, sonha em brincar, correr, 

andar de bicicleta e cair. Sonha em ter cicatrizes que contem as suas traquinagens da infância. 

Após apresentarmos as crianças de nosso estudo vamos para os próximos capítulos 

tentar entrar no universo dos significados dado por elas às suas vivências, enquanto 

protagonistas das suas histórias. 
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5. Era uma vez... Um hospital e minha doença 

  

Muitas histórias começam com “era uma vez...”. A nossa não é diferente. Semelhante 

às lagartas, que vivem no casulo tecendo-se a si mesmas, as crianças que fazem parte do 

nosso enredo se recolhem no casulo hospitalar e lá passam pela intensa metamorfose. 

Inicialmente, conheceremos um pouco da história desse casulo, o hospital, por ser esse 

o local da longa permanência das crianças em tratamento e para onde elas retornam diante das 

recidivas oncológicas. Depois, estaremos juntos com as crianças, para ouvi-las sobre os 

significados que atribuem ao hospital e ao processo de adoecer. 

 

 5.1 Hospital: que lugar é esse? 

 

É comum ouvir as crianças falarem sobre o medo que sentem em ir ao hospital, 

sobretudo com relação às “pessoas de branco”, à dor e ao medo das injeções, dos exames e 

das cirurgias. Podemos voltar à nossa própria infância e nos lembrar de situações hospitalares, 

ou seja, de adoecimento que nos causaram tristeza e medo. Quem não tem uma história para 

contar? 

Afinal, hospital: que lugar é esse? Essa representação social que construímos desde a 

mais tenra idade poderá, por outro lado, revelar aspectos voltados para o cuidado, a esperança, 

a saúde e a vida, como nos lembra Tardivo (2008). 

As crianças, atualmente, deparam-se com modernos hospitais compostos por médicos, 

enfermeiros, técnicos de enfermagem, psicólogos, assistentes sociais, nutricionistas, 

fisioterapeutas, entre outras especialidades médicas; inúmeros recursos tecnológicos e 

medicamentos que visam à cura das doenças. 
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Também encontram brinquedotecas e classes hospitalares, que buscam acolher as 

crianças em espaços mais humanizados, preocupados em cuidá-las de forma integral, visando 

não somente o seu bem-estar físico, assim como o emocional.  Além disso, busca-se respeitar 

o direito que toda criança tem de permanecer acompanhada por algum familiar durante todo o 

período de hospitalização. 

Mas nem sempre foi assim. As mudanças na instituição hospitalar ocorrem num 

processo contínuo em decorrência das transformações sociais e políticas que afetam as 

produções de cuidados destinados aos pequenos pacientes. 

Quando os primeiros hospitais foram organizados pela Igreja, na Idade Média, em 

Roma, as crianças inicialmente não frequentavam esses espaços sendo cuidadas em suas 

casas. Muitas delas morriam rapidamente em virtude da falta de remédios e assistência. Nessa 

época, os hospitais funcionavam em mosteiros, templos ou conventos e eram destinados a 

recolher e cuidar da parcela segregada da população europeia como os pobres, insanos, 

doentes, prostitutas, peregrinos e, posteriormente, crianças órfãs e abandonadas (Zombini, 

2011). 

A prática cristã de recolher essas pessoas estava associada às questões políticas da 

época, que tinham o objetivo de proteger a sociedade de possíveis doenças, tendo como 

intuito, de uma forma geral, o cuidado material e a reforma espiritual, uma vez que a doença 

era considerada um castigo de Deus. Contudo, inicialmente, as práticas hospitalares eram 

realizadas por religiosos, e não pelo médico, voltadas para o cuidado das pessoas e não para a 

cura necessariamente das suas doenças, sendo um espaço em que a morte era recorrente. A 

entrada do médico no hospital ocorreu no século XVIII, modificando as práticas hospitalares, 

passando, gradativamente, a buscar a cura dos doentes (Antunes, 1991; Ornellas, 1998; 

Zombini, 2011). 
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 O século XX assinala o enorme avanço da medicina, que utiliza a cada dia novas 

tecnologias e medicamentos que visam à cura das patologias que assolam a humanidade, 

numa busca particular de prolongar a vida e, portanto, afastar a morte. Há, em contrapartida, 

um importante afastamento da subjetividade humana, acentuada pela perda do controle do 

paciente, nesse caso da criança, no que diz respeito ao seu próprio corpo e às relações que 

estabelece com o mundo, ao silenciar seus sentimentos e aspirações, isolando-a em sua dor 

(Nogueira da Silva, 2006). 

No que diz respeito às crianças hospitalizadas, elas ficam a mercê de várias situações e 

pessoas desconhecidas: a doença, o hospital e a equipe médica, em uma fase demarcada por 

constantes transformações corporais, afetivas, emocionais e cognitivas em decorrência do 

rápido crescimento da criança (Papalia, 2006). Esse período também é delineado por 

constantes interações da criança com seu meio social, junto à sua comunidade, na escola, 

igreja, casa de familiares e amigos, assim como pelas estimulações lúdicas que esses espaços 

oferecem. Portanto, tantas rupturas podem trazer sequelas no desenvolvimento da criança 

(Fernandes, 2011). 

Observando crianças afastadas dos seus lares, de forma temporária ou prolongada, e 

em situação de privação materna, Bowlby (1981) e Spitz (1979) alertaram para a importância 

do estabelecimento de vínculos afetivos entre a criança e a sua mãe, ou aquela que a substitui, 

nos primeiros anos de vida para o saudável desenvolvimento emocional infantil. Spitz (1979) 

sinaliza os efeitos prejudiciais da ausência materna nos primeiros anos de vida da criança, 

afastadas de suas mães em situação de hospitalização prolongada, nomeando de 

“hospitalismo” os efeitos e prejuízos no desenvolvimento físico, cognitivo e desordens 

emocionais, além do aumento da mortalidade. 

As crianças hospitalizadas permaneceram afastadas das suas mães até o final da 

década de 1970, sendo mantidas sob os cuidados da equipe técnica. O início do 
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acompanhamento familiar à criança hospitalizada ocorreu em São Paulo, na década de 1980, 

com o Programa Mãe Participante, permitindo a permanência da mãe por reconhecer a 

importância do vínculo afetivo materno na redução dos prejuízos emocionais provocados pela 

hospitalização. Além disso, o hospital promovia educação às mães com relação aos cuidados 

dirigidos ao filho (Sociedade de Pediatria de São Paulo, 1988). 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, 1990) veio legitimar os direitos 

fundamentais das crianças, semeando um olhar mais humanizado dirigido a elas. No contexto 

da saúde, o artigo 12 reza que “os estabelecimentos de atendimento à saúde deverão 

proporcionar condições para a permanência em tempo integral dos pais ou responsável, nos 

casos de internação da criança ou adolescente”. A partir daqui a criança é protegida 

emocionalmente de um possível dano, causado pela dor do desamparo, promovida pela 

separação familiar. 

Na vertente da humanização da hospitalização da criança, ou seja, na tentativa de 

promover um atendimento que acolha as demandas físicas, assim como as sociais, emocionais 

e familiares, alguns documentos foram elaborados. Na Europa, em 1988, várias associações 

preocupadas com os cuidados voltados para as crianças em situação de hospitalização 

elaboraram a Carta da Criança Hospitalizada (anexo I). 

No Brasil, o Ministério da Saúde busca, desde a década de 1980, garantir o direito à 

saúde integral e a vida das crianças e adolescentes desenvolvendo ações e estratégias para a 

implementação de programas de humanização e políticas de saúde em pediatria. A partir de 

1990 com a regulamentação da lei 8.080/90 que institui o Sistema Único de Saúde (SUS) no 

país, vários programas foram efetivados. Destacamos o Programa de Humanização do Parto; 

Atenção Humanizada ao Recém-nascido (método canguru); Promoção, Proteção e Apoio ao 

Aleitamento Materno (Hospital Amigo da Criança) e o Programa de Prevenção de Violência à 

criança e ao adolescente (Brasil, 2001). A Política Nacional de Humanização (PNH), criada 
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em 2003, surge com o objetivo de consolidar a humanização das práticas em saúde, dispondo 

de dispositivos, ferramentas e diretrizes na busca de tornar trabalhadores e usuários 

protagonistas das suas histórias (Brasil, 2003). 

Na mesma linha, a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) elaborou o documento 

chamado de Direitos da Criança e do Adolescente Hospitalizados (anexo II) com 

recomendações que visam humanizar a internação hospitalar, sendo aprovado por meio da 

Resolução CONANDA 41/95. Ao total são vinte itens que buscam fomentar os direitos da 

criança e do adolescente hospitalizados, disseminando a responsabilidade de todos os 

envolvidos nesse processo. Dentre eles, ressaltamos aqueles que consideramos primordiais: 

direito a ser acompanhado por sua mãe, pai ou responsável, durante todo o período de sua 

hospitalização, bem como receber visitas; direito de não sentir dor, quando existam meios 

para evitá-la; direito de ter conhecimento adequado de sua enfermidade, dos cuidados 

terapêuticos e diagnósticos, respeitando sua fase cognitiva, além de receber amparo 

psicológico quando se fizer necessário; direito de desfrutar de alguma forma de recreação, 

programas de educação para a saúde, acompanhamento do curriculum escolar durante sua 

permanência hospitalar; direito a receber apoio espiritual/religioso, conforme a prática de sua 

família; direito a ter uma morte digna, junto a seus familiares, quando esgotados todos os 

recursos terapêuticos disponíveis. 

Essa resolução retoma as reflexões decorrentes da Grécia Antiga sobre o cuidar. 

Thérapeuter, do grego, significa aquele que cuida. Aquele que permanece junto ao que sofre, 

para poder compreendê-lo e, a partir daí, utilizar a sua arte de cuidar. Esse cuidador se 

interessa pelo sofrimento em suas diversas dores, respeitando e reverenciando o ser humano 

que está diante de nós (Pessini & Berthachini, 2014). 

Cícely Saunders, na década de 1960, desenvolve o termo “dor total” fazendo 

referência aos vários aspectos da dimensão do sofrimento que estão interligados, uma vez que 
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a existência humana não pode ser fragmentada. Dessa forma, os cuidados prestados aos 

pacientes começam a ser lançados para além da doença, do corpo físico adoecido. Junto a 

eles, surgem às dimensões emocionais, sociais e espirituais. O conceito de dor total mudou a 

perspectiva do cuidado. No cuidado da dor total, o humano adoecido é ouvido, acolhido e 

respeitado nas suas crenças, valores, dificuldades, medos e esperanças. Dessa forma, em todas 

as fases do tratamento há muito a fazer pelo paciente (Carvalho, 2009; INCA, 2014; Pessini & 

Bertachini, 2005). Kübler-Ross (2012) reflete: “custaria tão pouco lembrar-se de que o doente 

também tem sentimentos, desejos, opiniões e, acima de tudo, o direito de ser ouvido” (p. 12). 

Ayres (2004) abriga a nossa compreensão sobre o Cuidado quando nos ensina: 

Cuidado como designação de uma atenção à saúde imediatamente interessada no 

sentido existencial da experiência do adoecimento, físico ou mental, e, por 

conseguinte, também das práticas de promoção, proteção ou recuperação da saúde 

(Ayres, 2004, p. 22). 

 

Retomaremos a discussão sobre o Cuidado no capítulo 7. Neste momento, cabe 

apenas sinalizar o lugar que o hospital foi adquirindo na atenção à saúde da criança, com 

iniciativas pioneiras na realização de um cuidar mais humanizado aliado ao instrumental. 

Nesse sentido, foi crescendo nas instituições que cuidam da saúde das crianças e 

adolescentes o respeito às suas especificidades, buscando introduzir um cuidar humanizado e 

integral. Assim, algumas ações foram efetuadas, como a regulamentação das brinquedotecas e 

das classes hospitalares. 

A primeira brinquedoteca surgiu nos Estados Unidos em 1934. Já no Brasil, o espaço 

destinado para a criança brincar no hospital surgiu em São Paulo, em 1973. O objetivo das 

brinquedotecas hospitalares é garantir o direito da criança de brincar espontaneamente, 

proporcionando a expressão dos sentimentos infantis sobre suas experiências e a elaboração 

das mesmas, o bem-estar físico e emocional, o estímulo à criatividade, a aprendizagem e a 
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socialização (Melo & Valle, 2010; Oliveira, Gabarra, Marcon, Silva, & Macchiavernil, 2009). 

Atualmente é reconhecida a importância do brincar no hospital, sendo obrigatória a instalação 

de brinquedotecas hospitalares, como garante a Lei no.11.104, de 21 de março de 2005. 

Já as classes hospitalares têm a intenção de promover a qualidade de vida do 

paciente/aluno pelo viés da socialização, do estímulo ao processo educacional, à integridade 

emocional e o desenvolvimento cognitivo (Ceccin,1999; Hostert, Motta, & Enumo, 2015). 

Portanto, as classes hospitalares tornaram-se obrigatórias e seus atendimentos foram 

ampliados a partir da década de 1990, respaldados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente 

[ECA] (Brasil, 1990) e a lei dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes Hospitalizados 

(Brasil, 1995), garantindo assim o direito à educação das crianças e adolescentes. 

Tais iniciativas buscam promover a qualidade de vida e minimizar as dores que 

invadem o universo dos pequenos pacientes oncológicos quando ingressam no contexto 

hospitalar. Uma vez que, frequentemente, a chegada ao hospital ocorre de maneira inesperada 

e abrupta, passando a ser habitual a longa permanência na instituição em decorrência do 

estado clínico fragilizado do paciente e em decorrência das necessidades do tratamento. A 

criança é retirada do contexto social do qual fazia parte, limitando suas atividades de um 

modo amplo, acarretando o afastamento da escola, dos amigos, dos familiares, dos irmãos e 

do lazer (Moura, Costa Júnior, Dantas, Araújo, & Collet, 2014). 

No hospital, novas normas e regras são impostas à criança doente. A sua rotina diária 

é totalmente modificada: horários das refeições e sono; consumo de medicamentos e seus 

efeitos colaterais; dores físicas provocadas pelos exames invasivos e dolorosos; e, ainda, 

restrição de visitas, acrescidos da perda da autonomia e da privacidade das crianças (Barros & 

Lustosa, 2009; Moreira & Valle, 2010). 

Como é visto este lugar por nossos pequenos colaboradores? Como eles começam a 

contação sobre seu adoecimento? 
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5.2 Do estranhamento à luz da cura 

 

Os nossos pequenos colaboradores nos apresentaram o hospital e seus significados 

por meio dos desenhos, do boneco-personagem e das perguntas que iam sendo feitas 

mediadas pelos instrumentos. Ao contarem sobre o hospital iam revelando seus significados 

iniciais e as mudanças desses.  

Dessa forma, as crianças trouxeram em suas falas os momentos iniciais do 

tratamento, recordaram que o hospital foi sentido por elas como um lugar estranho e 

desconhecido e, posteriormente, como um lugar de cura, cuidados e acolhimento. 

 

5.2.1 Um lugar estranho. 

Figura 2. Emily Sofia, desenho do hospital. 

No início elas (as crianças) chegam estranhando o hospital e depois se acostumam, 

eu acho (...) (Emily Sofia, 9 anos). 
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Ela (Hannah Montana) subiu na rampa do hospital e entrou. Quando ela entrou, 

achou estranho… um monte de pessoa não ir para perto dela, porque ela estava 

doente. Não, porque todo mundo estava doente. Aí ela fez exame de sangue e internou 

(...) ela é uma artista famosa que tem câncer (Sofia, 7 anos). 

 

 

Figura 3.Sofia, desenho do hospital 

As duas crianças revelaram em suas falas o estranhamento que o desconhecido 

hospital provoca inicialmente. Sofia, além de expor o estranhamento que sentiu na sua 

chegada ao hospital, trouxe o medo do isolamento que o câncer pode ocasionar. Sofia se 

projeta
1
 na personagem Hannah Montanna para falar sobre si mesma e o medo da possível 

perda do papel social que o câncer provoca. A personagem é protagonista de uma série da 

televisão norte-americana que mantém uma vida dupla: durante o dia é uma jovem colegial e 

à noite transforma-se em cantora famosa. Somente familiares e amigos conhecem a sua 

                                                 
1
Projeção – mecanismo de defesa utilizado pelo ego com o intuito de proteção do indivíduo. É o ato de atribuir a 

outra pessoa sentimentos ou comportamentos que a pessoa não consegue reconhecer como sendo seu, projetando 

ao outro (Volpi, 2008). 
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identidade secreta. Hannah vive da fama ao anonimato, ou ainda, da fama ao isolamento, na 

hipótese temerosa de nossa Sofia, por estar doente com câncer. Ali, no hospital, a famosa 

Hannah, ficaria isolada pelo câncer sem curtir o assedio da fama, assim como ela (Sofia) já 

antevia que estaria isolada de sua escola e de seus amigos. 

As narrativas das crianças corroboram com Teles e Valle (2010) quando afirmam 

que, geralmente, as crianças consideram o hospital um lugar que causa estranhamento por ser 

desconhecido, além de o perceberem como um ambiente hostil, de isolamento, incertezas e 

sofrimento. Diante do novo e desconhecido hospital, podem surgir vários sentimentos nas 

crianças como tristeza, ansiedade e medo. Sentimentos esses também vivenciados por seus 

familiares. 

Do ponto de vista emocional, o hospital e o adoecimento se tornam menos 

ameaçadores para as crianças quando contam com o apoio dos pais e equipe de saúde, 

sobretudo, quando são passadas as informações necessárias ao seu entendimento sobre os 

procedimentos que enfrentarão, viabilizando uma melhor adesão ao tratamento e adaptação à 

nova realidade (Carvalho & Costa, 2009; Mazer & Valle, 2010). 

É fato que a chegada ao hospital pode ser, às vezes, de profundo desconhecimento, 

como nos fala Rafael. Hoje com dez anos, chegou pela primeira vez ao hospital, para realizar 

seu tratamento, aos quatro anos. 

Aí, quando nós chegamos no hospital eu olhei para ele nem sabia que era um 

hospital. Aí subimos, entramos, falamos com a recepcionista, aí nós entramos e 

colheu sangue, eu acho, não lembro muito bem não, só lembro que no primeiro 

internamento já era a cirurgia (....). Eu tinha 4 anos quando começou o tratamento, 

eu não entendia bem como era o hospital. Ai, eu já vim no dia da cirurgia (Rafael, 10 

anos). 
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A narrativa de Rafael revelou o quanto o hospital era um lugar desconhecido para 

ele. Nesse caso, evidenciamos a falta de informações sobre o tratamento e sua doença na 

primeira internação. Tudo é novo também para as famílias, que assim como as crianças, 

precisam ser acolhidas e orientadas. 

É inegável a importância de fornecer às crianças informações sobre o ambiente 

hospitalar, o diagnóstico e os procedimentos que irão enfrentar numa linguagem simples, de 

forma clara e verdadeira considerando que pode ser um recurso de resgate da autonomia da 

criança, além de atenuar os medos, as angústias e a percepção de culpa ou castigo que a 

doença pode provocar (Teles & Valle, 2010; Valle, 1997). 

Vamos ver mais adiante, na narrativa de Rafael, que ele vai sendo informado e 

entendendo a sua doença aos poucos. Ele está em tratamento há bastante tempo e a 

comunicação sobre seu tratamento são todas reveladas pelos profissionais. 

A segunda cirurgia o cheiro foi tão ruim, a terceira eu não conseguia respirar, 

adormece a garganta e fiquei muito agoniado. Até feri mainha com as unhas, sem 

querer. Ai, foi, foi, foi, nessa última cirurgia, tentei me segurar, mas dormi. Também 

não tinha nada na minha barriga, os exames diziam que tinha alguma coisa na minha 

barriga, mas não tinha nada. Só encontraram umas células mortas e aí recomendou 

para fazer a radioterapia. O cirurgião e minha médica me contaram que eu tinha que 

fazer a radio (radioterapia) (Rafael, 10 anos). 

