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Resumo 
 
QUIRINO, Daniela Dias. Cotidiano da família no enfrentamento do câncer 
infantil. 2011. 124 f. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) – Centro de Ciências 
da Saúde, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2011. 
  
Introdução: a cada dia o câncer infantil requer mais atenção, pois sua incidência 
tem aumentado significativamente, bem como sua sobrevida. Nesse contexto, as 
famílias enfrentam uma dura reestruturação familiar que a expõe a diversas 
situações permeadas por sentimentos tristes. O dia a dia da família é reorientado 
para suprir as demandas do filho com câncer. Objetivo: apreender o cotidiano da 
família de crianças com câncer menores de dois anos. Metodologia: Trata-se de 
uma pesquisa do tipo estudo de caso com abordagem qualitativa, realizada em um 
hospital especializado no atendimento à pacientes oncológicos no Estado da 
Paraíba, após aprovação por Comitê de Ética. Participaram do estudo três famílias 
de lactentes que estavam em acompanhamento oncológico na referida instituição. 
Os dados foram coletados durante o período de maio a julho de 2010, por meio de 
entrevista semi-estruturada, complementada por observações realizadas junto à 
criança e sua mãe no ambiente hospitalar. A análise dos dados seguiu os critérios 
de interpretação temática fundamentada à luz do referencial teórico adotado. Desse 
modo, foi possível apreender a problemática investigada, a partir das seguintes 
categorias empíricas: Descoberta do Câncer no Filho; Cotidiano da Família Alterado 
pelo Câncer Infantil; O Sofrimento que Deus Ameniza; A Família do Lactente com 
Câncer e suas Redes e Apoio Sociais. Resultados: os resultados revelaram que 
todas as famílias enfrentaram angústias que iniciaram na busca por serviços de 
saúde e se acentuou com a descoberta do câncer no filho. A dinâmica da família foi 
completamente modificada para cuidar do filho, porém esse movimento foi 
comprometido em vários momentos em que a família, e em especial, a mãe se veem 
desamparadas. Para enfrentar essas situações a família fortalece suas preces ao 
Ser Maior, no qual depositam toda a sua esperança de cura do filho, com isso 
referem sentir-se menos angustiadas, bem como com uma maior capacidade de 
aceitação das dificuldades da vida. Associado à fé, o apoio social recebido da rede 
na qual a família está inserida foi percebido como valiosa ajuda no enfrentamento do 
câncer. O sentimento de valorização é aflorado quando as famílias recebem vários 
tipos de apoio de setores diferentes da sociedade, assim como da família estendida. 
Poder contar com outras pessoas revigora as forças dos familiares que se 
encontram extremamente abaladas. Observamos que, embora o hospital seja um 
lugar de dor e sofrimento, as mães relataram uma significativa empatia pelos 
profissionais que ali trabalham, pois se sentem ouvidas e atendidas em suas 
necessidades. Considerações finais: a partir de um cotidiano reestruturado em 
função do tratamento do filho, esperamos que esse estudo fomente novas 
discussões a fim de reorientar o cuidado também para essas famílias que sofrem, e 
que muitas vezes precisam esconder o sofrimento para que o filho não perceba. 
Salientamos que o vínculo construído com essas famílias pode representar valiosa 
ação no cuidado.            
 
Palavras-chave: Câncer; Criança; Família; Enfrentamento; Cuidados Integrais de 
Saúde. 
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Abstract 
 

QUIRINO, Daniela Dias. Everyday life of the family in coping with the childhood 
cancer. 2011. 124 f. Dissertation (Master’s Degree in Nursing) – Health Sciences 
Center, Federal University of Paraiba, João Pessoa, 2011.   
   
Introduction: Every day childhood cancer requires more attention because its 
incidence has increased significantly, and its survival. In this context, families face a 
hard family restructuring that expose it out several situations permeated by sad 
feelings. The daily routine of the family is reoriented to provide the demands of the 
child with cancer. Objective: To apprehend the daily life of family of children, less 
than two years of age, with cancer. Methodology: This research is a case study with 
a qualitative approach, performed in a specialized hospital in caring of cancer 
patients in the Paraiba State, after approval by the Ethics Committee. Three families 
of infants who were submitted to oncologic treatment in that institution. Data were 
collected during the period May to July 2010, through semi-structured interviews, 
supplemented by observations made with the children and their mothers in the 
hospital. Data analysis followed the criteria of thematic interpretation based on the 
theoretical referential adopted. Thus, it was possible to apprehend the problem 
investigated, from the following empirical categories: Discovery of son’s cancer; 
Everyday life of family amended by the childhood cancer; The suffering that God 
relieves; The Family of infant with cancer and their networks and social support. 
Results: The results revealed that all families have faced troubles that started with 
the looking for health services and that accentuated with the discovery of cancer of 
the child. The dynamics of the family was completely modified to take care of the 
child, but this movement was impaired at several moments that family, and especially 
her mother, find themselves helpless. To face these situations, the family strengthens 
their prayers to the “Highest Being”, in which deposit all their hopes of healing the 
child, thus, the mothers refer feeling less distressed and with a greater capacity to 
accept life's difficulties. Associated with the faith, the social support from the network 
in which the family is inserted was perceived as valuable help in coping with cancer. 
The feeling of appreciation is emerged when families receive several kinds of support 
from different sectors of society, as well as extended family. Could report to other 
people strengthens the family members who are extremely shaken. We observe that 
although the hospital is a place of pain and suffering, the mothers reported a 
significant empathy for professionals who work there, because they feel heard and 
met their needs. Final considerations: from a daily restructured according to the 
child's treatment, we hope this study encourages further discussions in order to 
redirect care to those families who also suffer, and they often need to hide the pain 
that the child does not notice. We reaffirm that the link built with these families may 
represent a valuable action in the care. 
 
Keywords: Cancer; Child; Family; Coping; Integral Healthy Care. 
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Resumen 
 

QUIRINO, Daniela Dias. Cotidiano de la familia en el enfrentamiento del cáncer 
infantil. 2011. 124 f. Disertación de Maestria en Enfermería, Centro de Ciências da 
Saúde, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2011. 
  