A conversa deve ser realizada com crianças de todas as idades. Com as menores o 

diálogo deve informar sobre os procedimentos que elas irão realizar e a sobre o que irão 

vivenciar durante a hospitalização. Nesse sentido, o pequeno Rafael não foi bem informado 

quando era mais novo. Com as crianças maiores, as informações podem ser mais abrangentes, 

revelando elementos com relação ao diagnóstico, o estado físico, o tratamento e suas possíveis 
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consequências, objetivando minimizar a angústia e a tristeza diante da nova realidade que se 

apresenta (Sociedade Brasileira de Pediatria, 2014; Teles & Valle, 2010). 

Se por um lado o hospital é compreendido pela criança como um ambiente estranho e 

legitimando o adoecer, por outro lado ele pode revelar as possibilidades de cura, gerando, 

assim, sentimentos ambivalentes. 

Eu enxergo ele (o hospital) como um local onde eu já passei muitas lutas e também 

enxergo como um lugar que já passei muitas alegrias. Ele serve para, para a gente 

poder, poder, é..., conseguir ficar curado e tirar essa doença e vários outros 

problemas que podem surgir em qualquer canto do nosso corpo (Emily Sofia, 9 anos). 

Emily Sofia conseguiu resumir o lugar que o hospital assume para essas crianças 

entrevistadas: de lutas às alegrias, ou quem sabe, do estranhamento inicial à expectativa de 

cura. Ela, assim como Rafael, estava em sua terceira recidiva, portanto, com uma trajetória de 

luta contra a doença bem evidente, bem como em sua compreensão o hospital já deu alegrias 

enquanto um lugar que pode tirar outros problemas que podem surgir em qualquer canto do 

nosso corpo. Ele serve para buscar a alegria maior da cura. 

Existe a chance de sobreviver à doença, mas também o sofrimento que acompanha 

todo o processo de tratamento. Pode-se pensar, portanto, que o hospital funciona ora 

como mecanismo de proteção, ora como mecanismo de risco, a depender do modo 

como a criança vivencia esse ambiente e do significado que ela consegue elaborar 

dessa realidade (Teles & Valle, 2010, p. 70). 

 

5.2.2 O Hospital Luz 

Na direção dos significados sintetizados por Emily Sofia, as crianças contaram outro 

significado sobre o hospital, relacionado à cura. Para elas, o hospital é um lugar onde as 
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pessoas buscam cuidar, tratar e curar a doença. Quando isso acontece com atenção e 

brincadeiras, sentem-se acolhidas. Portanto, é um lugar de cura, cuidados e acolhimento. A 

cura por sua vez é a luz desejada. 

Hospital serve pra, pra gente poder, poder, é..., conseguir ficar curado e tirar essa 

doença (...) (Emily Sofia, 9 anos). 

O hospital serve para as crianças ficar boa da doença, do linfoma (Júlia, 10 anos). 

O hospital serve para fazer o tratamento do câncer, do Neuroblastoma (Rafael, 10 

anos). 

Para elas, o cuidar está relacionado aos medicamentos quimioterápicos e também a 

alimentação, ao tratar. É por meio desses cuidados que as crianças acreditam que podem 

restaurar a saúde, como revelaram em suas narrativas observadas abaixo: 

As crianças se cuidam (no hospital) com soro, com remédio, pode tomar 

quimioterapia. Elas se cuidam desse jeito. É importante cuidar da saúde, comer muito 

(Edward, 7 anos). 

As crianças se cuidam, vem (para o hospital) tomar quimioterapia (Sofia, 7 anos). 

As palavras cuidar, curar e tratar são utilizadas pelas crianças como sinônimas. 

Camargo e Kurashima (2007) diferenciam os conceitos de curar e cuidar. Segundo essas 

autoras, a cura está associada aos recursos tecnológicos, ao comprometimento com o orgânico 

e com o uso de medicamentos. O cuidar vai além do curar, por se tratar de um olhar lançado 

para as outras dimensões da dor humana, além da dor física, as dores: emocional, social, 

familiar e espiritual. 

Melaragno e Camargo (2013) revelam que o objetivo da oncologia pediátrica não é 

somente curar a criança, mas, também, proporcionar a ela menos efeitos colaterais e mais 

qualidade de vida. Essa perspectiva solicita que os profissionais da saúde semeem o diálogo 
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entre a objetividade técnica e a subjetividade humana, humanizando as relações existentes nas 

práticas de saúde. 

As narrativas das crianças destacam a objetividade técnica dos remédios, mas elas 

também se referem ao âmbito das relações quando trazem o brincar fazendo parte desse lugar 

que serve para ficar boa. Vejamos as falas de Júlia e Rafael valorizando a beleza do hospital 

e as brincadeiras que ocorrem nesse espaço. 

 

O hospital é um lugar bonito! (Júlia, 10 anos). 

 

Figura 4. Júlia, desenho do hospital 

 

A maior parte dos hospitais é azul, esse e outros. Eu gosto do azul, é boa essa cor 

para pintar os hospitais (...) o hospital aqui é bem legal, tem um pessoal aqui que fica 

brincando, que nem você, tem a brinquedoteca, é bem legal aqui. As enfermeiras 

brincam, elas chegam no quarto e eu fico brincando com elas (Rafael, 10 anos). 
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Figura 5. Rafael, desenho do hospital 

Nesse sentido, o hospital também é visto como um lugar de acolhimento. As 

narrativas das crianças apontaram que o hospital pode ser percebido como um ambiente 

bonito e legal que promove acolhimento por meio de brincadeiras realizadas entre o paciente 

e os profissionais da equipe de saúde. 

As crianças podem apresentar sentimentos de confiança e esperança na cura quando 

o hospital passa a ser percebido como um ambiente seguro e acolhedor. Isso é possível no 

momento em que vínculos afetivos são estabelecidos entre a criança e seus cuidadores ao 

longo do tratamento, por meio do cuidado baseado no diálogo sincero com a criança sobre o 

seu processo de adoecimento e a respeito dos procedimentos aos quais será submetida (Valle, 

2010). 

Com relação ao espaço físico do hospital apontado pelas crianças, Ribeiro, Gomes e 

Thofehrn (2014) ressaltam a importância da construção de um ambiente acolhedor que 

promova conforto ao paciente e aos membros da equipe, abrangendo elementos como cores, 

cheiros, sons e iluminação. 
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Nesse sentido, a Política Nacional de Humanizção (PNH) lança a ambiência na saúde 

como um dos seus dispositivos, visando proporcionar ao usuário, equipe e gestores, espaços 

físicos, e de relações interpessoais, confortáveis e acolhedores que priorizem a privacidade e a 

individualidade dos usuários junto com uma atuação profissional capaz de contribuir no 

processo de produção de saúde integral (Brasil, 2014). 

Rafael e Edward apontam que os profissionais que brincam com eles no hospital são 

legais, são amigos. Podemos considerar que amigos são aqueles que compreendem o que 

falamos, permanecem ao nosso lado, nos escutam e acolhem os nossos sentimentos, nossos 

medos, nossas saudades e projetos de vida. O afeto existente ao estar junto com quem sofre 

pode aliviar algumas dores. No empático encontro terapêutico, as singularidades são 

respeitadas, sinalizando a valorização da vida (Figueiredo, Gomes, Pennafort, Monteiro, & 

Figueiredo, 2013; Nogueira da Silva, 2015; Quirino, Collet, & Neves, 2014). 

Figueiredo et al. (2013) destacam que a humanização do cuidado está baseada na 

qualidade do relacionamento entre o paciente e a equipe de saúde. Dessa forma, a confiança, o 

respeito e a ética profissional são, também, imprescindíveis para a realização de um tipo de 

cuidado capaz de acolher e amenizar as dores diversas dos pacientes hospitalizados. 

Os profissionais da saúde e o próprio ambiente hospitalar se tornam amigos, ou ainda 

tutores de resiliência, enquanto promotores de vínculos afetivos capazes de transmitir 

segurança e auxílio na elaboração e ressignificação das adversidades da vida (Cyrulnik, 

2004). Nosso pequeno Edward continua explicando: 

(O hospital) é legal, o máximo! Eu posso brincar com a senhora, posso escrever, 

posso brincar de massinha e também posso sair do hospital. Mas para o hospital ficar 

mais legal, tem que ter mais brincadeiras! (...) Estrela (referindo-se a psicóloga da 

equipe de saúde) é muito boa, porque ela é minha amiga, porque é legal, brinca, é 

legal (Edward, 7 anos). 
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As narrativas das crianças entrevistadas indicaram que elas lançam olhares atentos ao 

hospital e às pessoas que o compõem, desde a sua chegada. Essa relação peculiar entre a 

criança e o hospital requer uma postura diferenciada de todos que compõem o cenário 

hospitalar, a partir de reconhecimento da dimensão da vivência da infância hospitalizada e da 

necessidade de um cuidado ampliado, que não se esgota no diagnóstico e nas prescrições e 

sim aponta para uma abertura à escuta, à brincadeira, ao sorriso e ao diálogo. 

Cabe destacar a importância do brincar no contexto hospitalar, enquanto uma 

possibilidade de fornecer e trabalhar as informações sobre o adoecimento com o objetivo de 

amenizar a sensação de estranhamento, os medos e inseguranças provocadas por um espaço 

novo e desconhecido, no qual as crianças são obrigadas a ocupar, podendo promover a adesão 

e enfrentamento ao tratamento (Mitre& Gomes, 2004; Motta & Enumo, 2004; Parcianello & 

Felin, 2008; Pinto et al., 2015). 

Assim, talvez possamos ajudá-las a encontrar respostas menos temerosas à questão: 

“Hospital: que lugar é esse?”. 

O Hospital Luz, narrado por Edward, talvez reúna a ideia da luz enquanto a 

possibilidade da cura, almejada e muito esperada por meio da sua fé, assim como, ao brincar, 

tão enfatizado, para impedir que o monstro da tristeza faça companhia diante de tantas 

limitações que precisa enfrentar. 

Era uma vez um hospital chamado Hospital Luz. Lá no hospital tinha muitas pessoas 

doentes sobre saúde, e lá também tinha Estrela e a sua sala. (...). A pessoa estava na 

rua procurando o hospital e essa pessoa perguntou para um monte de gente e 

nenhuma pessoa sabia onde era esse tal hospital. Mas as pessoas ajudaram, o 

hospital é azul, a mulher disse. Então, ela disse: então onde é? Passei agora por um 

lugar chamado Hospital Luz, a menina ficou feliz em encontrar o hospital e fim da 

história. A menina é mainha (risos), ela estava vindo do almoço, foi quando eu fiquei 
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internado da outra vez” (...) para ficar mais legal teria que ter mais brincadeiras 

(Edward, 7 anos). 

 

Figura 6. Edward, desenho do hospital 

 

 5.3 “Eu não posso”: O câncer e as suas limitações 

Nesse eixo temático o hospital é o cenário onde é experienciado o significado de 

adoecimento oncológico para as crianças entrevistadas. É lá que elas e nós deparamo-nos com 

a força das limitações às quais estão vulneráveis, e que são responsáveis por, de forma 

intensa, acentuarem o significado da doença a partir das suas perdas, das impossibilidades de 

um (não)viver. Dores físicas e simbólicas, resumidamente presentes na frase: “eu não posso”. 

As crianças que vivenciam a recidiva do câncer desvelaram, em suas narrativas, as 

marcas diárias enfrentadas no processo de adoecimento diante de tantos limites impostos. 

Suas dores se expressam nas relações subjetivas e intersubjetivas bem demarcadas pelas 

perdas no universo social e no sofrimento físico imposto pelo tratamento configurando, assim, 

vários aspectos presentes na conceituação de dor total. 

Conforme afirmamos anteriormente, a dor total é uma visão ampliada da dor humana 

diante da experiência de adoecer. As dores nas dimensões físicas, assim como nas outras áreas 
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da vida humana: emocional, social e espiritual, todas precisam ser cuidadas de forma integral. 

Essa é a proposta de Saunders que reflete sobre a impossibilidade do ser humano suportar 

suas dores quando elas não são cuidadas por ninguém. Assim, a referida autora traz a 

importância dos cuidados multidisciplinares integrados na busca do alívio das diversas dores 

do paciente, promovendo vida aos dias e não somente acrescentando dias à vida (INCA, 2014; 

Nogueira da Silva, 2010; Pessini & Bertachini, 2005). 

A dimensão espiritual foi observada enquanto recurso de enfrentamento utilizado 

pelos nossos pequenos colaboradores, não enquanto sofrimento dessa ordem. 

As dores em relação às perdas sociais dizem respeito ao afastamento da escola, dos 

amigos e familiares e, também, do papel social. Dores referentes ao mundo fora do hospital, 

que estamos chamando aqui de dores do mundo de lá, além das paredes do hospital.  As dores 

físicas, por sua vez, referem-se aos efeitos colaterais da quimioterapia, que também implicam 

em dores emocionais, que se entrelaçam entre o viver e o não viver, tornando evidente a 

relação entre o significado da doença para elas e os limites impostos. No lidar com as dores 

surge também a capacidade ou o aprendizado da resiliência. Todas as dores podem provocar 

em maior ou menor grau dores emocionais, todas implicam algum tipo de perda, limitações. 

 

 5.3.1 Das perdas do mundo de lá. 

Vejamos o que revelaram as crianças: 

 

É ruim, porque eu não posso sair mais para a casa da minha tia, para a casa da 

minha avó, para a casa dos meus tios que eu ia e agora não posso mais ir (...) fico em 

casa direto! E eu me sinto mal, porque não posso sair nem na rua para brincar. Sinto 

raiva (Júlia, 10 anos). 
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(...) me sinto muito triste, porque sinto falta de casa (Edward, 7 anos). 

É muito difícil ser criança, não poder ir para a escola. Toda criança deveria ir para a 

escola até vinte anos (Sofia, 7 anos). 

Mas não gosto de ficar quieto, ficar trancado no quarto, me sinto só, me sinto sozinho 

e os outros lá fora brincando à vontade (Rafael, 10 anos). 

As crianças ressaltaram as muitas rupturas que suas vidas sofreram como o 

distanciamento do convívio familiar, a falta das brincadeiras e a ausência da escola que 

podem ser remetidas, resumidamente, ao isolamento social. Assim, o afastamento e as perdas 

do mundode lá, fora dos muros do hospital, que, no caso das crianças, gira idealmente no 

campo das brincadeiras, da escola e do convívio familiar, salvo por alguns outros tipos de 

privação, como a socioeconômica, geram sentimentos como tristeza, raiva e saudade nas 

crianças em tratamento oncológico. 

Elas desvelaram o quanto o tratamento oncológico é sentido como algo desagradável, 

invasivo, desconfortável, permeado pela dor e as impossibilidades de viver momentos 

corriqueiros do universo infantil. As falas das crianças corroboram com a literatura no que diz 

respeito às diversas privações vividas: de brincar, passear, ir para a escola, interagir com 

familiares e amigos, além da restrição alimentar (Chiattone, 2003, 2011; Machado 2014; 

Moreira & Valle, 2010). 

Chiattone (2003), afirma que a perda de papéis sociais pode gerar possíveis 

repercussões emocionais, desencadeando sentimentos de culpa, castigo, medo da dor, 

ansiedade, agressividade, raiva, tristeza, revolta, apatia, sintomas depressivos, alterações do 

sono, entre outros. Esses sentimentos tendem a se intensificarem com o prosseguimento do 

tratamento e a constatação das crianças sobre outras perdas que surgem no seu dia a dia. 

Dentre as impossibilidades que o câncer infantil provoca, o distanciamento da escola 

é comum para os pacientes. Sofia nos revelou o quanto é difícil ser criança e não poder ir para 
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a escola. Esse fato configura uma importante ruptura social, uma vez que o afastamento desse 

lugar, que é tão característico da infância, pode trazer prejuízos nas várias esferas da vida da 

criança, desde a formação da identidade pessoal e social, até o desenvolvimento emocional e 

cognitivo (Moreira & Valle, 2010). 

Nesse sentido, a Classe Hospitalar além de promover qualidade de vida e o 

desenvolvimento do pequeno paciente, a continuidade dos estudos durante o adoecimento 

gera uma expectativa de cura e de retorno à escola de origem, após a conclusão do tratamento 

(Rocha, 2012). Tenta-se assim, integralizar, ampliar e potencializar os cuidados direcionados 

às crianças e adolescentes hospitalizados (Xavier, Araújo, Reichert, & Collet, 2013). 

As crianças apontaram e confirmaram o que traz a literatura com relação aos 

dissabores que o processo de adoecimento e a hospitalização provocam na infância. São 

muitas as perdas sentidas pelas crianças em tratamento oncológico. Assim, esse percurso pode 

ser considerado um evento traumático, quando somamos a essas perdas, a tensão das 

incertezas que a doença provoca com relação ao tratamento e ao futuro, sentido como um 

processo doloroso na vida de todos os envolvidos: criança, pais, avós, irmãos e amigos 

(Cardoso, 2007; Chiattone, 2003; Moreira & Valle, 2010; Nóbrega, Collet, Gomes, Holanda, 

& Araújo, 2010; Teles & Valle, 2010). 

Diante de muitas perdas sentidas pelas crianças em tratamento oncológico, a 

possibilidade de adaptação e enfrentamento ao processo de adoecimento também está presente 

e exige esforços de todos os envolvidos no cuidado com a criança e sua família, em suas 

diversas vulnerabilidades. O fato é que cada dor pode ser amenizada, se puder ser expressa e 

cuidada. 
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 5.3.2. Das dores físicas. 

 

As maiores dificuldades, apontadas pelas crianças, estão relacionadas a alguns dos 

possíveis efeitos colaterais da quimioterapia: mucosite (reação inflamatória que afeta o trato 

gastrointestinal), enjoo, dor da injeção e alteração do paladar. Além de muitos efeitos 

colaterais possíveis de ocorrer: náusea, vômito, fadiga, alopecia (queda dos cabelos), 

mucosite, astenia (diminuição ou perda da força muscular), baixa imunidade, amputação, 

esterilidade e possíveis alterações neurológicas (Cardoso, 2007; Espíndula & Valle, 2010; 

INCA, 2014). 

 

Eu não gosto de tomar quimioterapia e das furadas. Dói e o outro dá enjoo e faz eu 

ficar com um monte de mucosite na boca (Emily Sofia, 9 anos). 

Não gosto de ficar internada e levar furada. Tomar remédio, porque levo furada e 

dói. O cheiro ruim das comidas, que a gente não pode comer (...) tenho medo das 

furadas e raiva por não poder fazer muita coisa (Júlia, 10 anos). 

Não gosto das reações da quimioterapia: uma me dá enjoo, gosto ruim na boca, bota 

um cheiro ruim no meu nariz tão, tão, gelado. Mas quando as pessoas tocam não 

sentem. E quando eu toco no meu nariz, sinto a temperatura normal, mas eu tô 

sentindo que o nariz está gelado. Não gosto das furadas, com certeza e 

definitivamente! (Rafael, 10 anos). 

Ressaltamos que nenhuma criança, desse nosso pequeno universo, fez menção às 

mudanças físicas, como a perda dos cabelos que ocorreu diversas vezes, em decorrência da 

recidiva. Apesar disso, é conhecido o fato de que as mudanças na imagem podem gerar uma 
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baixa autoestima refletida nos sentimentos de solidão, medo, tristeza, vergonha do próprio 

corpo, interferindo na qualidade de vida da criança (Forsait et al., 2009; Machado, 2014). 

Por sua vez, Sofia e Edward, revelaram outras dificuldades enfrentadas por eles ao 

lidarem com limites físicos durante a hospitalização, seja provocado por enjoos, ou outra 

debilidade física, gerando dores emocionais, como o sentimento de solidão, ao adoecer. 

Não gosto de ficar dentro do quarto (enfermaria), fico entediada sem ter nada para 

fazer (Sofia, 7 anos). 

Ficar quieto. É a única coisa que eu não gosto de fazer aqui (no hospital), é ficar 

quieto. Eu me sinto mal, me sinto sem ninguém, sozinho (Edward, 7 anos). 

A solidão, retratada por essas crianças, é um dos aspectos possíveis de sofrimento, 

principalmente, quando pensamos no entrelaçamento das várias dimensões das dores 

humanas, as quais estão correlacionadas à dor total (INCA 2014). 

As narrativas apontam para o surgimento das dores emocionais provocadas pelo 

isolamento social em decorrência das limitações físicas provenientes do tratamento 

oncológico durante a internação. Esse “duplo” isolamento das crianças fez emergir o 

sentimento de solidão, revelando o quanto sentem as perdas e interrupções da vida do mundo 

de lá.  