Introducción: A cada dia, el cáncer infantil demanda mayor atención, ya que su 
incidencia ha aumentado significativamente, tanto como su sobrevida. En ese 
contexto, las familias enfrentan una dura reestructuración familiar que las exponen a 
diversas situaciones permeadas por sentimientos tristes. El cotidiano de la familia se 
reorienta para suplir las demandas del hijo con cáncer. Objetivo: aprehender el 
cotidiano de la familia de niños con cáncer menores de dos años. Metodologia: Se 
trata de una investigación de tipo estudio de caso con abordaje cualitativo, realizada 
en un hospital especializado en atendimiento a pacientes oncológicos en el Estado 
de Paraíba, aprobada por el Comité de Ética. Participaron del estudio tres familias 
de lactantes que estaban en acompañamiento oncológico en la referida institución. 
Los datos fueron levanatdos durante el período de mayo a julio de 2010, por medio 
de entrevista semi-estructurada, complementada por observaciones realizadas junto 
al niño y a su madre en el ambiente hospitalar. El análisis de los datos siguió los 
criterios de interpretación temática fundamentada en el referencial teórico adoptado. 
De este modo, fue posible aprehender la problemática investigada, a partir de las 
siguientes categorías empíricas: Descubrimiento del Cáncer en El Hijo; Cotidiano de 
la Familia Alterado por el Cáncer Infantil; El Sufrimiento que Dios Ameniza; La 
Familia del Lactante con Cáncer y sus Redes y Apoyo Sociales. Resultados: los 
resultados revelaron que todas las familias enfrentaron angustias que comenzaron 
en la búsqueda por servicios de salud y se acentuaron con el descubrimiento del  
cáncer en el hijo. La dinámica de la familia fue totalmente modificada para cuidar del 
hijo, sin embargo ese movimiento estuvo comprometido en varios momentos en que 
la familia,  y en especial la madre, se vieron desamparadas. Para enfrentar esas 
situaciones la familia fortalece sus oraciones al Ser Supremo, en quien depositan 
toda su esperanza de cura del hijo, con lo cual refieren sentirse menos angustiadas, 
bien como con una mayor capacidad de aceptación de las dificultades de la vida. 
Asociado a la fé, el apoyo social recibido de la red en La cual está inserta la familia, 
fue percibido como valiosa ayuda en el enfrentamiento del cáncer. El sentimiento de 
valorización aflora cuando las familias reciben varios tipos de apoyo de sectores 
diferentes de la sociedad, bien como de la familia extensa. Poder contar con otras 
personas renueva las fuerzas de los familiares que se encuentran extremamente 
afectadas. Observamos que, aunque el hospital sea un lugar de dolor y sufrimiento, 
las madres relataron una significativa empatía por parte de los profesionales que allí 
trabajan, ya que se sintieron oídas y atendidas en sus necesidades. 
Consideraciones finales: a partir de un cotidiano reestructurado en función del 
tratamiento del hijo, esperamos que este estudio provoque nuevas discusiones para 
reorientar el cuidado para con las familias que sufren, y que muchas veces precisan 
esconder el sufrimiento para que el hijo no lo note. Enfatizamos que el vínculo 
construído con esas familias puede representar valiosa acción en el cuidado.            
 
Palavras clave: Cáncer; Niño; Familia; Enfrentamiento; Cuidados Integrales de 
Salud. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Em toda a minha trajetória na Enfermagem foi possível observar a fragilidade 

do ser humano frente às situações adversas que a doença traz para a sua 

autonomia na vida. Observando por outro prisma, a forma como nós, profissionais 

de saúde, lidamos com a dor alheia, leva-nos a crer que não desenvolvemos 

habilidades para apoiar aquelas pessoas, que de nosso cuidado, atento e 

observador, tanto carecem. 

Dentre os acontecimentos que sempre me causam angústia e inquietação, 

tem a problemática do câncer. Diante da imagem do câncer, construída pela 

sociedade, relacionada a um tratamento sofrido, associado a uma possibilidade de 

cura remota, existe a tentativa de tornar essa fase menos dolorosa. Embora 

saibamos que o índice de cura do câncer está cada vez maior, geralmente, o 

tratamento está vinculado ao sofrimento e aos sentimentos de perda da autonomia. 

Para a sociedade, a pessoa que é acometida pelo câncer, juntamente com sua 

família, passará por momentos de intenso sofrimento, ainda que a cura seja 

alcançada. 

Essa temática sempre me despertou interesse, porém, desde que conclui a 

graduação em Enfermagem, direcionei minha profissão para a área de saúde da 

criança. Nos tempos de residência em Enfermagem em Saúde da Criança pude 

acompanhar o caminho árduo pelo qual criança e família têm a necessidade de 

caminhar no enfrentamento do câncer infantil. Sempre me questionava acerca da 

maneira como criança e família conduzem suas vidas diante de uma doença que, 

normalmente, tem tratamento longo e duvidoso, pois está presente a incerteza do 

dia seguinte. Ansiedades do tipo: a doença está respondendo à quimioterapia e/ou 

radioterapia? Em casos de cirurgia, é ou foi possível retirar toda a tumoração e 

células cancerígenas? E as recidivas, será que meu filho vai apresentar recidivas da 

doença? Essas são ansiedades que perpassam todo o curso da doença e, acresce-

se a isto, o sofrimento do tratamento e da possibilidade de terminalidade. 

Embora todo o contexto do câncer infantil seja permeado por sentimentos 

contraditórios, percebemos que as reações familiares são mais intensas quando a 

criança que sofre é um lactente. Neste estudo, tomaremos como definição de 
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lactente a utilizada pelo Ministério da Saúde (MS), que classifica a criança nessa 

fase quando tem idade compreendida entre 29 dias e dois anos (BRASIL, 2002).  

Vale salientar que os momentos vivenciados durante minha prática 

assistencial de enfermagem, podem não ser universais, afinal cada ser humano 

reage de forma diferente às situações distintas da vida. Por outro lado, 

comungamos da ideia que perpassa pela consciência coletiva, na qual crianças são 

vistas como sinônimo de alegria, energia e vida.  

Então, ao depararmo-nos com a situação de câncer infantil em crianças tão 

pequenas, percebemos uma dificuldade maior da família para aceitar ou se adaptar 

a esse momento inquietante e inesperado. Ao enfrentar o câncer infantil nessa faixa 

etária, a família busca, ansiosamente, respostas os seus questionamentos, bem 

como às possíveis causas que levaram a criança a apresentar tal doença, pois, em 

geral, a família espera pela criança perfeita, sem problema algum. 

Ao buscar na literatura trabalhos que abordem essa temática, percebemos 

que a Enfermagem tem dado grandes contribuições para o desenvolvimento do 

conhecimento nessa área, no entanto, pela dimensão do problema as pesquisas 

ainda não responderam às lacunas do conhecimento e da prática do cuidado, 

sobretudo no que diz respeito ao câncer no lactente.  

Precisamos descortinar a vivência do câncer infantil nessa faixa etária e 

entender como a família se reestrutura para se adaptar a essa situação para, assim, 

darmos maior visibilidade a um cuidado que precisa ser pautado em relações 

interpessoais, construído a base de vínculos.      
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1 INTRODUÇÃO   

 

Ao direcionarmos o olhar para a criança, vemos um ser que inicia a arte do 

viver, dando os primeiros passos na direção da autorrealização, isso a torna 

dependente do outro e a mantém em situação especial de crescimento e 

desenvolvimento. Portanto, as crianças têm necessidades singulares e 

características próprias, de acordo com a fase de desenvolvimento que se 

encontram. Nos primeiros anos de vida, elas dependem das ligações familiares para 

suprir suas necessidades de cuidado com o corpo, alimentação e aprendizagem, 

sendo realizadas em ambiente de acolhimento e afeto, fazendo sentir-se amada 

(PARO; PARO; FERREIRA, 2005).  

A capacidade que o ser humano tem de estabelecer relações sociais é 

iniciada e adquirida na relação mãe e filho. O fortalecimento dos laços familiares é 

um processo imprescindível e complexo que constitui a base para a saúde mental 

da criança e a formação psicológica do futuro adulto (OLIVEIRA; COLLET, 1999). 

Em nossa sociedade, o termo criança é sinônimo de vida, energia, alegria, 

vigor. Dessa forma, o processo de adoecimento e hospitalização constitui 

experiências dolorosas e desagradáveis, surgindo preocupações acerca do impacto 

que essa fase experimentada pode trazer para seu desenvolvimento psicossocial, 

afetivo e emocional.  

Percebendo a doença como uma agressão, a criança se torna mais 

vulnerável às alterações emocionais, e a hospitalização é, na maioria das vezes, 

uma experiência traumática em razão das agressões do ambiente hostil, de 

pessoas desconhecidas e de procedimentos que causam dor e sofrimento 

(COLLET; OLIVEIRA; CORREA, 1999). O fato de aspectos subjetivos encontrarem 

imbricados na experiência de estar doente, torna-se necessário o acolhimento dos 

medos, desejos e ansiedades que possam se apresentar (JUNQUEIRA, 2003). 

A percepção de que o filho apresenta alguma necessidade de saúde aflige os 

membros da família. Ao receber a informação de que o problema que está afetando 

a saúde da criança é crônico, expectativas são criadas sobre o futuro da sua 

existência. Dentre as doenças crônicas da infância, o câncer tem atingido um 

número crescente. Embora a doença seja mais comum no adulto, na criança, vem 
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se tornando problema cada vez mais evidente na nossa sociedade (MENEZES et 

al., 2007). 

Os problemas de ordem emocional e social que acompanham o câncer 

afetam todas as pessoas que compõem a família. Quando o ser atingido pelo 

câncer é a criança percebemos que a família se vê, de certa forma, desnorteada 

frente ao turbilhão de sentimentos angustiantes que a tomam desde o diagnóstico 

até o desfecho final, que pode ser a sobrevivência ao câncer ou a morte que 

desestrutura, sobremaneira, a unidade familiar. 

Diante disso, essas famílias necessitam receber um cuidado humanizado dos 

profissionais da saúde que atuam diretamente com elas; para isso, é demandado 

um contato aprofundado com a família que permita o conhecimento de valores, 

saberes, comportamentos, além de sentimentos como ansiedade, esperança e 

tristeza que permeiam o momento.  

Cabe aos profissionais de saúde envolvidos no cuidar em oncologia 

pediátrica procurarem compreender a vivência da família nos diversos contextos e 

proporem intervenções que a auxiliem a lidar com as necessidades advindas do 

processo de adoecimento pelo câncer. 

O desenvolvimento científico e tecnológico na área da saúde, em especial na 

oncologia, tem trazido transformações no plano social, político, econômico e 

ideológico, com isso, as representações do câncer foram se modificando. De 

caráter agudo associado à morte passou a ser considerada doença crônica, 

trazendo todas as implicações que a doença crônica imprime no cotidiano da 

criança e da família, com idas e vindas ao serviço de saúde, além da incerteza 

sobre a continuação da vida no dia seguinte (CAGNIN; LISTON; DUPAS, 2004, 

NASCIMENTO et al. 2005).  

Como o câncer é impregnado por aspectos emocionais que desestabilizam o 

ser que dele adoece, como também sua família, a preocupação com o cuidado saiu 

da visão estritamente técnica para um cuidado que envolve atributos próprios da 

relação humana, atentando, entre outros, para  a história de vida e a interação do 

cliente/família com os profissionais de saúde. Essa visão humanizada requer uma 

intervenção holística junto ao cliente maior, criança e família, exigindo, assim, que 

várias áreas atuem de forma integrada em prol desse sujeito (FONTES; ALVIM, 

2008). 
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É preciso conhecer a família para compreender as novas habilidades 

adquiridas nessa fase inesperada. A partir deste conhecimento, é possível planejar 

intervenções que visem o suporte e o fortalecimento das competências familiares. 

Programar uma abordagem de cuidado orientada para as forças da família permite 

o desenvolvimento de uma relação de parceria entre equipe de enfermagem e 

famílias, tornando, assim, evidente o potencial da família para reestruturação e 

promoção do funcionamento saudável da mesma (SILVEIRA; ANGELO; MARTINS, 

2008). Além disso, individualizar a atenção a cada paciente e atentar para a forma 

singular de enfrentamento da doença demanda atenção ao contexto social, 

econômico e cultural presentes na questão do câncer (CARVALHO, 2008). 