Corroboram outras pesquisas (Gomes, Queiroz, Bezerra, & Souza, 2012; Siqueira, 

Pellegrin, Gomez, Silva, & Souza, 2015) quando afirmam que crianças, e adolescentes, 

relacionam a dor física aos sentimentos de tristeza e solidão que o adoecimento e a 

hospitalização provocam, em especial, com relação às limitações físicas (procedimentos 

dolorosos) e perdas sociais (isolamento social). 

São muitas dores emocionais as quais as crianças estão expostas e, que nos convidam 

à reflexão de como ajudá-las. A criança vai lidar com a exposição das dores físicas aos 

sentimentos de perdas simbólicas dos grandes prazeres possíveis em uma infância saudável, 
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vai lidar com os limites físicos cotidianos e a descoberta de sentimentos intensos como a 

solidão. 

Não posso fazer algumas coisas, não posso comer algumas coisas, o que é ainda pior. 

Exemplo: nunca comi porco na minha vida! Eu quero muito provar porco! Mas não 

posso comer porco. Eu só como carne ou peixe. Não posso correr, suar, jogar bola, 

andar de bicicleta, não posso cair no chão. Só levei duas quedas na minha vida! Não 

tenho cicatriz nenhuma! (Rafael, 10 anos). 

Rafael mostrou os possíveis paradoxos na vivência de uma criança com câncer. Sua 

fala revelou muito da perda do mundo da vida infantil, em torno das travessuras do brincar, 

assim como revelou as dores do tratamento. O câncer, que insiste em recidivar por várias 

vezes, fazendo-se presente em sua vida durante tantos anos, é sentido por ele como uma 

experiência limitadora dos seus anseios infantis. Os anos em tratamento, para Rafael, traz o 

sentimento de impossibilidades de viver experiências infantis, como andar de bicicleta. 

Assim, para ele, faltam cicatrizes em seu corpo que poderiam contar histórias outras, em que 

as cicatrizes fossem sinais de uma infância rodeada por sabores e experiências lúdicas. Mas 

por outro lado, as crianças também podem descobrir a capacidade de serem resilientes. 

 

 5.3.3 Das dores à resiliência. 

 

É conhecido o fato de que a adaptação às adversidades do câncer pode demonstrar 

um fator de resiliência. Nessa direção, Emily Sofia parece indicar que o prolongado tempo em 

tratamento, entre vários recomeços, pode promover certa adaptação à experiência de 

(con)viver com o câncer, a descoberta da capacidade de resiliência. As perdas passam a fazer 

parte da rotina, tornando-se normal não ir para a escola, por exemplo. 
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Eu já me acostumei, né? Normal. Quando eu estou em casa, eu não vou para o 

hospital. Só não vou para a escola. Aliás, eu já estava indo para a escola antes de 

fazer o transplante (Emily Sofia, 9 anos). 

Sofia também demonstrou que conseguiu se adaptar ao hospital, onde busca realizar 

algumas atividades de rotina: 

Acordo, tomo banho, tomo café, me arrumo e vou para a salinha (classe hospitalar) 

(Sofia, 7 anos). 

A resiliência pode ser comparada ao fenômeno físico da elasticidade, ou seja, é a 

capacidade que alguns corpos possuem de retomarem a forma original depois de sofrerem 

uma deformação. Para que isso ocorra, é primordial que haja a mola ou força íntima para que, 

diante das adversidades apresentadas pela existência, a pessoa consiga se restabelecer do 

trauma, com elasticidade ou flexibilidade. Além do fator pessoal, existe o fator externo, os 

tutores de resiliência que são encontrados nos ambientes onde existem afetividade e estímulos 

(Cyrulnik, 2004). Segundo Pallotino (2011), “num contexto de sofrimento, qualquer pequeno 

sinal de humanidade é superinvestido porque faz nascer a esperança que ajuda a suportar as 

circunstâncias adversas” (p. 112). 

Destacamos que não há uma linearidade comportamental, podendo haver reflexões 

sobre a vida e a presença de atitudes solidárias entre as crianças, mas, também, pensamentos e 

sentimentos ambivalentes de raiva e revolta por possíveis dificuldades físicas diante do câncer 

(Epelman, 2013). 

Alguns autores defendem que, mesmo diante de tantas adversidades, as reações da 

criança, durante seu adoecimento, dependem da sua estrutura de personalidade e seu modo de 

existir que antecedem o adoecimento, assim como, por exemplo, a flexibilidade em aceitar 

novas experiências, histórico de adoecimentos anteriores e o próprio contexto familiar, no 
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qual ela vive, influenciarão nas suas reações e formas de enfrentamento (Chiattone, 2003; 

Epelman, 2013; Valle & Françoso, 1997). 

A vivência do câncer para algumas crianças pode implicar em dificuldades 

posteriores ao tratamento, com relação à adaptação à sociedade e à execução das suas 

atividades de rotina, em decorrência do medo da morte que o câncer provoca, gerando 

sintomas de ansiedade, medo, bloqueio das lembranças, principalmente entre jovens e adultos 

(Costa, 2005). 

Ainda que consideremos esses diversos aspectos no enfrentamento das dores nas 

vivências das crianças, perante o adoecimento e a hospitalização, acreditamos que exerce um 

papel fundamental nesse processo, a forma como são cuidadas. Como o espaço hospitalar 

possibilita, ou não, recursos para minimizar as dores emocionais, vivenciadas durante o 

tratamento, que diz respeito a um cuidar de forma humanizada, em que a inclusão da alegria e 

de projetos de felicidade devem fazer parte desse “saber cuidar” (Nogueira da Silva, 2016). 

Buscamos no próximo capítulo, trazer a compreensão das crianças e os sentimentos 

que emergem diante da necessidade de reviver todas essas experiências, mais uma vez. 
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6. Era uma vez…cuidar porque ela voltou! 

 

“Se as coisas são inatingíveis... ora! 

Não é motivo para não querê-las... 

Que triste os caminhos, se não fora 

                                            A presença distante das estrelas!” 

Mário Quintana 

 

O poeta reflete que por mais distante que as estrelas pareçam estar elas servem de 

guia, para a humanidade continuar a caminhar. A caminhada em busca da cura pode ser 

considerada uma nova ou última chance para a sobrevivência dos pequenos pacientes em 

recidiva. Neste capítulo, teremos a oportunidade de ouvir as crianças que estão recomeçando 

o tratamento e tentar compreender as vivências e os sentimentos que a recidiva pode sucitar. 

Para tanto, iniciaremos abordando brevemente o que significa a recidiva oncológica no 

tratamento do câncer infantil e as possíveis repercusões sociais e emocionais das crianças, 

familiares e equipe de saúde. 

 

6.1 Recidiva Oncológica: quando recomeçar é preciso. 

A recidiva ou recaída, como é comumente denominada, é o retorno da doença 

oncológica, definida pelo reaparecimento das células malignas podendo ocorrer no local 

primário, em outras partes do corpo ou ainda de forma metastática, após um período de 

remissão da doença (INCA, 2016). É elevado o número de casos de cura do câncer infantil, 

em decorrência do avanço científico e tecnológico, mesmo assim, existe a possibilidade do 

tratamento não obter êxito e o câncer reaparecer em até 50% dos casos tratados. 
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No período do diagnóstico, muitos exames clínicos e laboratoriais são realizados e 

esses contribuem para o delineamento prognóstico, subdividindo o tratamento em favorável e 

não favorável, ou seja, com menores ou maiores chances de recidiva. São esses os fatores 

prognósticos: a idade da criança, contagem dos leucócitos, imunofenótipo e alterações 

cromossômicas das células leucêmicas, e a resposta na fase de indução da remissão da 

doença. Cancela (2010) inclui a importância da resposta positiva na fase inicial do tratamento 

como fundamental na avaliação do risco da recidiva da doença, pela detecção da doença 

residual mínima (DRM) na medula óssea. 

A saber, crianças com idade inferior a 18 meses e acima dos 10 anos e com a 

contagem leucocitária inicial superior ou igual a 50.000/mm3 possuem um diagnóstico 

desfavorável (Cornacchioni et al., 2004). Outro fator importante é o tempo de remissão da 

doença. Sendo assim, há uma categorização das fases da recaída, sendo dividida em muito 

precoce, precoce e tardia. É considerada uma recaída muito precoce aquela que ocorre em até 

18 meses do diagnóstico inicial, seguindo com a recaída precoce quando surge no intervalo 

entre 18 e 30 meses, e tardias, após 30 meses do diagnostico inicial (Souza, Viana, & 

Oliveira, 2008). 

Após a confirmação da recaída, o tratamento será (re)iniciado por um protocolo 

escolhido pela equipe médica. O tratamento pode seguir com utilização da quimioterapia, 

radioterapia e transplante de medula óssea (TMO). Sobre o TMO, ele pode ser autólogo, no 

qual o doador é o próprio paciente, ou alogênico, sendo a medula óssea obtida por um doador 

que apresenta compatibilidade com o paciente. Geralmente, o transplante alogênico, traz 

resultados insatisfatórios, no qual o paciente pode evoluir para o óbito (Souza et al., 2008). 

O retorno da doença é um momento extremamente delicado do tratamento marcado 

pelo difícil recomeço dos procedimentos médicos, já conhecidos pelas crianças e seus 

cuidadores, e o retorno às internações hospitalares. A volta do câncer pode remeter os pais ao 
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impacto emocional vivenciado no período do diagnóstico inicial, dessa vez potencializado, 

por saberem que as chances de cura diminuem, trazendo à tona sentimentos de frustração e o 

medo da morte do filho (Espíndula, 2001). 

Espíndula e Valle (2010) afirmam: 

A recidiva é considerada uma segunda crise que pode ser mais devastadora que o 

diagnóstico inicial, pois já se sabe o que terá que ser enfrentado. Os pais descrevem a 

primeira recidiva como o tempo mais difícil, principalmente quando já tinha ocorrido 

um aparente sucesso no tratamento. Eles sabem que a chance de cura diminui 

drasticamente (Espíndula & Valle, 2010, p. 139). 

O câncer pode retornar à vida das crianças uma ou mais vezes. A recidiva pode 

sobrevir quando os pacientes já estão reinseridos socialmente, participando das atividades 

escolares e sociais, assim como, as suas famílias. É possível, também, que a recaída ocorra 

logo após o término do tratamento com o reaparecimento dos sintomas e a confirmação da 

doença após a realização dos novos exames. 

O medo é acentuado, principalmente, na finalização do tratamento. Embora durante 

todo o tratamento a finalização seja um momento muito esperado, pode ser um período de 

muita angústia e inquietação para a família que acompanha a criança, por se tratar de uma 

possibilidade de perder a “proteção médica” e quimioterápica intensa, especialmente, nos 

momentos que antecedem a avaliação dos exames clínicos (Epelman, 2013). Pais e filhos, 

para lidarem novamente com a situação de adoecimento, necessitam reorganizar os recursos 

de enfrentamento diante do retorno à rotina hospitalar e à condição de adoecimento (Arruda, 

2013). 

Em recente revisão integrativa Arruda-Colli e Santos (2015) afirmam que as 

pesquisas sobre a recidiva oncológica, tanto no contexto internacional quanto nacional se 

debruçam a desvelar os aspectos psicossociais dos pacientes adultos. Eles se reportam à dor 
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emocional da primeira experiência do diagnóstico, sendo agora mais impactante, e os 

sentimentos de frustração, incerteza e desesperança. O fato de ser jovem, ter filhos, perceber 

os sintomas físicos e ter consciência do prognóstico reservado são questões que promovem o 

medo do retorno da doença nesse público. Já no contexto da infância, foi observada escassez 

nas investigações sobre a recidiva, quando comparadas às pesquisas sobre o impacto 

provocado pelo diagnóstico e a terminalidade (Arruda, 2013). 

 O tema mais estudado foi o impacto emocional e as repercussões psicossociais dos 

pais diante da recidiva dos seus filhos. Em número menor, as pesquisas realizadas com as 

crianças destacam os seguintes fatores: o entendimento das crianças sobre o prognóstico, a 

capacidade de manter expectativas positivas e confiança na equipe (Arruda, 2013; Espíndula 

& Valle, 2010; Lemos, Pereira, Andrade, & Andrade, 2010; Machado; 2014; Melo, Caires, 

Machado, & Pimenta, 2013; Silva, Telles, & Valle, 2005). 

Hinds, Birenbaum, Pedrosa e Pedrosa (2002) realizaram uma pesquisa transcultural 

entre pais e filhos norte-americanos e brasileiros em situação de recidiva, constataram que as 

crianças e adolescentes norte-americanas reconhecem a gravidade do processo da recidiva 

oncológica e, inicialmente, apresentam comportamentos agressivos com a equipe de saúde, 

permeados por choro e revolta. Após o impacto inicial, lançam um recurso de enfrentamento 

no qual procuram não pensar muito sobre a doença e, progressivamente, com sentimentos 

relacionados ao medo da morte e tristeza, retomam o caminho já conhecido do tratamento, 

conscientes de que esse será um percurso mais árduo do que o trilhado anteriormente, 

buscando o apoio na rede social, especialmente junto aos amigos. 

Os pacientes brasileiros assim como os norte-americanos, apresentaram sentimentos 

de tristeza e negação inicial diante do retorno da doença. Porém, mesmo envolvidos pela 

frustração da recaída, os brasileiros revelaram que precisavam dar continuidade ao tratamento 

em consideração aos seus pais e neles buscam o apoio para continuar. 
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Com relação aos pais dos diferentes países, ambos relataram a dor causada pelo 

impacto da recidiva, momento marcado pela tristeza e frustração diante do retorno da doença. 

O estudo ressalta a importância do diálogo honesto entre paciente-familia- equipe para que os 

projetos terapêuticos possam ser analisados e discutidos, o que pode gerar sentimentos de 

adesão e esperança no novo tratamento. Sendo assim, chama-se a atenção para a família que 

merece ser cuidada tanto quanto o paciente, de forma humanizada. 

Na mesma linha, Espíndula e Valle (2002) e Epelman (2013) afirmam que o 

diagnóstico da recidiva para os pais pode ser mais devastador do que o anúncio do diagnóstico 

inicial, por sinalizar o retorno ao caminho doloroso já conhecido e temido, sendo que dessa 

vez, a angústia, o medo da morte e a insegurança são potencializados pelo sentimento de 

fracasso e a diminuição das perspectivas de cura, porém, ainda assim, os familiares resgatam a 

esperança para continuar no tratamento, considerando como uma “nova” ou “última chance”. 

Em pesquisa sobre a díade mãe-filho no processo de recidiva, Arruda (2013) 

constatou que o anúncio do retorno do câncer é um período de maior mobilização dos afetos, 

gerando sentimentos de perda do controle da situação, ameaça à vida e sentimentos de 

frustração. A pesquisa aponta que há a necessidade de reorganização dos membros da família 

e que as relações familiares baseadas pelas trocas afetivas constituem-se num importante 

recurso de enfrentamento. Os pais procuram, além disso, o fortalecimento pessoal por meio da 

religiosidade e as crianças se valem da proximidade afetiva com seus cuidadores para 

enfrentarem o difícil recomeço. 

As crianças sobreviventes ao câncer reconhecem a ameaça existente em suas vidas, 

que versam entre a cura e a possibilidade de recidiva. Diante desse paradoxo, a forma como 

elas reagem a essa incerteza é determinante para a adaptação e qualidade à vida, sendo 

importante o acompanhamento psicológico durante e após o tratamento oncológico com vistas 

a buscar formas de avaliar e legitimar as várias possibilidades de enfrentamento que a criança 
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dispõe, sendo o suporte emocional imprescindível para a boa adesão ao tratamento (Araújo & 

Arrais, 1999). 

Portanto, ouvi-las é vital para aprendermos, cada vez mais, como melhor cuidarmos 

dos nossos pequenos pacientes. Eles contam à pesquisadora/psicóloga, por meio do boneco-

personagem, sobre suas recaídas. Sobre começar tudo de novo...e agora? 

 

6.2. Começar tudo de novo: e agora? 

As crianças, quando questionadas sobre os sentimentos suscitados pela recidiva, 

revelaram que o novo diagnóstico traz consigo as dores do recomeço. 

As narrativas dos pequenos pacientes evidenciam o difícil percurso do tratamento 

oncológico e o quanto é impactante receber o diagnóstico da recidiva, por remetê-los às 

perdas das pequenas e grandes alegrias da vida fora do hospital: às limitações físicas; ao medo 

das furadas; ao retorno dos procedimentos conhecidos e dolorosos como, por exemplo, a 

cirurgia e a quimioterapia; o choro e a tristeza já vivenciados; aos temores diante de outros 

procedimentos e da incerteza do sucesso no tratamento, aliado às esperanças de cura e à 

resiliência que terão que buscar para driblar tudo isso. 

 

 6.2.1 Mais furadas, menos brincadeira: é a pior coisa, com certeza e 

definitivamente! 

Chorei, porque Dr. Mateus
2
falou que eu ia ter que fazer outra cirurgia. E eu fiquei 

com medo de levar de novo as furadas (...) (mostrando a cicatriz), essa maior foi da 

primeira vez que acusou a doença e essa menor foi agora, da segunda vez, tirou um 

pedacinho para ver o que é. Eu chorei porque é muita dor, muita furada (Júlia, 10 

anos). 

                                                 
2
  “Dr. Mateus” é um nome fictício escolhido por Rafael. 
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Não gosto das furadas e de tomar quimioterapia porque uma dói e o outro dá enjoo e 

faz eu ficar com um monte de mucosite na boca.  (Emily Sofia, 9 anos). 

Júlia e Emily Sofia revelam as dores já conhecidas e resumem o processo de 

adoecimento: “é muita dor, muita furada”. 

Nesse sentido, a equipe de saúde descreve que a maior dificuldade entre as crianças 

em aceitar o novo tratamento é o medo da retomada dos procedimentos que causam dor e 

sofrimento, já experienciados anteriormente por elas. Além disso, demonstram fragilidade 

diante das incertezas da nova realidade (Machado, 2014). 

Eu internei porque a leucemia me deu dor na barriga. E hoje eu vim para o hospital 

porque eu fiquei de novo com leucemia, tô tomando o remédio e tomando soro e 

agora tenho que fazer o transplante. Já achou a pessoa do transplante, eu não sei 

quem é ainda vou descobrir. Dr. Mateus disse assim: sua plaqueta está baixa e a 

doença voltou. Ele disse assim para mim, me senti mal, fiquei triste (Edward, 7 anos). 

O transplante de medula óssea (TMO) é uma das possíveis etapas prevista no 

protocolo de tratamento após a confirmação da recaída, assim como a utilização da 

quimioterapia, radioterapia, conforme demonstramos. Trata-se da substituição da medula 

óssea doente por células normais do doador, com o objetivo de reconstituir a medula. O TMO 

é um tratamento sugerido para doenças que afetam as células do sangue, como, por exemplo, 

leucemias e linfomas (INCA, 2016). 

Se por um lado o transplante de medula óssea traz uma nova perspectiva relacionada à 

luz da cura, por outro aponta que o caminho em busca dessa luz será mais longo. Será a 

continuidade de procedimentos invasivos e agressivos, demarcando fortemente as limitações 

físicas, o isolamento social, as mudanças do corpo e restrições alimentares. Esse fato, aliado 



119 

 

ao longo tratamento oncológico pode trazer desordens nas diversas nuances da vida da criança 

(Anders, 2004). 

Ah, fiquei triste. Ter que começar tudo de novo! O tratamento, a quimioterapia, agora 

a radioterapia. É a primeira vez na radioterapia (...) A furada, é a pior coisa, com 

certeza e definitivamente! (Rafael, 10 anos). 

A radioterapia é utilizada com o intuito de destruir as células tumorais, empregando 

feixes de radiações ionizantes. É um tratamento realizado no local do tumor ou próximo a ele, 

antes ou após a cirurgia ou quimioterapia.  Pode ser administrada com o objetivo curativo ou 

paliativo, nesse caso, para o controle da dor (INCA, 2016). 

Edward expõe a tristeza em voltar para o tratamento, sentimento compatilhado por 

Rafael que consegue explicar o motivo da tristeza, quando verbaliza o impacto sentido: “ter 

que começar tudo de novo”, ou seja, retomar velhos sofrimentos físicos e emocionais e, 

agora, enfrentar novos procedimentos: o transplante e a radioterapia. 