Precisamos apreender como o evento de ter uma criança com câncer altera o 

ritmo familiar, para planejarmos uma assistência que contemple as necessidades da 

família nesse processo. Percebendo como o câncer é desestruturador para o 

sistema familiar (NASCIMENTO et al, 2005), sobretudo quando o ente afetado é a 

criança, propomo-nos a apreender o cotidiano da família da criança com câncer na 

faixa etária do lactente.  

A intenção de realizar esse estudo, com esses sujeitos, se deu após a 

aproximação a essa realidade no dia-a-dia da assistência. Em algumas situações 

que acompanhamos famílias de crianças com câncer, pudemos sentir o impacto 

avassalador que a doença traz para a rotina da família. Devemos aqui salientar que 

o câncer nesse período de vida, de 29 dias a dois anos, é menos frequente, o que 

aumenta ainda mais as dúvidas e incertezas das famílias.  
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2 OBJETIVOS  

 

2.1 Objetivo Geral  

Apreender o cotidiano da família de crianças com câncer menores de 2 anos.  

 

2.2 Objetivos Específicos  

Compreender a dinâmica familiar no enfrentamento do câncer infantil. 

Identificar os papéis dos membros da família nessa experiência. 

Identificar a rede social e o apoio social da família. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA  

 

3.1 Câncer Infantil: algumas considerações  

 

Doença crônica é aquela que tem curso longo, podendo ser incurável, deixar 

sequelas e/ou impor limitações às funções do indivíduo, requerendo adaptação. Na 

infância, ela é revestida por riscos de prejuízos no desenvolvimento da criança e das 

suas relações familiares, entre elas, mudanças nas suas condições físicas, 

deficiências no desenvolvimento, dificuldades de aprendizagem e doença mental, 

limitando suas atividades diárias (CASTRO; PICCININI, 2002, 2004). A doença 

crônica pode exigir da pessoa doente e de sua família alterações comportamentais e 

de adaptação. Ademais, requer certo nível de cuidados permanentes e modificações 

no estilo de vida e no gerenciamento da saúde (VIEIRA; LIMA, 2002).  

A enfermidade crônica também pode ser definida como aquela condição que, 

na criança, interfere no funcionamento do corpo por longo prazo, requer assistência 

e seguimento por profissionais de saúde, limita as atividades diárias, interfere no seu 

processo de crescimento e desenvolvimento afetando o cotidiano de todos os 

membros da família (NASCIMENTO, 2003). A vida da criança altera-se 

irreversivelmente em virtude do tratamento e das consequências da doença. Nesse 

processo, ela e sua família vivenciam experiências em várias dimensões e a 

adequação a estas novas situações ocorre de maneira diferente, de acordo com o 

ciclo de vida em que a família se encontra, o papel da criança neste núcleo, as 

repercussões do impacto da doença em cada membro e a sua forma de organização 

nesse período (FAQUINELLO; HIGARASHI; MARCON, 2007). 

Entre as doenças crônicas, o câncer tem impacto intenso, tanto por trazer, 

muitas vezes, limitações na qualidade de vida do paciente e família, quanto pela 

ideia de que ele significa um ponto final na vida da pessoa que enferma.  

De modo geral, é preciso saber que o câncer é um processo patológico que 

começa quando uma célula anormal é transformada pela mutação genética do DNA 

celular. Essa célula anormal forma um clone e começa a se proliferar, ignorando as 

sinalizações de regulação do crescimento no ambiente circunvizinho à mesma. As 

células adquirem características invasivas, com consequentes alterações nos 

tecidos circunvizinhos e infiltram-se nesses tecidos, acessando os vasos 
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sanguíneos e linfáticos os quais as transportam até outras regiões do corpo 

(SMELTZER; BARE, 2002). 

O câncer não consiste em uma doença única, mas um conjunto de mais de 

cem doenças que têm em comum o crescimento desordenado de células que 

invadem os tecidos e órgãos, podendo espalhar-se para outras regiões do corpo. 

Dividindo-se rapidamente, essas células tendem a ser muito agressivas e 

incontroláveis, determinando a formação de tumores ou neoplasias malignas (INCA, 

2009). 

O número de casos de câncer no mundo tem aumentado consideravelmente, 

configurando-se, atualmente, em um dos mais importantes problemas de saúde 

pública (BELTRÃO et al., 2007). No Brasil, o percentual mediano dos tumores 

pediátricos observados nos Registros de Câncer de Base Populacional (RCBP) 

encontra-se próximo de 3% de todos os tumores malignos, isso significa que é 

considerado raro, quando comparado com tumores do adulto. Estimativa realizada 

pelo Instituto Nacional de Câncer (INCA) para o biênio 2008/09 revela que 

ocorreram cerca de 9.890 casos por ano em menores de 18 anos de idade (INCA, 

2008).  

Embora apresente essa característica de raridade, tanto em países 

desenvolvidos quanto em desenvolvimento, o câncer tem representado a segunda 

causa de morte entre crianças e adolescentes (INCA, 2009). No Brasil, em 2005, a 

mortalidade por câncer, nessa faixa etária, correspondeu a 8% de todos os óbitos, 

colocando-se, assim, igualmente aos países desenvolvidos, como a segunda causa 

de morte (INCA, 2008). Como a primeira causa está relacionada a acidentes e 

violência, podemos dizer que o câncer está como a primeira causa de morte por 

doença, a partir da idade de 1 ano até o final da adolescência (INCA, 2009). 

Emerge, então, a importância de organizar o setor saúde para o controle dessa 

situação na busca de alcançar novos resultados.  

Em João Pessoa, Paraíba, a incidência de tumores pediátricos, no período 

de 2000 a 2004, em menores de um ano foi de cinco casos, e na faixa etária que 

compreende de um a quatro anos foram notificados 46 casos (INCA, 2008). 

Portanto, a forma que os registros de câncer de base populacional analisam a 

epidemiologia (tumores pediátricos por um intervalo de faixa etária) não deixa clara 

a dimensão dessa doença nas crianças menores de dois anos de idade. 
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Dos cânceres infantis, a leucemia é o tipo mais frequente, dentre essas, a 

Leucemia Linfóide Aguda (LLA) é a de maior ocorrência em crianças na maioria das 

populações do mundo. Entre os linfomas, o mais incidente na infância é o linfoma 

não Hodgkin. Os tumores de sistema nervoso, que predominam no sexo masculino, 

ocorrem principalmente em menores de 15 anos, com um pico na idade de 10 anos, 

e representam cerca de 20% dos tumores infantis. Os tumores ósseos têm sua 

maior ocorrência entre os adolescentes. O retinoblastoma é responsável por cerca 

de 2% dos tumores infantis (INCA, 2008). 

A associação entre câncer pediátrico e fatores de risco ainda não está 

totalmente bem estabelecida. Enquanto os tumores nos adultos estão, em geral, 

relacionados à exposição a vários fatores de risco como tabagismo, estilo de vida, 

alimentação, ocupação e agentes carcinogênicos específicos, a maior parte das 

causas dos tumores pediátricos ainda é completamente desconhecida. Esses 

tumores apresentam menores períodos de latência, em geral crescem rapidamente 

e são mais invasivos; por outro lado, respondem melhor à terapêutica (REIS; 

SANTOS; THULER, 2007). 

O avanço do tratamento na área de oncologia pediátrica tem acontecido 

rapidamente. Melhorias nos métodos complementares de diagnóstico, no 

tratamento multimodal e de suporte e a presença de equipe multiprofissional têm 

mostrado relevante impacto na sobrevida. Em meio a esse cenário, no Brasil cerca 

de 70% das crianças acometidas pelo câncer podem ser curadas se o diagnóstico 

for precoce e a doença adequadamente tratada e a maioria dessas crianças terá 

boa qualidade de vida (CAVICCHIOLI; MENOSSI; LIMA, 2007). Entretanto, não é 

fácil diagnosticar um câncer infantil em estágio inicial, uma vez que muitos dos 

sinais e sintomas são inespecíficos e podem simular uma série de doenças comuns 

na infância. 

Pelo fato de as neoplasias na infância serem raras e as manifestações 

precoces vagas, pode existir uma relutância em se colocar, entre os diagnósticos, a 

hipótese diagnóstica de uma neoplasia baseada em sinais e sintomas indefinidos, 

por conta das implicações psicológicas para a família. Portanto, em nosso meio as 

crianças ainda continuam sendo encaminhadas para os centros especializados em 

estágio avançado. Entre os fatores que levam a esse atraso no diagnóstico 

destacam-se a desinformação dos pais e dos profissionais e o medo do diagnóstico 

do câncer infantil (INCA, 2009). 
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A probabilidade de sobrevida no câncer pediátrico depende, dentre outros 

fatores, do diagnóstico precoce. Esse diagnóstico depende da mobilização da 

família em procurar o serviço médico no início dos sintomas e da perspicácia e 

sabedoria do profissional em considerar a possibilidade de câncer, uma vez que os 

sinais e sintomas são inespecíficos, confundindo-se com doenças comuns da 

infância, como já mencionado (INCA, 2008).  

Cavicchioli, Menossi e Lima (2007) referem que o período pré-diagnóstico do 

câncer na criança e no adolescente é revelado como “difícil peregrinação pelos 

serviços de saúde”. Embora exista o medo do diagnóstico de uma doença grave, a 

família não deixa de procurar atendimento especializado para solucionar o problema 

de seu filho. Por outro lado, os desafios encontrados diante da inespecificidade dos 

sinais e sintomas somados à dificuldade de acesso aos serviços de saúde tornam 

essa trajetória longa e árdua para criança e família.  

As taxas de sobrevida são um dos indicadores mais importantes para o 

conhecimento do cuidado adequado à criança com câncer e temos nos deparado 

com uma população crescente de crianças e adolescentes que sobreviveram ao 

câncer e carregam em sua história de vida os momentos de angústias e incertezas 

que os acompanharam. Por isso, o objetivo da assistência sofreu mudanças e, 

atualmente, o cuidado a essa clientela tende a proporcionar uma melhor qualidade 

de vida e diminuir as sequelas na intenção de manter a integridade da criança 

(CAGNIN; LISTON; DUPAS, 2004). 

O avanço no tratamento do câncer se deve a uma terapêutica multimodal que 

envolve, na maioria das vezes, cirurgia, radioterapia e quimioterapia antineoplásica, 

além de medidas de suporte. Cada modalidade de tratamento tem sua indicação, 

limites, efeitos positivos e complicações (VALLE; RAMALHO, 2008). Além disso, 

salientamos a importância de uma equipe multidisciplinar e especializada no 

cuidado a essas crianças. Portanto, pela complexidade do câncer, o tratamento 

deve ser abrangente, merecendo atenção não só as necessidades físicas, como 

também as necessidades psicológicas e sociais, incluindo personalização da 

assistência e promoção de cuidados atraumáticos (LEMOS; LIMA; MELLO, 2004). 

A cirurgia foi a primeira modalidade terapêutica eficaz no tratamento do 

câncer e continua sendo um dos pilares do tratamento para a maioria dos tumores. 

É indicada em casos em que a doença se apresenta de forma localizada, permitindo 

a extirpação do tumor. Tem caráter paliativo em doenças metastáticas avançadas. 
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Para a maioria dos tumores sólidos, não há modalidade de tratamento mais 

eficiente que a cirurgia apropriada para o estádio da doença. As melhores terapias, 

atualmente, costumam envolver a cirurgia associada à quimioterapia e à 

radioterapia (LANZA, 2008).      

A radioterapia utiliza radiações visando erradicar uma determinada neoplasia, 

poupando ao máximo os tecidos vizinhos normais (SOARES, 2000; SPENCE, 

2003). É utilizada em local do corpo determinado pelo radioterapeuta, e o número 

de sessões é determinado pelo especialista e varia de acordo com cada caso. 

Alguns efeitos secundários podem surgir, tais como: alterações cutâneas no local 

da irradiação, queda de cabelo, modificação do paladar, diminuição da salivação, 

surgimentos de aftas, alterações digestivas, fadiga (VALLE; RAMALHO, 2008). Para 

um adequado planejamento em radioterapia, deve-se conhecer o tamanho, a 

localização do tumor, o tipo histológico, o estadiamento, as vias de disseminação, o 

estado geral e a idade do paciente, assim como o equipamento disponível e a 

finalidade do tratamento (SOARES, 2000).      