 

6.2.2 De novo as perdas do mundo de lá. 

Vejamos a fala de Sofia, uma das crianças entrevistadas, e a sua dificuldade em definir 

o que sente diante do novo diagnóstico, revelando, assim, sentimentos ambíguos, e o quanto 

pode ser confuso para uma criança compreender a complexidade dos seus sentimentos diante 

recomeço do tratamento oncológico. 

Contudo, ela explicita as perdas que terá em relação aos pequenos prazeres que teria se 

estivesse em casa. 

Minha mãe me contou que eu tinha que fazer o tratamento de novo. Depois que eu 

tive catapora o médico do interior falou que a doença tinha voltado. Não sei o nome 
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da doença. Quando fiquei sabendo que a doença tinha voltado fiquei triste, curiosa, 

com medo, pensativa (...), (silêncio). Fiquei pensando nas comidas que eu gosto de 

comer quando estou em casa: feijão, macarrão e paçoca (Sofia, 7 anos). 

O retorno da doença, e consequentemente ao hospital, modifica mais uma vez a 

dinâmica da criança, ao perceber que passará novamente por perdas, em especial, por aquelas 

perdas do mundo de lá, o afastamento do universo infantil: casa, amigos e escola. Espíndula e 

Valle (2010) refletem: 

Para a criança hospitalizada vai ocorrer novamente perdas, como a de privacidade e de 

identidade, a separação de casa, da escola, dos amigos, solidão. Principalmente para a 

pessoa que acompanha a criança doente, geralmente a mãe, ocorre um afastamento de 

casa, dos outros filhos e do marido, com mudanças na sua rotina cotidina (Espíndula 

& Valle, 2010, p. 139). 

Abordamos, anteriormente, as dores do mundo de lá, sentidas, especialmente, pelo 

afastamento da escola, da família, dos amigos, assim como, as dores físicas e emocionais, 

todas entrelaçadas. Com a recidiva, essas perdas retornam, com a expectativa de novas dores 

impostas pelo tratamento, explicitadas pelos medos das dores físicas dos procedimentos, 

assim como, o medo da morte. 

6.2.3 Medo da morte: entre o monstro da tristeza e a fé. 

A morte é um tema temido e negado na sociedade ocidental. Evita-se falar sobre ela na 

tentativa de impedir a sua aproximação, evitando a dor, a angústia e a ansiedade que a finitude 

provoca, lembrando-nos do quanto somos vulneráveis. 

Boff (1999, 2012) afirma que o sentido que concedemos à morte é o sentido que 

damos à vida. Ao atribuirmos à morte a finitude existencial do espírito, os desafios e 

conquistas da vida perdem o sentido. Ao passo que ao reconhecermos a morte como um ponto 
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de plenitude a ser alcançado, assume-se uma postura de “cuidados com a grande travessia” da 

vida para a morte. 

Diante do adoecimento grave, como o câncer, a ameaça à vida se faz presente. O 

medo da morte é a reação mais frequente nos pacientes e familiares, sobretudo quando o 

enfermo é uma criança ou adolescente, como se a morte não pudesse ocorrer com eles 

(Torres, 1999). 

Epelman (2013) afirma que a recidiva traz questões ainda mais devastadoras em 

comparação ao diagnóstico inicial. Os sentimentos da família e do paciente podem ser 

ambíguos, incluindo o medo da morte e de retomar o doloroso caminho já conhecido, sendo 

revisitada a possibilidade de um novo tratamento que traz a premissa de uma “nova” ou 

“última chance”. Nesse sentido, para Espíndula e Valle (2010) o medo, da recaída e da morte, 

é um sentimento constante tanto para as crianças quanto para os pais, fazendo-se presente a 

partir do anúncio do diagnóstico do câncer. 

Há uma forte representação social do câncer associado à finitude e a chegada, 

novamente, da doença reforça essa ideia. Mesmo que o paciente tenha conhecimento da 

possibilidade de cura do câncer, do visível progresso da medicina e das diversas 

possibilidades de tratamento como a radioterapia, cirurgias e quimioterápicos, o anúncio do 

câncer é associa à percepção de morte iminente. Sendo assim, o paciente oncológico tem a 

ideia de que a morte possa acontecer durante o seu tratamento e essa consciência gera o medo 

da finitude. Assim acontece com os adultos (Barros, 2007; Fernandes & Aguiar, 2013; Porto, 

2013). E no que se refere às crianças hospitalizadas e em recidiva de um câncer, será que 

pensam sobre isso? 
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6.2.3.1 Tenho medo de morrer. 

 

Das crianças que participaram da nossa pesquisa, duas falaram sobre a morte no 

momento da entrevista, Edward e Rafael. A terceira criança, Emily Sofia, solicitou a leitura 

do livro Menina Nina: Duas razões para não chorar (Pinto, 2012), que aborda a temática da 

morte, na mesma semana da realização da nossa entrevista. 

Entro na enfermaria de Emily Sofia para passar a visita diária. 

Encontro ela deitada, lendo um livro como fazia diariamente 

quando estava internada. Ela dizia que a leitura era o seu melhor 

passatempo. De repente, ela me surpreende e solicita: “Tia Rafa, lê 

pra mim aquele livro: Menina Nina!” Saio para pegá-lo lembrando 

de leituras anteriores já realizadas com ela e o mesmo livro. 

Retorno à enfermaria e começo a leitura. Ela escuta atentamente, 

com os olhos fixados nas imagens que apresento enquanto leio. Ao 

finalizar, Emily Sofia dispara: “Ziraldo é um autor muito bom 

mesmo!”. Pergunto para ela sobre qual das duas possibilidades de 

morte faz mais sentido. Ela responde: “acho que quando a gente 

morre, não fica dormindo não. A gente vai para outro lugar, fica 

vendo as pessoas que ficaram aqui.” Ao tentar conversar mais 

sobre o assunto ela sinaliza que não deseja mais falar, mas, 

constatei que o livro tinha suprido a sua necessidade de falar e 

saber sobre a (sua) finitude, sendo naquele momento, acolhida e 

compreendida. E eu, pude pensar na morte de uma criança que 

acompanhei por tantos anos. Foi doloroso, mas, tranquilizador 

(Diário de campo da pesquisadora, 19 de fevereiro, 2015). 



123 

 

Conforme demonstra Espíndula e Valle (2010) a finitude é um tema presente para os 

pacientes no processo de recidiva. Emily Sofia utiliza o livro para solicitar um espaço para 

compreender, mesmo que no seu silêncio, os seus questionamentos em relação à morte. 

Kübler-Ross (2005) chama a atenção para a necessidade de aceitarmos a maneira 

como cada paciente é capaz de reagir com relação a possibilidade da sua própria finitude, 

aceitando ou negando, o importante é que elas tenham pessoas para compartilhar esse 

momento, como nos ensina: “é importante sabermos controlar os nossos sentimentos e as 

nossas próprias projeções o tempo todo, para ajudar e prestar um serviço ao paciente, e não às 

nossas necessidades” (p. 26). 

A narrativa de Rafael também corrobora com a literatura, a criança verbaliza o medo 

da morte diante da recidiva do câncer e os desdobramentos que surgem à medida que o 

tratamento é novamente realizado, a exemplo, os procedimentos cirúrgicos. Rafael revela: 

Quando eu tenho que fazer uma cirurgia não sinto nada, mas, dessa última vez fiquei 

com medo. Medo de dar alguma coisa errada, aí a pessoa fica com medo. Tenho 

medo de morrer! É tenho! Não sei por que, mas tenho medo. Pronto, só isso que eu 

tenho medo aqui no hospital (Rafael, 10 anos). 

Kovács (1992, 2011) assegura que o medo é a reação emocional mais frequente do 

ser humano diante da morte, de si mesmo e do outro, estando presente em todas as idades. Por 

isso, a ênfase nos momentos de escuta e acolhimento dos sentimentos, emoções e crenças dos 

pacientes gravemente doentes sobre a morte, para que possam dar vazão às suas dores 

relacionadas à separação definitiva, ao medo da solidão e as incertezas da vida após a morte. 

Com relação às crianças, a construção do conceito de morte ocorre ao longo do seu 

desenvolvimento cronológico, cognitivo, emocional e afetivo. Também, em decorrência das 

suas experiências de vida, aprendizagens, condição social e cultural, passando a perceber que 
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a finitude atinge todos os seres vivos: plantas, animais de estimação e os seres humanos. Já as 

crianças que adoecem gravemente apresentam um entendimento peculiar, mais elaborado, 

sobre a morte do que outras crianças na mesma faixa etária, por presenciarem situações de 

morte no seu dia a dia (Borges et al., 2006). 

Com relação ao desenvolvimento cronológico, o entendimento sobre a morte é 

geralmente iniciado a partir dos cinco anos de idade, fase de transição entre o período pré-

operacional para o operacional concreto, segundo os estágios de desenvolvimento piagetianos. 

Nessa etapa a morte é personificada (caveira, fantasma), ou seja, para a criança ela ainda não 

ocorre com todas as pessoas, sendo comuns, para elas, nessa faixa etária, os medos do escuro 

e de dormir. Por volta dos nove ou dez anos de idade chegam à conclusão de que a morte 

também ocorre com elas, que se trata de um fenômeno universal, não funcional e irreversível, 

atribuindo como causa à velhice ou à doença (Vendrúsculo, 2005). 

As crianças podem expressar seus sentimentos sobre a morte de diversas formas, 

mesmo que não verbal, mas por intermédio de jogos, histórias e desenhos, dependendo do seu 

nível de desenvolvimento, precisando haver espaços de escuta e acolhimento das emoções 

infantis para que possam ser elaboradas (Borges et al., 2006). 

Demonstrando a sua compreensão sobre a morte, a partir das suas vivências e 

crenças, Rafael indica o céu como uma possibilidade de “nova morada”, em contrapartida à 

vontade de continuar a viver. Além disso, sinaliza seu entendimento com relação à doença e o 

tempo de vida, relacionando morte com dor e vida curta, ocasionada pelo adoecimento 

vivenciado por ele, e a morte sem dor, promovida pelo ciclo natural da vida, na velhice, ou 

seja, o desejo de ter uma vida longa. 

Eu sei que quando a gente morre, vai para o céu, “blá, blá, blá”. Mas eu quero ficar 

por aqui mesmo (risos)! Quero morrer de velhice, de velhice e dormindo, porque aí a 
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gente não sente nada, dor, então “pei e buf”. Quero ficar por aqui mais um tempinho 

(Rafael, 10 anos). 

A declaração de Rafael me mobilizou e me fez recordar Mário Quintana: “Um 

dia...pronto! Me acabo. Pois seja o que tem que ser. Morrer: que me importa? O diabo é 

deixar de viver”. A vida, apesar de todos os pesares, é boa. Não quero deixar de viver, ainda 

posso ter tantas experiências na vida, quero ficar mais um tempinho e senti-la além do 

coração a bater. 

Ao pensar a respeito da própria morte, Rafael explicita um dos medos muito presente 

nas pessoas com doença graves: o medo da dor física da morte. 

Toma, Oliveira e Kaneta (2014) afirmam que medo é a melhor palavra para nomear o 

que sentimos ao encararmos a morte frente a frente, sendo o medo relacionado à própria 

finitude, assim como a forma de morrer. A exemplo, o medo da morte com dor, com 

sofrimento prolongado, sem os devidos cuidados que garantam o acolhimento para o alívio do 

sofrimento e da dor. Assim, a criança sente, além do medo da morte, o medo do sofrimento da 

morte e da separação, sendo importante assegurar a presença de pessoas amadas junto a elas 

(Kovács,1992). 

Pessini (2010) ao refletir sobre a dor física no processo de morte, reconhece a dor 

como um sofrimento frequente nos serviços de saúde. Para ele, não cuidá-la fere as premissas 

da proposta humanística que reconhece o tratamento da dor como um direito fundamental do 

humano. O intuito é aliviar a dor com medicamentos apropriados que elimine a possibilidade 

de eutanásia ou distanásia, garantindo a qualidade de vida do paciente. 

Outro aspecto a ser ressaltado na narrativa de Rafael relativo ao seu medo de morrer, 

diz respeito ao desejo de viver. Ele nos diz: 
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Tenho medo de sentir dor, mas não só isso, eu quero ficar por aqui mais um tempinho 

(Rafael, 10 anos). 

Nesse sentido Vivar, Whyte e Mcqueem (2010) relatam que os pacientes jovens 

tendem a receber a notícia da reincidência com maior temor e tristeza do que os idosos, por 

exemplo. Esses últimos consideram que já conquistaram muitos dos seus projetos de vida, ao 

passo que os mais jovens desejam continuar para realizar os sonhos e os seus projetos de vida. 

Embora também encontremos idosos desejando esse pouquinho de tempo a mais. 

Almeida (2005) afirma que a criança doente de câncer percebe a presença da morte em 

diversas ocasiões no ambiente hospitalar: na revelação do seu diagnóstico, na fragilidade do 

próprio corpo e nas mortes dos seus amigos de enfermaria submetidos ao mesmo tratamento. 

Essas mortes, quando são negadas à criança, podem acarretar no incremento do medo, 

dificuldades de elaboração da perda, na quebra da confiança nos adultos e a descrença no 

próprio tratamento. Por outro lado, vivenciar a finitude, pode auxiliar na elaboração e na 

ressignificação da morte. 

Eu não morri no primeiro tratamento porque acreditei que Deus ia me salvar. Mas 

Clara, que morreu, acreditava em Deus. Ela só morreu porque a QT (quimioterapia) 

que ela tomou era muito forte, aí ela morreu. Então, todos nós morremos e vamos 

ficar com Deus (Edward, 7 anos). 

O relato de Edward revela a sua forma de enfrentar a morte da sua amiga do hospital 

e de se resguardar da temida morte que pode vir como um monstro do escuro tão temido por 

ele. Ele faz isso por meio de sua religiosidade que é um recurso que o ampara em seu 

doloroso tratamento, assim como o auxilia a compreender a morte. Para ele, há uma relação 

entre morte e espiritualidade, sinalizada por meio do encontro com Deus, após a morte. 

Porém, sinaliza que pode morrer não porque deixou de acreditar em Deus, mas porque a 
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quimioterapia (o tratamento, a doença) é muito forte e, por vezes, implacável. Ou seja, ele 

encara que poderá morrer mesmo tendo fé. 

Mas, nosso pequeno Edward, cheio de fé, tem medos muito grandes. Ele nos fala 

sobre o temido monstro da tristeza, do qual ele costuma fugir não ficando quieto, mas a noite 

vem... 

É a única coisa que eu não gosto de fazer aqui é ficar quieto. Eu me sinto mal, me 

sinto sem ninguém, sozinho. De noite eu fico quieto, tá tudo escuro e eu tenho medo 

de escuro. Eu tenho medo de altura e escuro. No escuro o monstro pode me 

transformar, ele é muito grande. Ele pode olhar nos olhos, com os olhos 

estufados...quando o mostro aparece, todo mundo fica triste. Ele é o monstro da 

tristeza, ele pode matar borboletas e pessoas. A pessoa fica com os olhos fechados, já 

morto. Eu também tenho medo de altura, porque quando alguém vai cair esse mostro 

aparece (Edward, 7 anos). 

Sua fé é sua esperança para vencer a doença e o monstro da tristeza. Ou seria o medo 

da morte? 

Quando estou triste penso em Deus, penso na minha casa, na minha família e digo: 

vou me libertar daqui! Libertar é ficar feliz, alegre, se libertar do mal que é a tristeza. 

A gente pode até morrer de tristeza, de tanta tristeza que tiver, a gente pode morrer. 

Ai para eu não ficar triste eu penso em Deus, oro, penso na minha casa e oro dizendo 

assim: Jesus é minha família, nada me faltará, pela presença de Deus, espírito Santo, 

amém! (Edward, 7 anos). 

Edward traduz que a esperança é aquilo que não podemos ver, mas, por meio da fé, 

acreditamos que vai acontecer. 

Pessini (2010) ressalta a importância da fé e da espiritualidade como promotores de 

bem-estar, conforto, esperança e saúde para os pacientes. O autor afirma que esses recursos 
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são fundamentais para a compreensão de um sentido maior para a vida, principalmente 

quando essa é tecida com dor e sofrimento. 

Emily Sofia, por sua vez, expressou-se por meio do livro Menina Nina, trazendo a 

sua compreensão sobre o pós-morte, acreditando que há outra forma de viver, quando se 

morre: 

Acho que quando a gente morre, não fica dormindo não. A gente vai para outro lugar, 

fica vendo as pessoas que ficaram aqui (Emily Sofia, 9 anos). 

A fé e a esperança são recursos de enfrentamento importantes para as crianças em 

adoecimento oncológico. Segundo Barros (2009), “a esperança e a fé, durante uma doença 

grave, podem ter o intermédio de alguma religião, a qual pode dar sentido ao momento 

vivido, tanto para sua causa, quanto para a sua cura, ou mesmo para a morte, se essa ocorrer” 

(p. 29). 

Assim como as crianças, as mães também podem se utilizar da fé enquanto um recurso 

de enfrentamento, dando sentido ao adoecimento, fornecendo conforto, aliviando as angústias 

e resgatando a esperança na cura, sustentando os seus lugares de cuidadoras (Gobatto & 

Araújo, 2010). 

Os pacientes adultos, da mesma forma que o nosso pequeno paciente Edward, também 

tendem a buscam a espiritualidade como um recurso para ressignificar a doença e a dor, 

minimizando o sofrimento, obtendo maior esperança na cura (Guerrero, Zago, Sawada, & 

Pinto, 2011). 

Sobre a morte, esse tema que desperta tantos temores, Kübler-Ross (2006) reflete 

acerca de uma possibilidade de compreensão: 

“(...) o corpo físico é apenas a casa ou o templo, ou, segundo a nossa definição, o 

casulo, que habitamos por certo número de meses ou anos, até que fazemos a transição 
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a que chamamos morte. Chegada a hora da morte, deixamos o casulo e voltamos a ser 

livres como as borboletas (...) (Kübler-Ross, 2006, p. 55). 

 

6.2.3.2 O medo das mães: 

Apesar de não fazer parte dos objetivos do nosso estudo traremos a voz de algumas 

mães, dos nossos pequenos colaboradores, diante do diagnóstico de recaída do seu filho.  As 

mães de nossas crianças, como as chamamos várias vezes ao longo deste estudo, estiveram 

conosco em boa parte das entrevistas. 

Com a recaída o caminho parece tão estreito, são quimioterapias muito fortes e agora 

o transplante, que pode demorar a encontrar o doador ou a medula não pegar. Acho 

que o diagnóstico da recaída é ainda pior do que o primeiro, porque já vi muita coisa, 

muita criança não resistir (Mãe Esperança, mãe de Edward). 

Conhecer o caminho e relembrar as experiências vividas causam um forte impacto 

para a mãe que recebe o novo diagnóstico, por reconhecerem a iminência de morte, por meio 

das situações de outros pacientes. É importante que a equipe dê espaço para ouvir a mãe, 

permitir que ela fale sobre os seus sentimentos e suas expectativas com relação ao filho que 

acompanhou e acompanha durante todo o tratamento. Nesse encontro, a mãe, além de ser 

acolhida, poderá refletir sobre o processo de adoecimento do filho. 

Esses comportamentos e sentimentos apontam para a necessidade que a família 

apresenta em ter, da equipe de saúde, apoio emocional e comunicação honesta, além da 

importância da abertura para receber ajuda de familiares e amigos, alcançando o 

fortalecimento necessário para continuar (Pausch, 2013). 

Corroborando com o exposto trazemos os pensamentos de outra mãe, que nomeio de 

“mãe-amor”. Mãe-amor é a mãe de Emily Sofia, que aguardava o resultado dos exames que 

confirmariam a terceira recidiva do câncer da filha. Nesse período de espera dos resultados 
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dos exames, expõe vários sentimentos que envolvem o diagnóstico do câncer recidivado, tais 

como o medo da morte da filha, a alegria em ainda tê-la ao seu lado e a saudade da sua 

própria vida: 

Hoje eu acordei assim, com medo de pensar. Muita coisa para saber e medo de 

perguntar. 

Hoje eu acordei com saudades do mundo e até do meu próprio olhar, saudade do seu 

sorriso que sempre fez tudo eu enfrentar. 

Quanto caminho percorrido, tantas histórias para contar. Entre sorrisos, choros 

contidos, intercalando entre as vezes que me permiti chorar. 

Choro de alegria e medo. Medo de que sem você, não consiga me encontrar (Mãe-

amor, mãe de Emily Sofia). 

Para Lopes e Valle (2010) os pais irão trilhar os caminhos do tratamento dos seus 

filhos tendo como “pano de fundo” o medo da morte. Alves (2015) compartilha a sua reflexão 

sobre o significado da morte para os pais: 

Não acredito que haja dor maior do que a morte de um filho. A princípio é uma dor 

bruta, sem formas ou cores, como se fosse uma montanha de pedra que se assenta 

sobre o peito, eternamente. Com o passar do tempo essa dor bruta se transforma. Passa 

a ser muitas, cada uma com um rosto diferente, falando coisas diferentes. Há aquela 

dor que é a pura tristeza pela ausência. Ela só chora e diz: “Nunca mais” (Alves, 2015, 

p. 26). 

 

Emily Sofia, filha da Mãe-Amor, descreve a angústia da mãe ao saber sobre o seu 

diagnóstico de recidiva: 

“(...) agora que a doença voltou, minha mãe vai comer muito, viu? Ansiosa!”. 

Mãe e filha entre o medo da morte, a esperança e desejos de vida para nossa Linda 

Emily Sofia. 
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Em nossa cultura ocidental enfrentar a morte ainda é muito difícil. Falar sobre a morte 

do paciente pediátrico é uma árdua missão para a equipe de saúde e familiares, inquietando a 

todos, uma vez que reflete a própria fragilidade e a vulnerabilidade humana, deixando 

transparecer a contradição que sentimos nas palavras “criança” e “morte” (Toma, Oliveira, & 

Kaneta, 2014; Vendrúsculo, 2005). 

Quando a morte se faz presente no cotidiano da enfermaria alguns profissionais se 

disponibilizam a compreendê-la, muitos a tratam de forma técnica e tantos outros silenciam a 

própria dor, vivenciando o processo de luto não autorizado, uma vez que não permitem 

externalizar os seus sentimentos (Kovács, 2011). Assim, a dificuldade em encarar a morte do 

paciente revela o quanto que a formação médica está voltada para a ação curativa, sendo a 

morte uma demonstração de impotência, fracasso e derrota. Há, portanto, dificuldades 

pessoais e barreiras na formação dos profissionais da saúde que cuidam da vida e da morte 

dos seus pacientes (Neme et al., 2010). 

É fato que falar de morte na infância remete à inversão da ordem natural do ciclo 

vital, sendo muitas vezes esse assunto silenciado pelos adultos, demonstrando a dificuldade 

em lidar com essa temática. Para os familiares, em especial as mães, é insuportável a dor de se 

pensar sobre a morte de um filho, em decorrência dos vínculos afetivos estabelecidos e dos 

projetos de vida destinados a eles (Mazer & Valle, 2010). Como versa Nogueira da Silva 

(2014), “a dor da perda torna mais evidente a felicidade que possuíamos”. Porém, Santo 

Agostinho (354-430) apresenta um complemento à reflexão: “a angústia de ter perdido não 

supera a alegria de ter um dia possuído”. 

Estudar a recidiva oncológica, que aponta para um possível processo de 

terminalidade da criança, implica em também nos debruçarmos sobre os ensinamentos 

deixados por Kübler-Ross (2005, 2006), que nos remete a uma concepção mais ampla sobre a 

existência humana, porque morrer, assim como nascer, é um processo pelo qual todos nós 
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vamos passar. O que difere é o amor (cuidado) dado e recebido ao longo da vida. Mesmo que 

exista um único momento de vida, ele precisa ser tecido pelo fio do cuidado humano que há 

em nós, por isso, restando sempre o que fazer. Afinal, se por um lado a morte revela o quanto 

somos efêmeros, por outro nos convoca a valorizar a vida. 

Portanto, escutarmos esses pequenos pacientes nos convoca a pensar se estamos 

dando espaço para eles falarem sobre seus medos e dentre eles o da morte. E, assim, 

perguntarmos-nos se sabemos como acolher, como ajudar, como cuidar diante da vida e da 

morte. 
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7. Era uma vez o cuidado humanizado... 

 

“O sofrimento humano só é intolerável quando 

ninguém cuida” 

                                              Cicely Saunders. 

 

 

As crianças que coconstruiram conosco este estudo foram nos revelando suas 

estratégias de enfrentamento, com suas formas de driblar o monstro da tristeza, ensinando 

como podemos realizar um Cuidar humanizado. 

Este capítulo pretende falar sobre isso, que, em parte, foi explicitado nas entrelinhas 

desse percurso. Vamos, inicialmente, discorrer sobre o que significa Cuidar com C maiúsculo, 

como nos ensina Ayres (2001, 2002, 2004, 2009), passearemos por autores que contribuem 

para as reflexões sobre as práticas em saúde humanizadas, sobre o Cuidado humanizado, e em 

seguida, trazemos o encontro com as narrativas das crianças e seus ensinamentos sobre esse 

Cuidar. 

 

7.1. E o que seria Cuidar com C maiúsculo? 

Certo dia, ao atravessar um rio, Cuidado viu um pedaço de barro. Logo teve uma ideia 

inspirada. Tomou um pouco do barro e começou a dar-lhe forma. Enquanto 

contemplava o que havia feito, apareceu Júpiter. Cuidado pediu-lhe que soprasse 

espírito nele. O que Júpiter fez de bom grado. Quando, porém, Cuidado quis dar um 

nome à criatura que havia moldado, Júpiter o proibiu. Exigiu que fosse imposto o seu 

nome. Enquanto Júpiter e Cuidado discutiam, surgiu, de repente, a Terra. Quis 

também ela conferir o seu nome à criatura, pois fora feita de barro, material do corpo 

da Terra. Originou-se então uma discussão generalizada. De comum acordo pediram a 
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Saturno que funcionasse como árbitro. Este tomou a seguinte decisão que pareceu 

justa: “Você Júpiter, deu-lhe o espírito, receberá, pois, de volta este espírito por 

ocasião da morte dessa criatura. Você Terra, deu-lhe o corpo, receberá, portanto, 

também de volta o seu corpo quando essa criatura morrer. Mas você, Cuidado, foi 

quem, por primeiro, moldou a criatura, ficará sob seus cuidados enquanto ela viver. E 

uma vez que entre vocês há uma acalorada discussão acerca do nome, decido eu: esta 

criatura será chamada Homem, isto é, feita de húmus, que significa terra fértil” 

(Heidegger, 1995, p. 263-264). 

 

Sobre o mito, Boff (1999, p. 89) esclarece a reflexão quando afirma que, “não temos 

cuidado, somos cuidado”. O ser humano é um ser de cuidado, mais ainda, sua essência se 

encontra no cuidado. 

Fernandes (2011) explica que “somos filhos do cuidado: é no cuidado que 

irrompemos para o existir, é nele que somos gerados como ser-no-mundo, é nele que nos 

formamos e nos constituímos como o ser que somos” (p. 22). O homem emerge a partir do 

cuidado e ficará sob seus cuidados enquanto viver. Caminhará junto com ele nas experiências 

da vida, na sua dinâmica relação com o outro e com o mundo, ou no ser-no-mundo-com-o-

outro. 

Nesse sentido, Ayres (2001) traz que cuidar é moldar a argila, é querer, é realizar 

projetos. Transpondo para o contexto da saúde, o autor reflete que o Cuidado é uma atitude e 

um espaço destinado ao encontro intersubjetivo no qual as práticas de saúde não se limitam ao 

fazer técnico, consistindo numa implicação com o sofrimento do outro. É visível que se trata 

de ampla e trabalhosa mudança de paradigmas dos profissionais engessados em suas práticas 

técnicas. Mas, muitos passos já estão sendo dados. 

Esses autores dialogam com Heidegger, primeiro filósofo a abordar a questão do 

sentido do cuidar/cuidado, trazendo à tona que o cuidado é essencialmente humano e que 
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somos constituídos pelas práticas humanas do cuidar, sendo essa, portanto, uma realidade 

ontológico-existencial (Peixoto & Holanda, 2011). 

Na elucidação de Ayres (2004), Heidegger utiliza a expressão “cuidado” como uma 

forma do humano compreender a si, o mundo, e com as maneiras de ser-com-o-outro, por 

meio da autorreflexão. Então, “cuidado é o próprio ser do ser humano (ser-aí, Da-sein)” 

(Ayres, 2004, p. 21). 

Capalbo (2011) relembra que Heidegger utilizou na sua obra Ser e Tempo a palavra 

alemã sorge, traduzida posteriormente para o português como cuidado, ocupação. Em 

espanhol, Gaos utilizou a palavra “cura”. Já no latim, é compreendida como “solicitude”, 

“atenção especial”, “cautela”, “desvelo”, “precaução”, “cuidar”. Essa autora reflete que a 

multiplicidade das traduções permite que o conceito seja amplamente utilizado em todas as 

áreas das ciências, sejam elas humanas, sociais ou da saúde.  Dessa forma, o cuidado 

caracteriza uma atitude de cautela, atenção e respeito consigo mesmo e com os outros, 

considerando a totalidade humana e o seu meio ambiente. 

Voltando para Heidegger (2014), cuidado ou solicitude (Fürsorge) é uma relação de 

cuidado entre os seres que pode acontecer de forma impessoal. Isto é, uma atitude de evitação 

do outro, além disso, cuidando para que a distância exista. São os cuidados nos quais a 

técnica, as regras e a rotina, sobrepõem-se ao humano. 

Há, em contrapartida, o cuidado positivo com o outro ao qual Heidegger (2014) faz 

alusão. São duas possibilidades extremas desse cuidado, uma é a solicitude substitutiva, na 

qual se retira do outro a sua preocupação, colocando-o à parte e realizando os afazeres por ele. 

A outra é a solicitude antecipadora, que desperta e encaminha o outro para o seu autocuidado, 

permitindo que esse outro assuma e conduza seus próprios caminhos e se destine enquanto 

projeto inacabado, um vir-a-ser. 
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A primeira postura, de solicitude substitutiva, tem a característica de assumir o lugar 

do outro, tornando-o dominado, submisso, sem autonomia, sem envolvimento e sem 

responsabilidade. É um cuidado que anula as possibilidades do outro de ser, analisa Bicudo 

(2011). 

No âmbito deste estudo, para chegarmos à compreensão que adotamos sobre a 

categoria Cuidado, ancoradas em Ayres (2002, 2004, 2009) e inspirados em Heidegger, é 

oportuno dizer, como nos afirma Silva (2006): 

Com os benefícios da tecnociência, a medicina vem subordinando a assistência à 

aplicação de tecnologias instrumentais, deixando de perceber e aproveitar as trocas 

mais amplas que se realizam na interjubjetividade de um momento assistencial e que 

extrapolam o tecnológico (Silva, 2006, p. 88). 

 

Portanto, revelando a solicitude substitutiva heideggeriana. Nesse sentido, Ayres 

(2004) nos ensina que o Cuidado humanizado possibilita, justamente, a permeabilidade do 

técnico ao não técnico, o diálogo entre essas duas dimensões interligadas, mas, que sob o 

domínio de uma racionalidade biomédica foi fragmentado, dissociado, implicando, por vezes, 

na objetificação do outro. Dessa forma,“cuidar da saúde de alguém é mais que construir um 

objeto e intervir sobre ele” (Ayres, 2001, p. 71). A reconstrução dessas práticas vem sendo 

discutidas por vários autores, que solicitam a presença do profissional da saúde comprometida 

com o sofrimento humano, suas dores totais, e o sentido que atribuem ao adoecimento (Ayres, 

2001, 2002, 2004, 2009; Jácomo & Aguiar, 2013; Nogueira da Silva, 2010, 2014, 2015; 

Pessini, 2010; Porto, 2013; Silva, 2006). 

Maturana (2001) afirma que o cuidar é um dos sentimentos que nos caracteriza como 

seres humanos, assim como o amor, uma vez que sem amor não existe o cuidado. Para ele, 

cuidar é um ato de amor. 
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Nessa linha, Nogueira da Silva (2015) reflete sobre o amor nas práticas da saúde. A 

autora acredita que o amor, nesse contexto, deve ser refletido na atuação do profissional 

diante do seu paciente. Esses recursos surgem quando acolhemos o outro por meio da escuta 

qualificada, dando sentido às dimensões existenciais imbricadas no Cuidar, que transcende o 

automatismo tecnológico no qual estamos inseridos. Segundo a autora: 

Mas como é possível dentro de uma racionalidade que prescreve o distanciamento do 

outro, o não envolvimento? Como sairmos da distância da técnica à amorosidade que 

potencializa o outro? O cuidado humanizado tem sido um cuidado amoroso? Sem 

dúvida, são inegáveis os benefícios da medicina tecnocientífica, mas a evitação do 

contato humano elimina o reconhecimento do sofrer do outro através da palavra. A 

dor que é apenas medida, medicada, que não é reconhecida em seu significado, não é 

cuidada. Substituímos o “tempo da conversa” pelo “tempo tecnológico” e nos 

afastamos assim do compromisso com o sofrimento humano. É apenas quando eu 

resgato a possibilidade de me envolver com a dor do outro, aquela dor que não é 

minha, mas, me dói, que reencontro a dimensão do Cuidado com a dor total do outro 

(física, emocional e existencial) (Nogueira da Silva, s/d , 2015). 

 

Portanto, é desse tipo de Cuidado que falamos e queremos realizar. O Cuidado com C 

maiúsculo. O entrelaçamento do cuidado técnico ao Cuidado humanizado. Para que esse 

encontro ocorra é necessário compromisso e disponibilidade com a dor subjetiva de quem 

sofre. O Cuidado é atento ao acolhimento, à escuta e ao diálogo, capaz de produzir uma 

prática em saúde atribuída de sentido e significado para todos. 

É nesse sentido que Ayres (2010) reflete, trazendo o Cuidado enquanto atitude e 

espaço de (re)construção de intersubjetividades, alinhando a tecnologia instrumental às 

habilidades humanísticas na atenção à saúde. 
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Essa reflexão é um convite a perceber o paciente além da sua doença, considerando a 

sua singularidade humana, que permeará os sentidos atribuídos à sua vida e ao processo de 

adoecimento. O Cuidado enquanto atitude possibilitará a construção do vínculo do 

profissional com o paciente, contemplando a integralidade do sujeito, as suas dores, angústias 

e projetos de vida. 

Nessa direção, com relação aos cuidados humanizados, Nogueira da Silva (2014) 

contribui quando reflete sobre as práticas em saúde dizendo: 

É no terreno da intersubjetividade, no poder falar algo dos profissionais de saúde com 

seus pacientes na iminência da morte, implicando por vezes práticas desumanas, por 

serem meramente técnicas, ou no aprendizado na direção da humanização do cuidado 

(Nogueira da Silva, 2014, p. 14). 

 

A autora conclui que a intersubjetividade está sempre em construção, inclui a 

incerteza, o indeterminado e o transitório que permeiam o cenário da existência. Ter 

consciência da impermanência e da finitude de tudo que existe pode revigorar o ser, renovar 

as possibilidades de criação e de Cuidado consigo mesmo e com o outro, respeitando a sua 

condição ontológica de ser do Cuidado. 

No contexto da saúde, é vital a importância dos avanços científicos e tecnológicos. A 

centralização nesses procedimentos técnicos é que pode ser percebida como uma dificuldade e 

ao mesmo tempo um desafio para a equipe de saúde (Pimenta & Collet, 2009).  Na busca pela 

cura da doença, o distanciamento afetivo entre os humanos pode representar uma defesa por 

parte do profissional em lidar com a dor e a possibilidade de finitude do outro, revelando suas 

próprias limitações em lidar com a sua própria finitude (Kovács, 2003). 

Aproximar o tecnológico e o humano é um desafio para as práticas em saúde, 

conforme afirmamos anteriormente. O Brasil busca fortalecer essa relação, tentando modificar 

a concepção de saúde dos usuários e profissionais ao longo dos últimos 27 anos mediante a 
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conquista do Sistema Único de Saúde (SUS), que reza pelo direito à saúde igualitária para 

todos. Buscando fortalecer e ir além da premissa original do SUS, a Política Nacional de 

Humanização (PNH) estimula que os usuários mudem de lugar, passando da passividade ao 

protagonismo da sua história de vida no processo de saúde/doença (Benevides & Passos, 

2005). 

Para tanto, os profissionais precisam receber melhores condições de trabalho, e 

devem construir uma relação com os usuários baseada no Cuidado ampliado, respeitando o 

adoecimento e as histórias de vida dos indivíduos, mantendo uma relação de respeito, 

confiança e solidariedade, tratando o humano realmente como um humano. O preocupar-se 

com a própria atitude com relação ao outro (Cuidado) é uma ação ética, portanto, Cuidado, 

humanização e ética são inseparáveis (Mota, Martins, & Véras, 2006). 

Assim, percebemos que humanizar é tecer laços de Cuidado e ética. Trata-se de um 

processo lento e para que essa ação seja uma constante nas práticas de saúde no Brasil, é 

preciso o esforço de todos os envolvidos, usuários, profissionais e instâncias governamentais, 

para que seja real o distanciamento do modelo biomédico de atendimento presente no 

Ocidente, que luta para combater a doença e a morte, fragmentando e esquecendo o humano 

que somos. 

Vendrúsculo e Valle (2010) enfatizam o desafio para os profissionais da saúde que 

lançam como perspectiva não somente curar, salvar a vida da criança, mas, sobretudo, Cuidar, 

preservar sua qualidade de vida. Para que se consiga enxergar o doente, a sua história de vida, 

o seu desenvolvimento, que abrange outros aspectos, como, por exemplo, os emocionais, 

afetivos e espirituais, precisa existir o encontro humano e, por vezes, esse encontro promove o 

despertar de vários sentimentos nos profissionais, dentre eles a alegria e a tristeza. Lidar com 

a dor do outro exige lidarmos com as nossas dores. Exige Cuidado com os cuidadores, exige 

uma atenção muito grande à qualidade de nossa comunicação. Uma vez que será a linguagem 
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verbal e não verbal parte importante de um Cuidar Humanizado. Afinal, como nos guia 

Nogueira da Silva (2014), a humanização das práticas em saúde, diante da vida e da morte, 

destina-se a dar voz à palavra, à dor, ao riso, ao humano. 

Portanto, Ayres e Silva (2004) resumem a nossa compreensão sobre o Cuidado quando 

explicam: “trata-se da designação de uma atenção à saúde imediatamente interessada no 

sentido existencial da experiência do adoecimento, físico ou mental, e, por conseguinte, 

também das práticas de promoção, proteção ou recuperação da saúde” (p.20). Somaríamos a 

essa definição também a atenção às questões existenciais e simbólicas relacionadas ao 

acompanhamento do processo de morte de pacientes (Nogueira da Silva, 2006). 

Cuidar de todas as dores vivenciadas por nossas crianças, das físicas às emocionais e 

espirituais, prevenir outras, promover saúde trazendo alegria para o contexto da dor, Cuidar 

diante da vida e da morte delas é o desafio de um cuidar com C maiúsculo que só é possível 

se o sofrimento for escutado e esse Cuidar compartilhado. 

 

7.1.1 A comunicação e o Cuidar. 

O Cuidado humanizado busca a aliança entre o tecnológico instrumental e as 

habilidades humanísticas, visando à compreensão e ao reconhecimento da singularidade do 

paciente (Ayres 2001, 2002, 2004; Jácomo & Aguiar, 2013; Pessini, 2010; Porto, 2013; Silva, 

2006). 

Dessa forma, dar voz ao outro e reconhecê-lo em suas necessidades exige a abertura 

para o encontro e para o jogo de perguntas e respostas necessário para o alcance da boa 

comunicação (Gadamer, 2002). Não é possível compreender o outro sem uma boa 

comunicação, assim, não é possível humanizar as práticas do cuidar sem essa qualidade. 