A quimioterapia antineoplásica representa um avanço na cura e controle do 

câncer, aumentando a expectativa de vida do paciente. Bonassa (1998) relata que a 

quimioterapia consiste no emprego de substâncias químicas, isoladas ou em 

combinação, com o objetivo de tratar as neoplasias malignas. São drogas que 

atuam em nível celular interferindo no seu processo de crescimento e divisão. A 

maioria dos agentes antineoplásicos não destrói seletiva e exclusivamente as 

células tumorais. Em geral, são tóxicos aos tecidos de rápida proliferação 

caracterizados por uma alta atividade mitótica e ciclos celulares curtos. O 

conhecimento dos efeitos colaterais leva-nos a uma maior compreensão dos 

problemas apresentados pelos pacientes, fornecendo-nos subsídios para uma 

intervenção mais adequada.  

 

3.2 A Família e o Câncer Infantil  

 

Quando uma criança adoece, sua vida passa por uma rápida e intensa 

mudança, assim como o cotidiano familiar. De um momento para o outro, ela se vê 

em um hospital, em ambiente desconhecido, cercada por pessoas estranhas, além 

de ter que se submeter aos exames e procedimentos invasivos e dolorosos. A rotina 
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habitual passa a ser formada por idas e vindas de hospitais, ambulatórios, além das 

limitações que muitas vezes a doença lhe confere.  

A alteração nos modos de andar na vida, advinda da situação de doença 

crônica, exige da criança e sua família readaptações para a nova e difícil realidade 

de conviver com essa doença. Nessa situação de mudança do cotidiano permeado 

pelo distanciamento do lar e do convívio familiar e social, o processo de 

crescimento e desenvolvimento da criança pode ficar prejudicado, pois são 

incontáveis as vezes que ela precisa retornar ao serviço de saúde para realizar 

consultas, exames, seguimento a terapêutica específica, e porventura, 

intercorrências que colocam a família em alerta e temerosa pelo que pode 

acontecer (VIEIRA; LIMA, 2002). 

A experiência do câncer para a família traz uma série de sentimentos 

angustiantes e dolorosos, lidando com a experiência do adoecer em família, no qual 

paciente e família passam pelos mesmos sentimentos de medo e incerteza sobre 

cada dia vivido, pois o câncer é revestido pela expectativa de morte (SOUZA; 

ESPÍRITO SANTO, 2008). Viver um dia de cada vez passa a significar lidar com a 

doença a cada dia, ao surgir novas situações a criança e sua família devem 

enfrentá-las utilizando recursos diversos que tragam o mínimo de danos possíveis 

(ANDERS; LIMA; ROCHA, 2005). 

Nesse contexto, a família acompanha a criança na travessia de situações 

difíceis e dolorosas. No desejo de oferecer apoio e poupá-la de um excesso de 

sofrimento, a família experimenta sentimentos de desamparo, que comprometem 

seu bem-estar. Entre as doenças crônicas, o câncer infantil tem um impacto 

sistêmico sobre a organização familiar, tornando-a vulnerável ao sofrimento 

psíquico (MENEZES et al., 2007). Diante desse cenário, a família da criança com 

câncer requer atenção especial em virtude do caráter crônico e da gravidade da 

doença. As consequências da doença se estendem à estrutura familiar, impondo a 

necessidade de reorganização para atender às necessidades cotidianas e os 

cuidados desempenhados para com a criança, além da possibilidade de afetar os 

relacionamentos interpessoais. 

Além do desgaste emocional, da incompreensão de ser atingida por tal golpe, 

da ameaça de morte que paira sobre seu filho, a família precisa resolver problemas 

de ordem prática, tais como os de ordem doméstica (manter a casa funcionando, 

com quem deixar os filhos), os de ordem financeira (como conseguir transporte, 
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comprar medicamentos caros) e os de ordem profissional (ausências frequentes no 

emprego, não ter concentração para trabalhar) (VALLE, 1997). 

Por se tratar de uma doença vinculada a estigmas de terminalidade 

construídos na sociedade, criança e sua família têm seus papéis redefinidos, 

acarretando, desse modo, grandes transformações em suas vidas. Portanto, o 

câncer representa um impacto significativo que ameaça o equilíbrio pessoal e o 

bem-estar da família. Outro fato específico do câncer é que os sentimentos 

vivenciados pela família são distintos em cada fase da doença (MENEZES et al., 

2007).  

A época do diagnóstico é vivenciada pela família como um tempo de 

incertezas que envolve sentimentos de angústia diante da possibilidade de morte 

(MENEZES et al., 2007). É um acontecimento que atinge todos seus membros, 

trazendo sofrimento emocional e psicológico ao binômio mãe-filho, tendendo este a 

ser o principal grupo de risco psíquico (ORTIZ, 2003). 

A confirmação do câncer é acompanhada por um tumulto de sentimentos, 

constituindo uma situação apreensiva não só para a família, como também para os 

profissionais de saúde, pois a doença neoplásica representa uma ameaça ao 

equilíbrio pessoal e ao bem-estar familiar (MELLO, 2003). 

Uma vez que sinais e sintomas do câncer infantil são inespecíficos, a família 

busca o serviço de saúde diversas vezes, configurando um difícil itinerário na busca 

de solução do problema que as aflige (CAVICCHIOLI; MENOSSI; LIMA, 2007). 

Embora essa busca de respostas às suas dúvidas seja angustiante, tem outro 

aspecto que é, finalmente, a descoberta do problema de saúde do filho. Segundo 

Malta, Schall e Modena (2009), para a família a definição do diagnóstico do câncer 

pediátrico desdobra-se em dois momentos, sendo eles o alívio de saber o que o 

filho tem, após tantas idas e vindas aos serviços de saúde sem respostas aos seus 

problemas, associado ao temor misturado à sensação de perda iminente do filho. 

Com a facticidade da doença, a família reorganiza-se para compreender e 

interpretar o novo modo de andar a vida, passando a relacionar-se com o mundo de 

modo autêntico, acolhendo angústias e revelações. O enfrentamento da doença 

leva a família a redimensionar a sua vida para conviver com a doença e todas as 

implicações que ela traz (SILVA et al., 2008). 