A comunicação é uma habilidade que pode ser desenvolvida pelos médicos, mas, o 

fato de anunciar o diagnóstico é por si só um desencadeador de ansiedade para todos os 
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envolvidos nessa relação. Para o médico, por colocar diante de si a possibilidade da morte do 

paciente. Para o paciente e sua família, o diagnóstico traz sinais de ameaça à vida, gerando 

incertezas e dúvidas quanto ao futuro. É importante ressaltar, mais uma vez, que a 

comunicação é um fator de extrema importância para que haja o estabelecimento de uma 

relação de confiança entre o médico e o paciente, além de ser um momento de esclarecimento, 

possibilitando adesão ao tratamento (Jácomo & Aguiar, 2013; Lucena, 2011). 

Nesse sentido, a comunicação de más notícias, diagnósticos, prognósticos e, em 

especial, o anúncio da terminalidade é habitualmente difícil para os profissionais da saúde, em 

especial os médicos, por serem os responsáveis em conversar com os pacientes e familiares 

sobre isso. Esse processo parece ser mais árduo quando o paciente é uma criança, inquietando 

os profissionais principalmente quando a morte se aproxima.  Kovács (2011) diz que doenças 

graves como o câncer carregam o estigma da morte, da dor e do sofrimento, portanto, tendem 

a criar a “conspiração do silêncio”. 

Vejamos abaixo o que nos conta Rafael: 

Mainha (contou) de novo. Não, na verdade todas as vezes que é para recomeçar o 

tratamento eu fico fora da sala, brincando. Aí Dra. Ana
3
conta para mainha e mainha 

me fala. Na verdade, eu posso (entrar na sala), mas sempre fico do lado de fora. Na 

verdade, quando é para recomeçar eu sempre fico do lado de fora, não sei o que 

acontece. Toda vez eu fico, mas não sei o porquê (Rafael, 10 anos). 

Diante da possibilidade do retorno da doença, Rafael não é convidado para a conversa 

que revela a sua recaída, gerando desconforto e ansiedade no pequeno paciente, conforme 

constatado no momento em que narrava a sua história. A mãe, após receber o diagnóstico do 

médico, conversou com a criança. 

                                                 
3
  “Dra. Ana” é um nome fictício escolhido por Rafael.  
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Contudo, na narrativa de Rafael apesar da ausência do médico no primeiro momento 

da revelação da recidiva, não é possível falarmos em conspiração do silêncio, pois houve 

comunicação da criança com a sua mãe e até mesmo com o médico posteriormente. 

Amaral e Neme (2010) afirmam que as crianças compreendem o seu estado de 

adoecimento grave ao observar o comportamento e os sinais de preocupação que seus 

familiares produzem e não somente por meio dos seus sintomas físicos. O longo período de 

tratamento e as recaídas geraram em Rafael uma forte expectativa nos retornos das avaliações 

clínicas, corroborando a literatura (Arruda, 2013; Epelman, 2013; Espíndula & Valle, 2002). 

Da mesma forma, Arruda (2013) anuncia que a comunicação clara favorece a diminuição das 

fantasias e aumento do sentimento de segurança, podendo se tornar um recurso de 

enfrentamento infantil diante do difícil tratamento. 

Gabarra e Crepaldi (2011) sinalizam que a criança sabe sobre o seu diagnóstico de 

forma indireta ou direta. A forma indireta é muito comum e ocorre quando a criança presencia 

a conversa do médico com o seu cuidador, geralmente a mãe, ou escuta a sua mãe relatando a 

doença para outros familiares, não havendo a sua participação ativa. Também ocorre a 

comunicação direta, porém, na maioria das vezes, é a mãe quem informa sobre a doença e não 

o médico. 

 A realidade vivenciada por nossos pequenos pacientes ilustraram o quanto algumas 

dores podem ser minimizadas diante de uma boa comunicação. Nas narrativas de Emily Sofia, 

Júlia e Edward percebemos que a comunicação médica foi a principal fonte de informação 

sobre o retorno da doença. Eles receberam uma comunicação direta, clara, sendo reforçada 

depois pelas mães. Dessa forma, as crianças demonstraram estar bem informadas sobre o seu 

processo de adoecimento e relataram o momento do anúncio do diagnóstico da recaída. 

Eu já tive três recaídas...é, foi três! Aí na primeira eu já estava curada, já faz o que? 

Quase ganhando alta do hospital! Que quando se ganha alta é como se não 
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precisasse vir para o hospital, aí foi quando eu recaí. Hoje foi Dr. Mateus me disse 

que eu ia precisar mudar o protocolo (Emily Sofia, 9 anos). 

Eu comecei a sentir dor, aí eu vim para o hospital e Dr. Mateus disse que tinha 

voltado a doença (Júlia, 10 anos). 

Dr. Mateus disse para mim. Ele disse assim: Edward, a sua plaqueta está baixa e a 

doença voltou! (Edward, 7 anos). 

Minha mãe (contou), mas depois que eu tive catapora, o médico disse que a doença 

tinha voltado. Não sei o nome da doença (Sofia, 7 anos). 

Essas narrativas parecem trazer indícios de mudanças na postura médica e, 

consequentemente, nas práticas de Cuidados voltados à saúde infantil, nas quais podemos 

constatar que os médicos conversam com os seus pacientes. Nos fragmentos das narrativas 

podemos observar que as crianças demonstram capacidade de compreender o processo de 

adoecimento. Esse conhecimento alcançado no espaço do Cuidado da comunicação nos leva a 

refletir sobre os vários benefícios para a criança como, por exemplo, a diminuição da 

ansiedade, uma vez que confiam nos seus cuidadores, e a adesão ao tratamento. Ou seja, 

podemos pensar na comunicação enquanto um recurso importante de enfrentamento ao 

adoecimento. 

Sobre a comunição verbal, Toma, Oliveira e Kaneta (2014) apontam que, além das 

dificuldades pessoais do profissional ao anunciar o prognóstico reservado de uma criança, há 

uma discussão ética sobre os benefícios da verdade na comunicação. Há os médicos que 

assumem uma postura paternalista, visando a proteção dos pacientes, omitindo a verdade 

absoluta. Há, também, médicos que agem de forma positiva, dialogando honestamente com a 

criança e seus pais, por entenderem que a criança tem o direito de saber a verdade sobre a 

doença para que possa elaborar questões sobre a sua vida e a sua morte. De fato, há um 
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impacto emocional decorrente da comunicação de más notícias, mas, da mesma forma que 

pode haver resultados negativos (confusão, sofrimento e ressentimento), se feita de maneira 

adequada, com habilidade e sensibilidade, pode propiciar melhor condução do tratamento. 

Promover um espaço de diálogo, de cativar ou criar laços, é uma estratégia de 

intervenção possível tanto para os familiares, quanto para os profissionais da saúde. Os 

psicólogos enquanto membros da equipe multidisciplinar podem atuar diretamente com a 

criança, assim como, incentivar a equipe de saúde a Cuidar dessas questões subjetivas que 

emergem no contexto hospitalar. Esse diálogo pode ser mediado por recursos lúdicos como o 

desenho, filmes, brinquedos e contação de histórias, que facilitam e estimulam a expressão 

das vivências, o compartilhamento das dores e dos projetos de vida da criança, além de 

favorecer o enfrentamento e a adesão ao tratamento (Azevedo, 2011; Bomtempo, 1997; 

Fernandes, 2011; Kohlsdorf & Costa-Júnior; 2008; Porto, 2013; Valle, 2001). 

A comunicação enquanto Cuidado promove o êxito da aliança terapêutica entre equipe 

e paciente. Podemos denominar essa aliança de encontro terapêutico que ocorre por 

intermédio da comunicação terapêutica. 

Por intermédio da comunicação terapêutica, o fazer meramente técnico pode ser 

superado, na medida em que a comunicação se torna um instrumento utilizado para dialogar, 

escutar a história de vida do paciente, informar, esclarecer e orientar a família acerca do 

diagnóstico e prognóstico da criança. Esse acolhimento é extremamente relevante para a 

adesão ao tratamento e a diminuição do nível de ansiedade da família, contribuindo para o 

Cuidado humanizado (Figueiredo et al., 2013; Quirino et al., 2010). 

Com a criança, a comunicação terapêutica pode ser considerada uma possível 

estratégia de enfrentamento promovida em parceria com equipe de saúde. Além dela, são 

diversas as redes de apoio que podem promover o enfrentamento das crianças às 

vulnerabilidades do tratamento. Macieira (2009) afirma que a comunicação eficaz constitui 
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em conhecer o paciente de forma ampla, dessa forma, a autora ressalta a importância de 

conhecer a dimensão espiritual e/ou religiosa do paciente para que possamos acolher esse 

recurso como uma possibilidade para o enfrentamento de enfermidades graves como o câncer. 

Diante de uma recidiva as crianças retomam o caminho de lutas e poucas alegrias já 

conhecido e revelam diante das vulnerabilidades as quais estão expostas – ou seja, diante de 

suas perdas e dores – os diversos recursos e possibilidades de enfrentamento: o brincar, o 

cuidado de seus cuidadores familiares e profissionais, e a presença da espiritualidade ou 

religiosidade que fortalecem a esperança no futuro. Assim, contaram o que fazem para se 

sentir melhor nos dias que estão tristes. 

 

7.1.2 E para espantar a tristeza. 

  7.1.2.1 O brincar pode Cuidar! 

Destacamos, de forma especial, o brincar como um importante recurso de 

enfrentamento da hospitalização e do adoecimento e de promoção do Cuidar humanizado. 

O brincar, expressão genuína da criança, traz diversos benefícios. Ao brincar junto 

com os profissionais, a criança tem a oportunidade de receber informações, de forma lúdica, 

sobre os aspectos da doença e do tratamento, auxiliando no enfrentamento da situação de 

adoecimento e favorecendo a humanização das relações nesse contexto considerado, muitas 

vezes, como hostil (Vieira, Almeida, Possari, Santos, & Srougi, 2014). 

Nesse caminho, Motta, Enumo e Ferrão (2006) acreditam que disponibilizar, por 

exemplo, informações de forma lúdica para a criança pode constituir-se num importante 

recurso de enfrentamento e adesão ao processo de tratamento, uma vez que, brincando elas 

expressam os seus sentimentos e elaboram as suas questões emocionais. 

O Cuidado humanizado implica em manter o entrelaçamento entre as ações técnicas, 

que para as crianças tanto provoca as dores físicas e emocionais, e o fazer humano, o encontro 
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com o outro, por meio do diálogo e de diversos recursos terapêuticos, como destacamos o 

brincar.  Além desses benefícios, o brincar promove a interação social com outras crianças, 

familiares e equipe de saúde, favorecendo o estabelecimento de vínculos; estimula a 

continuidade do desenvolvimento cognitivo; restaura aspectos emocionais, resgatando a 

alegria, ao promover diversão e relaxamento, e facilita a sua adaptação no hospital (Depianti, 

Silva, Carvalho, & Monteiro, 2014; Motta & Enumo, 2002; Oliveira, 2010; Silva, Borges, & 

Mendonça, 2010; Reis & Bichara, 2010). 

Durante o tratamento oncológico o brincar e as atividades lúdicas se tornam ainda 

mais urgentes em virtude do longo período de afastamento das atividades escolares, das 

brincadeiras com os amigos, além da fragilidade emocional e limitações físicas (Azevedo, 

2011). 

Diante de tantos benefícios, ressaltamos que ao promovermos o lúdico nas práticas de 

saúde rompemos um pouco com a radicalidade do processo de racionalidade médica 

ocidental. Enquanto brinca, a criança retoma a sua autonomia, pode realizar escolhas no seu 

mundo. 

É hora de ouvir um pouco as crianças de nosso estudo. Ao responderem do que gostam 

no hospital e o que faziam quando estavam tristes, o brincar foi a resposta fortemente 

encontrada. 

Elas expressaram que gostam de brincar, seja na sala da psicologia, na classe 

hospitalar, com a brinquedista ou, ainda, nas ações voluntárias realizadas no hospital. É fato, o 

brincar promove alegrias. 

Assisto TV, jogo no tablet e vou brincar do lado de fora do quarto. Brincar mesmo! 

Me deixa felizinho (Rafael, 10 anos). 

Eu vou para a salinha (classe hospitalar), lá eu brinco, escrevo, o professor faz 

mágicas e eu descubro tudinho (…) um dia apareceu, num domingo, um mágico e 
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trouxe mais dois amigos dele, parece. Aí eles foram fazer uma mágica, de desligar a 

tv. Daí eu que descobri a mágica dele. Eu até encontrei o lugar que eles tinham 

guardado o controle (risos), eles tinham deixado com o enfermeiro. A salinha e os 

mágicos me fazem sentir melhor (Emily Sofia, 9 anos). 

Pintar, ir para a escolinha, brincar, ir para a sua sala (Psicologia), fazer flores, artes 

(Sofia, 7 anos). 

Ao promover espaços de ludicidade e estimular a aprendizagem para as crianças nos 

espaços de saúde, os efeitos das adversidades provenientes do longo período do tratamento 

oncológico podem ser atenuados (Bomtempo, 1997; Vieira, Matos, Ivo, & Carneiro, 2010). 

Nessa perspectiva Carbonari, Ferreira e Rodrigues (2013) afirmam: “a criança doente requer 

uma assistência que a considere em sua totalidade, que valorize não apenas a doença mas a 

integralidade, estabelecendo práticas acolhedoras, lúdicas e solidárias (p. 123). 

Kohlsdorf e Costa-Júnior (2008) destacaram a importância de ações lúdicas 

(brincadeiras, jogos, música, filmes) para as crianças em tratamento oncológico, junto aos 

profissionais, visando socializar as crianças, amenizar a ansiedade da família e fortalecer os 

vínculos com a equipe de saúde. 

As ações lúdicas no hospital possibilitam um espaço de encontro entre o profissional 

da saúde e pacientes capaz de voltar-se para o acolhimento das demandas emocionais e 

afetivas do doente, de uma abertura ao diálogo e à escuta, na direção do que Merhy (1997) 

denomina de tecnologia leve e que Ayres (2002) conceitua enquanto Cuidado integral e 

humanizado. Compreensões essas que sustentam teoricamente a concepção de Cuidado 

utilizada neste estudo. 

Júlia ilustra um pouco essa questão ao ressaltar que nada a faz se sentir melhor, 

revelando o seu incômodo em estar no hospital. Mas, em sua contação, lembra que gosta de 

brincar no seu quarto (enfermaria) quando recebe a visita da brinquedista: 
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Nada! (faz sentir melhor) (…) mas eu gosto de brincar com a tia * Flor 

(brinquedista), no meu quarto (Júlia, 10 anos). 

Portanto, o lúdico pode amenizar as dores físicas, emocionais e sociais vivenciadas 

pelas crianças, contribuindo para uma melhor qualidade de vida, em todas as fases do 

tratamento, inclusive, na recidiva, como constataram Vieira, Matos, Ivo e Carneiro (2010). 

As nossas crianças revelam a importância da disponibilização de brinquedos, de 

espaços voltados para o brincar e de pessoas que possam brincar com elas, como os 

profissionais da equipe de saúde e voluntários. Essa forma de Cuidar promove alegrias em 

dias mais difíceis e transforma o hospital em um lugar acolhedor (Depianti et al., 2014). Silva, 

Borges e Mendonça afirmam (2010): 

O brincar como rotina do próprio ambiente hospitalar pode levar a criança a associá-lo 

como algo bom e agradável. Brincando no hospital, a criança não passaria a temê-lo, 

mesmo sendo necessário permanecer por longo período nesse ambiente para seu 

tratamento oncológico (Silva, Borges, & Mendonça, 2010, p. 102). 

Costa (2007) assegura que “a criança está bem quando brinca e tem a capacidade de 

manter seu mundo lúdico mesmo diante das adversidades que a doença pode trazer”. 

Brincar também é Cuidar. Permitir e estimular o brincar no hospital pode espantar a 

tristeza. Levar o corpo adoecido para espaços projetados para o brincar, como a 

brinquedoteca, ou simplesmente brincar na enfermaria, com os profissionais, familiares ou 

sozinho, promove a expressão dos sentimentos e a regulação emocional, reduzindo a 

ansiedade inclusive com relação aos procedimentos médicos, auxiliando na adesão ao 

tratamento, sendo considerada uma estratégia de enfrentamento às situações de estresse que a 

hospitalização provoca (Reis & Bichara, 2010; Silva, Borges, & Mendonça, 2010). Segundo 

Winnicott (1975), “o brincar é por si só terapêutico” (p.74). 
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  7.1.2.2 Os Cuida-dores: familiares e profissionais. 

Acreditamos que durante todo o percurso do tratamento oncológico há muito o que ser 

feito para criança. São muitas possibilidades de Cuidar, são várias mãos que Cuidam das 

dores dos pequenos pacientes. 

No longo caminho do tratamento do câncer a criança é cuidada pelas mãos dos seus 

familiares e pelas mãos da equipe de saúde. Geralmente, dentre os cuidadores familiares, as 

mães permanecem com os cuidados junto ao filho doente, enquanto o pai segue o caminho de 

provedor da família (Silva, Andrade, Barbosa, Hoffmann, & Macedo, 2009; Silva, Melo, & 

Pedroza, 2013). 

Para nossos pequenos colaboradores os que cuidam de suas dores são os profissionais 

de saúde, em especial os médicos, enfermeiros e suas mães. Uma delas cita também Deus 

(abordaremos mais adiante essa questão). Aqui, traremos esses cuida-dores profissionais e 

familiares enquanto mais um recurso delas para o enfrentamento da doença e de sua recidiva. 

As crianças revelam isso: 

Quem cuida de mim é minha mãe (Emily Sofia). 

Quem cuida de mim é mainha (Rafael, 10 anos). 

A mãe, cuidadora principal da criança nesse momento, também precisa receber os 

cuidados da equipe de saúde para ajudá-la a enfrentar o intenso sofrimento vivido desde o 

anúncio do diagnóstico, passando por várias etapas do tratamento até a recidiva, o recomeçar 

tudo outra vez. Amador et al. (2013) afirmam: 

Entender o cuidador não é só percebê-lo como um ser que cuida, mas que também 

precisa ser cuidado, pois seus sentimentos ficam fragilizados pela doença da criança, 

sua rotina é modificada para exercer as atividades que antes não existiam, e necessita 

se afastar dos outros membros da família, da casa, do trabalho e dos amigos (Amador 

et al., 2013, p. 543). 
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A união familiar também contribui no processo do Cuidar, servindo de grande suporte 

para o enfrentamento. Diante de tantas dores e rupturas, a união da família tende a ser 

significativa para o paciente e para outros membros da família. A relação permeada por 

vínculos afetivos fortalece o paciente, promove bem-estar, ajuda a reduzir os sentimentos de 

desamparo, tristeza e solidão, encorajando o paciente a enfrentar a doença (Vivar, Whyte, & 

Mcqueem, 2010). 

Meu pai e minha mãe cuidam de mim. Em casa minha avó e meu irmão. Lá eu brinco 

com meus irmãos, gosto de comer o almoço todinho de minha mãe e dormir (Júlia, 10 

anos). 

Cuidar, acolher, brincar, estar ao lado, oferecer a comida que a criança gosta também 

ajuda a superar a enfrentar o câncer recidivado. Ressaltamos, a partir da narrativa de Júlia, a 

importância da família enquanto recurso no enfrentamento desse processo. 

Quem cuida das crianças é a médica, as enfermeiras e Jesus (Sofia, 7 anos). 

As enfermeiras, Dr. Mateus e Deus. Deus fica me cuidando, me vendo, me olhando, 

me amando, fazendo eu me sentir bem (Edward, 7 anos). 

Cyrulnik (2004) afirma sobre a importância dos tutores de resiliência, enquanto 

promotores de vínculos afetivos capazes de transmitir segurança e auxílio na elaboração e 

ressignificação das vivências adversas. Dentre eles, o próprio hospital e os profissionais que 

atuam na equipe de saúde; o olhar Cuidadoso da família; a troca de experiências entre 

familiares de pacientes com câncer; a convivência com os amigos; além do amparo financeiro 

e o apoio espiritual ou religioso. Nesses últimos, é possível que encontrem na fé a esperança, 

a aceitação da doença e o alívio da angústia (Araújo et al., 2014; Beltrão, Vasconcelos, 

Pontes, & Albuquerque, 2007). 
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7.1.2.3 A fé e a esperança. 

Sofia e Edward compreendem que o Cuidado é realizado pela equipe de saúde e pela 

dimensão espiritual, Jesus e Deus. Evidenciam a presença da religiosidade como recurso para 

o enfrentamento das dores, fortalecendo a esperança na cura conforme veremos, em especial, 

na narrativa, de Edward. 

Quem cuida das crianças é a médica, as enfermeiras e Jesus (Sofia, 7 anos). 

As enfermeiras, Dr. Mateus e Deus. Deus fica me cuidando, me vendo, me olhando, 

me amando, fazendo eu me sentir bem (Edward, 7 anos). 

Emily Sofia mesmo sem verbalizar, revelou a sua religiosidade por meio dos objetos 

dispostos na enfermaria que se encontrava. Conforme mencionado no diário de campo, 

encontramos a imagem de Nossa Senhora de Fátima e o pequeno terço enrolado no seu pulso. 

Esse terço acompanhou nossa pequena paciente durante várias internações. 

Corroboramos com autores que defendem a importância do lugar da espiritualidade e 

religiosidade na humanização das práticas em saúde. Para eles é necessário ampliar os 

cuidados voltados para o doente, e isso implica em permitir que surjam as suas dimensões 

emocionais, sociais e espirituais, respeitando as suas crenças e práticas religiosas ou 

espirituais (Liberato, 2013; Macieira, 2009; Pessini, 2010). 

Edward sinaliza que a espiritualidade pode ser considerada, além de uma forma de 

cuidado recebido, um recurso de enfrentamento diante do adoecer. 

Quando estou triste penso em Deus, penso na minha casa, na minha família e digo: 

vou me libertar daqui! Libertar é ficar feliz, alegre, se libertar do mau que é a 

tristeza. A gente pode até morrer de tristeza, de tanta tristeza que tiver, a gente pode 

morrer. Aí, para eu não ficar triste, eu penso em Deus, oro, penso na minha casa e 

oro dizendo assim: Jesus é minha família, nada me faltará, pela presença de Deus, 

Espírito Santo, amém! (Edward, 7 anos). 
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Vasques, Bousso e Mendes-Castillo (2011) afirmam que diante do sofrimento 

provocado pelo adoecimento as crianças podem aproximar-se da sua espiritualidade e 

encontrar forças para superar as situações adversas. Acreditar em algo que transcende ajuda as 

crianças a pensar no futuro com esperança. Segundo as autoras: “seguindo suas crenças, a 

criança percebe que não está sozinha. Acredita em sua recuperação e passa a pensar no futuro 

e na possibilidade de uma vida normal, sem precisar viver com as perdas que vivencia no 

presente” (Vasques, Bousso, & Mendes-Castillo, 2011, p.127). 

Para Macieira (2009) os pacientes que se mantêm conectados com a espiritualidade, 

que acreditam e confiam em um ser superior, demonstram alívio das dores e dos medos diante 

dos procedimentos técnicos ocasionados pelo adoecimento. Além disso, segundo a autora, os 

pacientes vivem mais e apresentam melhor qualidade de vida. 

Liberato (2013) afirma que a distinção entre religião e espiritualidade foi uma 

importante mudança sociológica na atualidade do Ocidente, uma vez que a religião era a única 

responsável por cuidar da alma dos seres humanos por quase dois mil anos. 

Há uma distinção importante de se fazer entre as duas. As religiões simbolizam as 

suas crenças nas construções arquitetônicas, nos símbolos, nos ritos e dogmas, porém, não são 

em sua essência espiritual. Por sua vez, a espiritualidade não está ligada necessariamente a 

nenhum sistema religioso, ao contrário, é uma busca constante de sentir Deus e não saber 

somente sobre ele. Na saúde é necessário que haja o respeito às crenças religiosas ou 

espirituais dos pacientes, seja ela qual for, sendo utilizada como uma possível estratégia de 

sustentação e enfrentamento, uma vez trazida por eles (Barros, 2004; Liberato, 2013; 

Macieira, 2009; Netto & Almeida, 2010; Pessini, 2010). 

Em pesquisa sobre espiritualidade e religiosidade, no contexto da oncologia, Gobatto 

e Araújo (2013) constataram que os profissionais da saúde consideram importante a dimensão 

espiritual e ações religiosas no contexto da saúde, porém, é nítida a escassez dos serviços de 
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apoio religioso nos hospitais brasileiros, assim como, o despreparo da equipe em lidar com 

essas temáticas junto aos pacientes. 

Cuidar com C maiúsculo é estar junto com o paciente e, dentre tantas outras ações 

possíveis, é ouvir as suas histórias. Ao pensar na esperança que as crianças revelam nas suas 

narrativas, lembramos de todo o caminho trilhado por elas e da quantidade de pedras que 

encontraram. Parece que as nossas crianças já ouviram essa história de Fernando Pessoa: 

“Pedras no caminho? Guardo todas. Um dia, vou construir um castelo!”. 

Vou fazer as coisas que eu não posso fazer, comer carne de porco, nadar na praia, 

nadar na piscina que eu não posso porque tem cloro, todo mundo diz: não vá para a 

piscina não, você pode ter alergia a cloro. Na verdade, na última vez (no último 

tratamento) eu até podia ir para a piscina, Dra. Ana me liberou, mas não deu certo. 

Vou correr, jogar bola, andar de bicicleta e cair da bicicleta. Só isso mesmo! (Rafael, 

10 anos). 

Os desejos de Rafael remontam a rotina de uma criança curada, saudável, que pode 

brincar, correr, nadar, jogar bola, andar e inclusive cair da bicicleta. Essa é a sua esperança. 

Talvez isso o motive a continuar o tratamento. Por outro lado, quando finalizou com “só isso 

mesmo” senti em seu olhar e no tom da sua voz, a seguinte mensagem “eu só quero ser 

criança”, legitimando a dimensão da privação das experiências de ser criança com câncer. 

Para Nietzsche (1986), a saúde pode ser sinalizada pela capacidade do homem 

manifestar o desejo pela vida, mantendo a consciência das dificuldades existenciais contínuas, 

entre elas o processo de adoecer. Então não se trata de não adoecer, mas aprender e se superar 

com as experiências difíceis próprias da vida. 

As crianças, conscientes do seu processo de adoecimento, podem se manter saudáveis 

emocionalmente nutridas pelo desejo da vida nietzschiana. A singularidade das vivências 

revela que há sofrimento e dor, mas, também há o bálsamo da esperança numa vida futura. 
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Kübler-Ross (2005, 2008, 2010) traz reflexões importantes sobre a esperança que nós, 

humanos, atribuímos à vida, mesmo em situações limites nas quais a morte se anuncia. A 

autora inicia o capítulo sobre o assunto trazendo a fala de uma criança que revelava a 

esperança em sair com vida de um campo de concentração nazista, no qual apenas cem das 

quinze mil saíram com vida. Nessa direção, a esperança é o que não podemos ver, mas 

acreditamos que vai acontecer. 

A referida autora acompanhou inúmeros casos de pacientes terminais e verificou que 

todos eles, inclusive os que aceitavam a morte, mantinham acessa a chama da esperança na 

cura, sendo esse o motivo que os sustentava no tratamento. Segundo ela, os pacientes mantém 

a esperança na descoberta repentina de medicamentos experimentais, acreditam que possam 

ser casos de cura especiais da medicina e apresentam maior vínculo e confiança nos médicos 

que transmitem e respeitam as suas esperanças. E conclui que “de certo modo para uns é a 

racionalização de seus sofrimentos, para outros continua sendo uma forma de negação 

temporária, mas necessária” (Kübler-Ross, 2008, p. 144). 

Nessa direção, é direito do paciente manter a sua fé, o sonho, a confiança, a 

expectativa ou qualquer outra palavra que dimensione a sua esperança de viver. Isso não diz 

de uma esperança cega, baseada em falsas informações sobre o prognóstico reservado, ou 

ainda da imposição da esperança por aqueles que o assistem, e sim, de uma esperança 

raciocinada, que revela um vínculo terapêutico conquistado por meio da verdade sobre a 

doença e do respeito ao estilo de vida do doente. Assim, trazemos Júlia e a esperança em ficar 

boa, projetando o seu futuro: 

Vou ficar boa! Vou sair para os cantos (Júlia, 10 anos). 

Quando ela fala “sair para os cantos” traz a sua rotina antes da recaída, que se 

constituía em visitar a casa de outros familiares, fazendo parte da sua dinâmica familiar. 
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Edward indica a sensação de liberdade que terá com a finalização do seu segundo 

tratamento, deixando transparecer que a privação atual poderá ser recompensada com a 

chegada da cura. 

Acho que vai ser legal (depois do tratamento). Eu vou brincar, vou poder ficar livre, 

quer dizer, brincando (Edward, 7 anos). 

O fio de esperança está sempre presente nas entrelinhas dos pacientes gravemente 

doentes como chama a atenção Kübler-Ross (2008), mas há duas possibilidades de conflitos. 

Uma delas parte da postura de desesperança dirigida ao paciente pela equipe e por seus 

familiares quando a esperança ainda era fundamental para o paciente, provocando o 

distanciamento, o silêncio dos seus projetos de vida e das suas inquietações, o sentimento de 

solidão e desamparo. Rubem Alves alerta que “o sonho do outro é um brinquedo que deve ser 

preservado, pois se sabe que, se é sonho, é coisa delicada, do coração”. O outro conflito, ao 

contrário, é a obstinação familiar na esperança da cura. A postura de negação da morte do 

ente querido pode provocar um sentimento de culpa no paciente cujo corpo não responde às 

técnicas curativas. 

Nesse sentido, a narrativa de Emily Sofia traz uma reflexão sobre a impossibilidade de 

desistir do tratamento, ou, em outras palavras, não posso fracassar diante da esperança da cura 

que depositam em mim. Vejamos a frase que fez emergir esse sentido: 

Não posso desistir do meu tratamento, né, tia? Aí eu vou ter uma vida normal. Vou 

poder ir para a escola, que tem um monte de gente. Vou poder brincar na rua, tomar 

banho de piscina, um monte de coisas (Emily Sofia, 9 anos). 

Já Sofia sonha em ser enfermeira quando crescer. Ela espera que os anos sejam 

possíveis de serem vividos, para conquistar o seu sonho. Assim, Sofia verbaliza: 

Eu quero trabalhar na maternidade, de enfermeira, para poder cuidar dos 

nenenzinhos. Já treino com a minha boneca (Sofia, 7 anos). 
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A esperança em realizar os sonhos e em viver dias melhores, está presente nas 

narrativas das cinco crianças colaboradoras da pesquisa. Foi com alegria que elas falaram 

sobre as novas possibilidades de viver. Sofia foi a única a se remeter a fase adulta, revelando 

o seu desejo profissional. As outras crianças esperam viver de forma diferente, ainda na 

infância. 

Porém, um dia, Sofia revelou um outro sonho: ser bailarina! 

Entro na enfermaria de Sofia para realizar a sua visita diária. 

Encontro Sofia deitada e começamos a conversar sobre o seu dia de 

hoje. Lá longe, escutamos o som de uma música clássica, muito 

suave. Olho pela janela do seu quarto, que tem vista para o 

ambulatório, e percebo que está acontecendo uma apresentação de 

balé. Conhecendo o seu gosto pela dança, digo: Sofia, você não vai 

acreditar! Vamos ver? Fazendo ar de surpresa. Logo, Sofia se 

arruma, organiza o seu vestido feito de fraldas e diz: o que, tia? 

Pego ela no colo, junto com a sua mãe, e pela brechinha da janela, 

assistimos, juntas, ao espetáculo de balé. Ela, maravilhada pelos 

passos da bailarina, copia alguns movimentos com os seus 

bracinhos. Eu, maravilhada (e emocionada) com o seu olhar de 

surpresa e encanto diante da vida. Um dia vou ser bailarina, tia! 

(Diário da Pesquisadora, 13 de outubro, 2015). 

As crianças que participaram da nossa pesquisa revelaram a esperança de construírem 

seus castelos com as pedras que encontraram pelo longo caminho do adoecimento. 

Recomeçando o percurso tantas vezes, as crianças crescem, desenvolvem-se e sonham, como 

qualquer outra criança, sustentadas por mãos Cuidadoras, humanas ou divinas, regando a 

semente da esperança na vida. 
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7.1.2.4 As mensagens das nossas crianças. 

Na finalização das entrevistas, foi perguntado para as nossas crianças se elas gostariam 

de enviar alguma mensagem ou desenho para as crianças que moram no planeta distante do 

Alien. A pergunta foi feita assim: 

Agora, o Alien vai voltar para o planeta dele sabendo muitas coisas 

sobre o hospital e o adoecimento. Acho até que ele vai pedir para 

construir hospitais para as crianças de lá. Você gostaria de desenhar 

ou mandar uma mensagem sobre as crianças que estão no hospital 

fazendo tratamento de câncer para o Alien levar para as crianças do 

planeta dele? 

Emily Sofia, a menina do vestido dos sonhos, que sonhava em curar-se da leucemia 

que insistia em reaparecer na sua vida (nos) deixou essa mensagem repleta de esperança para 

ser enviada pelo Alien: 

Nunca desista dos seus sonhos, lute sempre! 

Sofia, a bailarina, preferiu deixar uma mensagem para a sua mãe, junto com uma flor 

feita de papel crepom, revelando todo o carinho por sua Cuidadora. Sofia solicitou: 

Quero mandar uma mensagem para minha mãe. Quero fazer uma flor de crepom e 

colocar um chocolate dentro e escrever: feliz dia das mães! 

Júlia, a menina bonita do laço de fita, muito tímida, sorriu e não quis elaborar uma 

mensagem para o Alien levar. Mas, ela deixou muitos ensinamentos sobre o Cuidar. Revelou 

que, muitas vezes, o silêncio pode sinalizar muitos sentimentos (tristeza, raiva) e isso solicita 

mãos cuidadosas, de familiares e profissionais, para abrir um espaço de acolhimento e escuta, 

por meio do lúdico. Ensinou o quanto é importante o retorno ao lar e permanecer junto das 

pessoas queridas, recebendo apoio e carinho. Assim, Júlia sinaliza para a necessidade da 

equipe cuidar da família também. 
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Rafael, menino santo, escolheu não enviar a mensagem para o Alien, mas deixou 

várias outras mensagens enquanto narrava suas histórias. Rafael revelou o quanto é 

importante para a criança em recidiva ser cuidada por meio do diálogo sincero sobre o 

adoecimento, sobre os procedimentos dolorosos e, principalmente, sobre o medo da morte. 

Em especial, o medo de morrer com dor. Esses temas precisam ser conversados com as 

crianças, assim elas demonstrem interesse, e a equipe precisa ser preparada para lidar com 

esse tema. 

Edward, o menino de fé, de muita fé, preferiu continuar cantando e brincando com o 

Alien. 

Conhece essa música aqui? “O dia vai ser noite, a noite vai ser dia, eu quero estar 

além de tudo. Eu não pertenço a esse mundo”. Porque ninguém pertence a esse 

mundo da terra não. Deus é poderoso. Então vou cantar outra música: “quando o 

vento sopra forte, e leva os sonhos pelo ar, o dia vem, a noite vai, eu fico a pensar... 

Edward ressaltou um aspecto importante do cuidado ampliado ao paciente: a dimensão 

espiritual. Ele ensina sobre a necessidade de encontros sobre a religião/espiritualidade e o 

respeito da equipe com relação às crenças e valores dos pacientes. Edward ensinou que a fé 

pode amparar e fortalecer a criança com câncer, ajudando a superar o dia a dia doloroso do 

tratamento, alimentando os pequenos pacientes de esperança na vida. 

Todos nos ensinaram muito sobre o Cuidado humanizado, sobre a vida! 
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8. Considerações Finais 

 

Chegadas e partidas. Encontros e despedidas. Assim é a vida. Chegamos com 

inquietações que se transformaram em objetivos da pesquisa. Partimos com os ensinamentos 

das nossas crianças e as reflexões promovidas a partir dos encontros com elas. Nos 

despedimos com tantas outras inquietações. 

Sabendo que o estudo não se encerra aqui, não podemos finalizá-lo com resultados 

concludentes, se assim fosse, estaríamos limitando as possibilidades de novos entendimentos 

sobre a temática. Sem essa a pretensão, recordo-me da frase de Madre Teresa de Calcutá: “sei 

que o meu trabalho é uma gota no oceano, mas, sem ele o oceano seria menor”. 

Assim, seguiremos lançando algumas considerações interessantes que servirão de 

sustentação e aprofundamento para outros estudos na complexa área do câncer infantil. 

Iniciamos fazendo menção ao doce desafio de realizar uma pesquisa exclusivamente com as 

crianças. A fluidez da pesquisa se deu em decorrência do trabalho desenvolvido com elas ao 

longo dos anos de tratamento no qual as acompanhei como psicóloga. Durante esse tempo, o 

vínculo foi fortalecido e a confiança para falar sobre temas difíceis foi estabelecida. Mas, se 

por um lado, o vínculo facilitou o acesso às narrativas, por outro, exigiu um maior esforço e 

atenção em reconhecer os sentimentos e pré-conceitos e mantê-los conscientes para que não 

impedisse o surgimento das verdades das crianças, possibilitando a “fusão de horizontes” 

(Gadamer, 2002). 

Desse modo, constatamos que é possível fazer pesquisa com crianças quando 

mantemos uma postura horizontal com elas, fazendo com que se sintam seguras e acolhidas 

para falarem sobre si mesmas, enquanto sujeitos ativos na construção de suas vidas, na 

sociedade e na vida das pessoas com as quais convivem, como afirmam alguns autores da 

sociologia da infância (James & Prout, 1990; Sirota, 2012). 
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Acreditamos na impossibilidade da neutralidade do pesquisador. O encontro e as 

narrativas poderão ter promovido nas crianças, assim como promoveu em nós, reflexões 

existenciais, quem sabe ressignificando alguns sentimentos, por compartilharem as dores e os 

sonhos, possibilitando novos projetos de vida. Saber que podemos intervir na vida dos 

colaboradores da pesquisa, por meio das perguntas que direcionamos a eles, requer 

responsabilidade e ética do “pesquisa-dor” (Barbosa, 2014; Gadamer, 2002). 

O encontro com as nossas crianças foi facilitado a partir da escolha dos nossos 

instrumentos metodológicos. Como uma ferramenta de mediação, o desenho e o boneco-

personagem possibilitaram a aproximação, a escuta e a compreensão das narrativas infantis. O 

desenho, pensado inicialmente como uma estratégia de “quebra gelo”, promoveu a narrativa 

da nossa colaboradora do projeto piloto, Linda, sendo incluído, dessa forma, como um 

instrumento para acessar o universo infantil. O Alien, o nosso boneco-personagem, despertou 

a curiosidade das crianças, levou alegria e descontração, reafirmando que o lúdico é uma 

excelente estratégia de acesso e intervenção para as crianças hospitalizadas. 

O momento da entrevista narrativa foi um encontro de respeito às dores físicas e 

emocionais das crianças. Não queríamos coletar dados, e sim, possibilitar a construção das 

narrativas da maneira mais agradável possível para elas. Assim, as crianças puderam escolher 

o local no hospital e o horário para a realização da entrevista. Foi um momento permeado de 

afetuosidade e cuidado. 

Aos poucos as crianças contaram as suas histórias, hoje, as suas vozes ecoam, e se 

estivermos atentos, poderemos ouvir os sentimentos aos quais elas se referem. Era uma 

vez...um longo caminho percorrido em busca da luz da cura. Verificamos que as nossas 

crianças compreendem, rapidamente, que suas vidas mudaram a partir da apresentação àquele 

local estranho, o hospital, cenário das diversas dores transformadoras de vidas. 
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É nesse lugar estranho, que também é o lugar de cura e cuidados que as crianças 

vivenciam as dores do (re)encontro com o câncer. São fortes, marcantes e entrelaçadas as 

dores sentidas por elas. Adoecer de câncer provoca as perdas do mundo de lá e várias 

limitações: “eu não posso” brincar, comer carne de porco, passear, visitar a família, ir para a 

escola. As dores físicas são provocadas pelas furadas, efeitos colaterias da quimioterpia e 

limitações do corpo. Essas dores resultam na fragilidade emocional: tristeza, solidão, medo. É 

difícil ser criança com câncer durante tantos anos. O tratamento invade, limita, causa rupturas 

nos laços sociais, familiares, impossibilita brincadeiras, construção de amizades na escola. 