A partir da convivência diária com o filho com doença crônica, é esperado 

que a família passe a aceitar a nova situação. No entanto, essa adaptação não é 
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fácil, pois será sempre uma ameaça à vida e ao bem-estar da criança e da família. 

A situação de doença no filho traz consigo sentimentos de tristeza, angústia, 

ansiedade e, quando se trata de um câncer infantil, que desencadeia 

transformações advindas do contexto amplo, envolvendo aspectos sociais, 

emocionais, afetivos, culturais e espirituais, esses sentimentos que angustiam os 

familiares têm uma conotação mais intensa (SANTOS; GONÇALVES, 2008).  

Passado o momento inicial de descoberta da doença, a família reorienta seu 

olhar para as condições atuais da criança no seu processo de adoecimento, bem 

como o tratamento que será iniciado. A partir do conhecimento do estado de seu 

filho, a mãe busca encontrar respostas aos seus questionamentos, frente a essa 

nova realidade (OLIVEIRA; COSTA; NÓBREGA, 2006). O início do tratamento está 

relacionado a uma série de acontecimentos, na maioria das vezes desconhecidos e 

dolorosos, e por isso, as mudanças são inevitáveis na vida da família e na da 

criança (PEDRO; FUNGHETTO, 2005). 

Segundo Santos e Gonçalves (2008), a aceitação do diagnóstico do câncer 

infantil tem importância fundamental para o tratamento, entretanto, as mães podem 

negar esse fato, ao mesmo tempo em que, após o início do tratamento, apesar de 

ainda não aceitarem o câncer, algumas demonstram conformação com a nova 

realidade. A família passa por uma tarefa interior de aceitação da nova condição 

que é atingida pelas incertezas inerentes ao processo de adoecimento e a 

necessidade de afastar a ideia de morte no dia-a-dia (MOREIRA; ANGELO, 2008).  

A habilidade de conformar-se com a situação relaciona-se a uma dimensão 

interna, um exercício familiar de reflexão sobre a experiência, que envolve a 

capacidade da família de buscar explicações para o evento da doença e de avaliar 

o impacto da mesma na família (SILVEIRA; ANGELO; MARTINS, 2008).  

Ao buscar explicações para o evento de doença, a família desenvolve um 

movimento de autorreflexão e de questionamento, sobretudo quanto às causas e os 

efeitos na criança. Ao fazer isso, a família passa a refletir acerca dos aspectos da 

dinâmica, valores e comportamentos familiares que devem ser preservados ou 

modificados em função do bem-estar da unidade (SILVEIRA; ANGELO; MARTINS, 

2008).  

O modo de enfrentamento da doença utilizado pelos pais é determinado, em 

parte, pelas suas histórias e experiências passadas, seus valores e crenças 

pessoais, mas dependem, também, de recursos sociais disponíveis na comunidade 
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para lidar com eventos estressantes (MENEZES et al., 2007). A família busca se 

adaptar à nova realidade e tenta reorganizar-se para enfrentar a experiência de 

viver e conviver com a doença, requerendo, assim, a reconstrução da identidade do 

grupo familiar (PEDRO; FUNGHETTO, 2005). 

Por outro lado, a família, ao vivenciar a crise provocada pela doença e 

hospitalização de uma criança, sente-se vulnerável porque lhe são retirados o poder 

e as possibilidades de escolha, tendo de se submeter aos fatores advindos da 

hospitalização. Pettengill e Angelo (2005, p. 987) apresentam um conceito de 

vulnerabilidade familiar: “[...] vulnerabilidade, em situação de doença e 

hospitalização de um filho, é a família sentir-se ameaçada em sua autonomia, sob 

pressão da doença, da própria família e da equipe”.  

Diante da vivência da hospitalização da criança em virtude de doença 

crônica, a família pode sentir-se “apenas mais uma” no ambiente hospitalar, uma 

vez que, para os profissionais que ali atuam, as “cenas” se repetem, havendo o 

risco da banalização de seu sofrimento. Assim, o risco de subestimar as demandas 

apresentadas pela família acontece quando o profissional a percebe como mais 

uma dentro do hospital e não interage com a mesma no sentido de alinhar suas 

ações e cooperar com seu fortalecimento (PINTO; RIBEIRO; SILVA, 2005). Por 

outro lado, a adoção de uma distância que permita o profissional se sensibilizar com 

a situação da família, fundindo os horizontes do ser que adoece e o que cuida, se 

trata de ferramenta importante no cotidiano da assistência (AYRES, 2006). Ações 

dessa natureza podem minimizar a vulnerabilidade à qual a família está exposta.  

A família reformula seu cotidiano para estar com a criança doente 

vivenciando um movimento constante de perda e busca de seu funcionamento. As 

interações vividas pela família determinam mudanças nos indivíduos que a 

compõem, passando a incluir em sua história a nova vivência que pode transformar 

a unidade familiar ao longo e após a hospitalização (PINTO; RIBEIRO; SILVA, 

2005).  

Como as mães têm função essencialmente cuidadora para a família, seu 

papel no seio familiar é alterado sobremaneira, negligenciando, ante o filho com 

câncer, o cuidar de si, dos demais filhos e do esposo, como também o 

relacionamento com os mesmos (SANTOS; GONÇALVES, 2008).  

As mães, geralmente, apresentam um nível maior de estresse, pois 

normalmente elas são quem mais se envolvem no processo de tratamento, indo 
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com mais frequência aos hospitais e interagindo mais com a equipe de saúde 

(CASTRO; PICCININI, 2004). A mãe assume a luta pela vida da criança, mantendo-

se firme e acreditando que pode suportar todo o sofrimento. Ela sente que pode 

superar todas as barreiras para permanecer ao lado do filho, mas, para isso, é 

preciso cuidar de si e da família. Durante a luta pela vida ela é suporte e proteção 

para o filho, buscando fortalecê-lo ao doar tudo de si mesma e ultrapassar qualquer 

obstáculo para vê-lo bem (BELTRÃO et al., 2007). Assim, como cuidador principal, 

a mãe deve sentir-se encorajada e fortalecida a cada dia, com reforços positivos e 

cuidado humanizado (PAULA; NASCIMENTO; ROCHA, 2008).  