Mas, diante de tanto sofrimento, elas demonstram resiliência. Diante desse cenário, pergunto-

me, como estamos cuidamos delas? 

 Quando a doença insiste em voltar é preciso começar tudo de novo. O anúncio da 

recidiva fragiliza as crianças. Elas sabem que retornarão ao hospital e que lá passarão por 

conhecidos sofrimentos, voltarão a sentir a dor das furadas, o enjôo da quimioterapia, a 

tristeza, a solidão. Sendo que, dessa vez, marcados pelas incertezas de novos procedimentos. 

Surge o medo da morte! Pior, o medo de morrer com dor. O medo de que o sofrimento seja 

prolongado, sem os devidos cuidados. Os pequenos pacientes refletem sobre a morte a partir 

das vivências no hospital, como a morte de uma amiga que se encontrava na mesma situação 

de adoecimento. Assim, a crença religiosa ou espiritual surge como um recurso de elaboração 

e de enfrentamento do próprio temor. Questiono-me: estamos preparados para lidar com as 

dores das crianças? 

Aprendemos que con(viver) com o câncer durante tantos anos não é fácil para as 

crianças.  São muitas perdas do mundo de lá, dores totais. No entanto, as alegrais podem ser 

administradas em dosagens diárias de Cuidado, tornando todo o processo menos doloroso, 

ameaçador e mais acolhedor. Nossas crianças nos ensinaram isso. Para espantar a tristeza 

aprendemos que a ludicidade, a classe hospitalar, a disponibilidade dos profissionais em estar 
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com elas e brincar, assim como a fé que faz surgir a esperança em dias melhores, ajudam as 

crianças a enfrentarem a doença. Os cuida-dores (familiares e profissionais), por sua vez, 

podem ser considerados tutores de resiliência para essas crianças e precisam respeitar as 

crenças, valores, cultura, a subjetividade. 

 O apoio familiar destinado às crianças faz com que elas se sintam mais seguras para 

enfrentar novamente a doença. Testemunhamos a felicidade delas ao lembrarem o sabor da 

comida caseira, do lar, familiares, irmãos e amigos. A esperança do retorno ao lar acolhedor! 

As atividades lúdicas desenvolvidas no hospital pelos profissionais constituem uma 

ajuda para enfrentar os dias tristes de internação. Constatamos que quando o fazer técnico se 

entrelaça ao cuidado humano emergem muitos benefícios para a criança. Assim, encontramos 

profissionais de várias áreas que “cuidam brincando”: enfermagem, brinquedista, psicóloga, 

professores da classe hospitalar e voluntários. 

Aprendemos que os profissionais que brincam conseguem estabelecer vínculos com as 

crianças, eles são vistos como amigos, tornando-se uma figura menos ameaçadora. Além 

disso, o brincar promove a alegria, reduz a ansiedade, regula as emoções e possibilita as suas 

expressões dos sentimentos. Dessa forma, é possível que o brincar promova não somente o 

enfrentamento, assim como a adesão ao tratamento, uma vez que o hospital passa a ser 

reconhecido como um lugar seguro, com profissionais que estão dispostos a cuidar de forma 

ampla, preocupados com a singularidade de cada criança, ou seja, de forma humanizada. 

Além dos cuidados recebidos dos pais e equipe de saúde, verificamos que há a 

compreensão de um cuidado espiritual: Deus e Jesus. Encontramos nas narrativas das crianças 

que existe um Deus que ampara, cuida, acolhe e restaura a saúde. A fé surge enquanto recurso 

de enfrentamento e cuidado, para a criança em recidiva. Pergunto-me, novamente: sabemos 

espantar a tristeza dos nossos pequenos pacientes? 
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Aprendemos que as crianças compreendem o seu diagnóstico e o retorno da doença. O 

quanto é importante que ocorra uma comunicação criança-cuida-dores sincera e clara, com 

linguajar simples e apropriado para a idade delas, capaz de promover a expressão das dúvidas, 

temores e expectativas sobre o tratamento que será (re)iniciado. Portanto, a comunicação é 

uma atitude de Cuidado que atenua os medos e estabelece uma relação de confiança da 

criança com seus cuida-dores. 

A relação entre o pequeno paciente e o hospital requer uma postura diferenciada de 

todos que compõem o cenário hospitalar, a partir do reconhecimento da dimensão da vivência 

da infância hospitalizada e da necessidade de um cuidado ampliado, que não se esgota no 

diagnóstico e nas prescrições e sim se amplia à escuta, à brincadeira, ao sorriso e ao diálogo. 

Dessa forma, estaremos no caminho para o Cuidado humanizado em saúde. 

As nossas crianças ensinaram a refletir sobre as práticas de cuidados que oferecemos 

a elas, assim como, na multiplicidade de fatores que constituem a existência humana, 

tornando cada história de vida singular e em constante processo de construção. 

  Depois de ouvir as crianças sobre as suas experiências de adoecimento surge a 

inquietação: poderemos, na prática, mudar as ações engessadas e melhorar os cuidados que 

oferecemos à elas? A resposta veio de um jovem médico, com o qual conversava sobre esse 

estudo. Algo que ele disse me encheu de esperança: “precisamos sentir para poder mudar a 

nossa assistência! Os livros todos deveriam vir da prática e não ao contrário”. Vou chamá-lo 

de Dr. Esperança. 

Dr. Esperança falou em sentir. Para sentir há de haver aproximação, conhecer o 

paciente que está diante de nós: saber o nome, a sua história de vida, seus anseios, medos, 

conversar, ouvir e refletir sobre o que sente. Parafraseando Cora Coralina: muitas vezes basta 

ser a palavra que comunica e conforta, o silêncio que respeita as crenças e valores, alegria 
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das brincadeiras que contagia, lágrima que corre da dor, amor que promove o Cuidado. E isso 

não é coisa de outro mundo, é o que dá sentido à vida. 

Para que tanto distanciamento? Será que o sofrimento dos profissionais pode ser 

evitado quando afastamos o paciente? A voz de Dr. Esperança nos remete a Fernando Pessoa: 

“há um tempo que é preciso abandonar as roupas usadas, que já tem a forma do nosso corpo, e 

esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da 

travessia: e, se não ousarmos fazê-la, teremos ficado, para sempre, à margem de nós 

mesmos”. As práticas em saúde poderão se tornar mais humanizadas quando as roupas usadas 

forem abandonadas, quando o engessamento do fazer técnico mudar o seu caminho. 

As nossas crianças, Emily Sofia, Júlia, Sofia, Edward e Rafael, ensinaram-nos novos 

caminhos, cabe a cada um de nós decidir entre ficar e partir. Decido partir reverenciando a 

vida, com alegria e amor. 
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Apêndices 

 

Apêndice A - Instrumentos da Pesquisa: A Entrevista Narrativa 

 

1- Ficha de identificação do entrevistado 

 

Os dados a seguir serão obtidos através do acesso ao prontuário da criança para 

averiguação do critério de inclusão. É válido ressaltar que o nome da criança será mantido em 

sigilo, utilizando o nome fictício escolhido por ela. 

 

Dados Pessoais: 

Nome: 

Sexo: 

Idade: 

Diagnóstico: 

Tratamento: 

Número de recidivas: 

 

 

2- A entrevista narrativa propriamente dita (Com uso do desenho e do boneco personagem) 

 

 No primeiro momento, utilizaremos elementos contidos na caixa artística para quebrar 

o gelo: a criança será estimulada a fazer um desenho sobre o hospital e será pedido 

depois que ela conte a história do desenho. 

 No segundo momento, daremos início a entrevista narrativa propriamente dita onde 

traremos o boneco-personagem (Alien). 

 

Início da entrevista narrativa 

 

 “Este é o Alien, um extraterrestre que acabou de chegar do seu planeta, que é bem 

distante do nosso. Ele está muito curioso para saber sobre o que as crianças fazem aqui no 

hospital, para que ele serve, como as crianças se sentem aqui... Mas ele gostaria que uma 

criança contasse e não um adulto, porque ele deseja saber o que as crianças pensam do 

hospital. Você pode contar para ele?” 
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Roteiro das questões norteadoras da entrevista 

 

Lançamos duas questões para as crianças, após a produção do desenho, para 

estimular as suas narrativas: 

1.Você pode me contar uma história sobre o hospital? 

2. O que o hospital é para você? 

 

Essas questões norteadoras foram utilizadas durante a história do boneco-

personagem para auxiliar a conversa com a criança, favorecendo a sua narrativa. 

 

1. Você sabe por que veio para o hospital? 

2. Como você ficou sabendo sobre o recomeço do tratamento? 

3. Como você se sentiu quando precisou recomeçar o tratamento? 

4. O que você não gosta de fazer aqui? 

5. O que você gosta de fazer para se sentir melhor aqui no hospital? 

6. O que você gosta de fazer quando não está no hospital? 

7. Como era antes do tratamento, você lembra? 

8. Como é o seu dia a dia durante o tratamento? 

9. Como você imagina que será depois so tratamento? 

10. Quem cuida de você? 

11. Você sente medo de alguma coisa? 

 

 

___________________ 

3 A questão 11 foi utilizada somente quando surgiram elementos relativos ao medo nas 

narrativas. 

 

 No terceiro momento: teremos o término da entrevista, onde solicita-se uma 

mensagem ou um desenho final: 

 

“Agora, o Alien vai voltar para o planeta dele sabendo muitas coisas sobre o 

hospital e o adoecimento. Acho até que ele vai pedir para construir hospitais para 

as crianças de lá. Você gostaria de desenhar ou mandar uma mensagem sobre as 
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crianças que estão no hospital fazendo tratamento de câncer para o Alien levar 

para as crianças do planeta dele?” 
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Apêndice B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO -TCLE 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para o menor pelo qual você é responsável participar da pesquisa 

“Era uma vez... histórias de crianças (con) vivendo com a recidiva do câncer e seus 

ensinamentos sobre o cuidado”, que tem como pesquisadora responsável Rafaella Maria de 

Varella Domingues, sob orientação da Profa. Dra. Geórgia Sibele Nogueira da Silva, do 

Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Essa pesquisa pretende compreender a vivência das crianças em tratamento 

oncológico em recidiva, com relação ao que elas vivenciam durante o processo de 

adoecimento e hospitalização. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo é melhorar as práticas dos cuidados 

humanizados em saúde realizadas com as crianças pelos seus cuidadores: os profissionais de 

saúde e familiares. 

Caso decida aceitar o convite, a criança será submetida aos seguintes procedimentos: 

dois encontros individuais com a pesquisadora, que conversará sobre o processo de 

adoecimento e hospitalização através de recursos lúdicos que auxiliarão a conversa, como a 

história do boneco-personagem e o desenho. Caso você e ele concordem, as conversas serão 

gravadas com o auxílio de um gravador de voz para facilitar a transcrição das falas e serão 

utilizadas somente para os fins dessa pesquisa. Para tanto, você precisará assinar uma 

autorização específica. 

Os riscos envolvidos com a participação do menor na pesquisa são: questionamentos 

sobre o seu processo de adoecimento e sofrimento emocional diante dessas reflexões. Esses 

possíveis riscos serão minimizados pelo comprometimento da pesquisadora que também é 

psicóloga da instituição em oferecer suporte psicológico específico e/ou acompanhamento 

ambulatorial pelo tempo que se fizer necessário. 

A participação é voluntária, o que significa dizer que você e o menor tem o direito de 

se recusarem a participar da pesquisa ou desistir a qualquer momento, retirando o 

consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade. 
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Ao participar da pesquisa, você e ele estarão contribuindo para as melhorias dos 

cuidados humanizados prestados as crianças submetidas ao tratamento oncológico, assim 

como a possibilidade de refletir e elaborar questões sobre as experiências vividas por elas. 

Comprometo-me a manter todas as informações obtidas em sigilo e garantindo 

também que o nome do menor não será identificado em nenhum momento, podendo ser 

utilizado um nome fictício escolhido por ele (a). 

Os dados serão guardados em local seguro por um período de 5 anos e a divulgação 

dos resultados será feita primeiro para a criança, em seguida para você, responsável. 

As gravações serão ouvidas junto com o menor, havendo a possibilidade de ter 

algum trecho retirado, caso ele demonstre esse interesse. 

Os resultados da pesquisa serão divulgados apenas em congressos e/ou publicações 

científicas, mantendo o sigilo da identidade do menor. 

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será assumido 

pelo pesquisador e reembolsado para você. 

Se o menor sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você 

será indenizado. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para 

Rafaella Maria de Varella Domingues, no telefone: (84) 9124-9624 e email: 

rafaellavarella@gmail.com, ou para a orientadora da pesquisa Geórgia Sibele Nogueira da 

Silva: (84) 9471-0024 e email: gsibele@uol.com.br 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-3135. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o 

pesquisador responsável, Rafaella Maria de Varella Domingues. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados 

serão construídos nessa pesquisa, além de conhecer os riscos e benefícios que a pesquisa 

poderá promover para o meu filho (a), de ter ficado ciente de todos os seus direitos, concordo 

e aceito, de forma livre e esclarecida, o convite para o meu filho (a) participar da pesquisa “ 

Era uma vez…histórias de crianças (con) vivendo com a recidiva do câncer e seus 

ensinamentos sobre o cuidado”, além de autorizar a divulgação das informações em 

congressos e/ou publicações científicas, desde que nenhum dado possa identifica-lo. 

mailto:rafaellavarella@gmail.com
mailto:gsibele@uol.com.br
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Natal, _____ de ____________ de 2015 

 

 

 

 

Nome do Responsável: _________________________________________ 

Assinatura do Responsável: _____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo “Era uma vez…histórias de crianças 

(con) vivendo com recidiva do câncer e seus ensinamentos sobre o cuidado”, declaro que 

assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodológicos e 

direitos que foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como 

manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido 

estarei infringindo as normas e diretrizes propostas pela resolução 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

 

Assinatura do pesquisador responsável: _____________________________________ 

  

Impressão 
datiloscópica do 

representante legal 
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Apêndice C - Termo de Assentimento Informado Livre e Esclarecido para as crianças 

 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO 

 

Através deste termo esclareço que aceito participar da pesquisa “Era uma 

vez...histórias de crianças (con) vivendo com a recidiva do câncer e seus ensinamentos sobre 

o cuidado”, coordenada pela pesquisadora responsável Rafaella Maria de Varella Domingues. 

Como sou menor de idade, meu responsável legal assinou um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido onde o pesquisador responsável explica a maneira como a 

pesquisa será realizada, todos os meus direitos, riscos e benefícios que terei ao participar 

dessa pesquisa. 

Nesse mesmo termo de Consentimento Livre e Esclarecido o pesquisador 

responsável declarou que cumprirá tudo que ele esclareceu e prometeu. 

Juntamente com o meu representante legal 

_____________________________________, recebi, de forma que entendi, explicações 

sobre essa pesquisa e os endereços onde devo tirar minhas dúvidas sobre a pesquisa e se a 

mesma é eticamente aceitável. 

Depois de conversar com meu representante legal, resolvi voluntariamente participar 

dessa pesquisa. 

Natal, _____/_____/_____ 

 

___________________________________________ 

Assinatura do participante 

 

 

___________________________________________ 

Assinatura de uma testemunha 

 

__________________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 

  

Impressão 
datiloscópica do 

participante 
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ANEXOS 

 

Anexo I - Carta da Criança Hospitalizada 

 

Leiden , 1988 

 

Esta carta resume e reafirma os direitos das crianças hospitalizadas 

 

1. A admissão de uma criança no hospital só deve ter lugar quando os cuidados necessários à 

sua doença não podem ser prestados em casa, em consukta externa ou em hospital dia. 

2. Uma criança hospitalizada tem direito a ter os pais ou substitutos, junto dela, dia e noite, 

qualquer que seja a sua idade ou seu estado. 

3. Os pais sevem ser encorajados a ficar junto do seu filho devendo ser-lhes facultadas 

facilidades materiais sem que isso implique em qualquer encargo financeiro ou perda de 

salário. Os pais devem ser informados sobre as regras e as rotinas próprias do serviço para que 

participem ativamente nos cuidados ao seu filho. 

4. As crianças e os pais tem o direito a receber uma informação adaptada à sua idade e 

compreensão. As agressões físicas ou emocionais e a dor devem ser reduzidas ao mínimo. 

5. As crianças e os pais tem o direito a serem informados para que possam participar em todas 

as decisões relativas aos cuidados de saúde. Deve evitar-se qualquer exame ou tratamento que 

não seja indispensável. 

6. As crianças não devem ser admitidas em serviços de adultos. Devem ficar reunidas por 

grupos etários para beneficiarem de jogos, recreios e atividades educativas adaptadas à idade, 

com toda a segurança. As pessoas que as visitam devem ser aceitas sem limites de idade. 

7. O hospital deve oferecer às crianças um ambiente que corresponda às suas necessidades 

físicas, afetivas e educativas, quer no aspecto do equipamento, quer no do pessoal e da 

segurança. 

8. A equipe de saúde deve ter formação adequada para responder às necessidades psicológicas 

e emocionais das crianças e da família. 

9. A equipe de saúde deve estar organizada de modo a assegurar a continuidade dos cuidados 

que são prestados a cada criança. 

10. A intimidade de cada criança deve ser respeitada. A criança deve ser tratada com cuidado 

e compreensão em todas as circunstâncias. 
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Anexo II - Direito da Criança e do Adolescente Hospitalizado 

 

Brasil 

 

Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente 

Resolução 41/95 

 

 

 

1. Direito a proteção, a vida e a saúde com absoluta prioridade e sem qualquer forma de 

discriminação. 

2. Direito a ser hospitalizado quando for necessário ao seu tratamento, sem distinção de classe 

social, condição econômica, raça ou crença religiosa. 

3. Direito de não ser ou permanecer hospitalizado desnecessariamente por qualquer razão 

alheia ao melhor tratamento da sua enfermidade. 

4. Direito a ser acompanhado por sua mãe, pai ou responsável, durante todo o período de sua 

hospitalização, bem como receber visitas. 

5. Direito de não ser separada de sua mãe ao nascer. 

6. Direito de receber aleitamento materno sem restrições. 

7. Direito de não sentir dor, quando existam meios para evitá-la. 

8. Direito de ter conhecimento adequado de sua enfermidade, dos cuidados terapêuticos e 

diagnósticos, respeitando sua fase cognitiva, além de receber amparo psicológico quando se 

fizer necessário. 

9. Direito de desfrutar de alguma forma de recreação, programas de educação para a saúde, 

acompanhamento do curriculum escolar durante sua permanência hospitalar. 

10. Direito a que seus pais ou responsáveis participem ativamente do seu diagnóstico, 

tratamento e prognóstico, recebendo informações sobre os procedimentos a que será 

submetida. 

11. Direito a receber apoio espiritual/religioso, conforme a prática de sua família. 

12. Direito de não ser objeto de ensaio clínico, provas diagnósticas e terapêuticas, sem o 

consentimento informado de seus pais ou responsáveis e o seu próprio, quando tiver 

discernimento para tal. 

13. Direito a receber todos os recursos terapêuticos disponíveis para a sua cura, reabilitação 

e/ou prevenção secundária e terciária. 

14. Direito a proteção contra qualquer forma de discriminação, negligência ou maus tratos. 

15. Direito ao respeito à sua integridade física, psíquica e moral. 
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16. Direito a preservação de sua imagem, identidade, autonomia de valores, dos espaços e 

objetos pessoais. 

17. Direito a não ser utilizado pelos meios de comunicação de massa, sem a expressa vontade 

de seus pais ou responsáveis ou a sua própria vontade, resguardando-se a ética. 

18. Direito a confidência dos seus dados clínicos, bem como direito de tomar conhecimento 

dos mesmos, arquivados na instituição pelo prazo estipulado em lei. 

19. Direito a ter seus direitos constitucionais e os contidos no Estatuto da Criança e do 

Adolescente respeitados pelos hospitais integralmente. 

20. Direito a ter uma morte digna, junto a seus familiares, quando esgotados todos os recursos 

terapêuticos disponíveis. 