Outra mudança no núcleo familiar decorrente da doença crônica refere-se ao 

trabalho das mães fora de casa. A mulher, que divide os papéis de mãe e 

trabalhadora, tem seu lado maternal e cuidador revelado de maneira intensa, quando 

se trata de doença no âmbito familiar. Nesses casos, ela deixa o emprego em 

segundo plano ao se defrontar com a necessidade de voltar a atenção ao filho 

doente, pois a exigência de cuidar integralmente do filho impossibilita que tenha uma 

atividade laboral (FURTADO; LIMA, 2003). 

Quanto ao relacionamento conjugal, o estreitamento dessa relação é um 

importante recurso para, pai e mãe, unirem forças no intuito de superar as 

dificuldades emocionais da situação e cuidarem dos filhos, além de dividirem a 

sobrecarga vivida com a doença, proporcionando conforto a todos que compõem a 

família (BELTRÃO et al., 2007).  

Nessas situações, Furtado e Lima (2003) relatam que a relação entre irmãos 

pode sofrer modificações; a atenção maior ofertada à criança doente pode acarretar 

sentimentos de desamparo aos irmãos saudáveis. Assim, é importante que a 

relação entre os irmãos seja, dentro das possibilidades, preservada, pois eles 

formam parceria importante de convívio e aprendizagem.  

Irmãos de crianças com doença crônica apresentam mais problemas 

comportamentais e de adaptação do que irmãos de crianças saudáveis, 

independentemente, da gravidade da doença crônica (LÄHTEENMÄKI et al., 2004). 

O câncer infantil, por sua vez, é um fator estressante para os irmãos saudáveis e 

pode levá-los a reações e sentimentos diversos, em decorrência de sua particular 

vulnerabilidade e dificuldade de ajustamento, prejudicando seu desenvolvimento 

normal. É notável, também, o aparecimento de sentimentos como depressão, 

ansiedade, raiva, ciúmes, culpa e isolamento social (MURRAY, 1999). 
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Em geral, irmãos de crianças com câncer recebem menos atenção do que a 

criança que está sob tratamento. Como o tratamento do câncer infantil pode durar 

meses ou anos, a família precisa aprender a conviver com a doença crônica, pois 

seu impacto é especialmente significante para os irmãos que estão se 

desenvolvendo neste contexto (SIDHU; PASSMORE; BAKER, 2005). 

Como muitas famílias não apresentam preparo para lidar com o filho com 

doença grave e crônica, uma vez que essa situação nunca é esperada, os membros 

devem compartilhar sentimentos por meio de uma comunicação eficiente para 

enfrentar o problema de forma saudável (PAULA; NASCIMENTO; ROCHA, 2008). 

O apoio mútuo, emocional e financeiro e o número de pessoas na família 

dispostas a compartilhar o cuidado da criança evidenciam-se como fatores 

estruturais familiares importantes para a tomada de decisão da família e a aquisição 

de segurança para cuidar da criança doente (SILVEIRA; ANGELO; MARTINS, 

2008). Quando a família não dispõe de uma rede de apoio na hora da doença e da 

hospitalização, as dificuldades são somadas às do cotidiano, tornando a experiência 

ainda mais sofrida (BELTRÃO et al., 2007). 

A experiência de ser família de criança com doença crônica é muito 

complexa e sofrida, precisando ser entendida de forma ampla, que transponha a 

doença em si, pois essa situação requer mudanças em suas vidas, nos papéis 

familiares e sociais. Em algumas situações, com o avançar da doença, as 

demandas colocadas às famílias se ampliam, uma vez que aumentam a 

dependência e a necessidade de cuidados dos pacientes (CARVALHO, 2008). 

Quando o tratamento não possibilita uma cura, ou mesmo uma sobrevida 

com melhor qualidade, a morte é anunciada. Nesse momento, “[...] diante da 

finitude iminente do filho, os pais são tomados por uma angústia avassaladora que 

não pode ser eliminada, pois pertence à própria existência do homem que é 

defrontar-se com o não ser mais” (VALLE, 1997, p. 139). 

No caso de terminalidade, geralmente, a família aceita a opinião da equipe 

de saúde que afirma não haver mais nada a fazer e possivelmente o filho não 

sobreviva por muito tempo. A família passa a sofrer com resignação, chegando a 

desejar que tudo termine, para cessar o sofrimento do filho. Percebe-se que os pais 

adquirem forças para enfrentar a morte do filho (PEDRO; FUNGHETTO, 2005).  

O cuidado à criança com câncer ainda consiste em um desafio, uma vez que 

o surgimento da doença altera os projetos de vida familiar, pois os casais depositam 
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em seus filhos expectativas de realizarem aquilo que eles não conseguiram, 

buscam oferecer condições a que não tiveram acesso, enfim, é como se 

acreditassem que tudo pode ser diferente, apostam em um futuro almejado (BECK; 

LOPES, 2007) e ao ver sua razão de viver ameaçada por uma doença grave, surge 

uma série de sentimentos tristes e angustiantes, difíceis de serem compreendidos 

aos que dessa vivência não participam. 

 

3.3 Câncer Infantil e Enfrentamento da Família  

 

A literatura internacional apresenta um conceito para definir o enfrentamento 

(coping) à doença e este conceito foi trazido para a oncologia pediátrica, mais 

especificamente relacionado ao modo como os pais enfrentam a situação estressora 

que é o câncer infantil (NASCIMENTO et al., 2005).  

A ocorrência de manifestações de estresse implica em desenvolver um 

conjunto de estratégias para lidar com as situações estressantes; nesse contexto, 

Lazarus e Folkman (1984) apontam que o enfrentamento do estresse dá-se através 

de esforços cognitivos e comportamentais empreendidos para o controle de 

demandas específicas, ou seja, o enfrentamento é uma resposta ao estresse com a 

finalidade de reduzir situações avaliadas como estressantes ou excessivas para o 

indivíduo.  

O modelo de Folkman e Lazarus (1984) envolve quatro conceitos principais, 

que são: enfrentamento é um processo ou uma interação que se dá entre o indivíduo 

e o ambiente; a função do enfrentamento é administrar a situação estressora, ao 

invés de controle ou domínio da mesma; os processos de enfrentamento 

pressupõem a noção de avaliação, ou seja, como o fenômeno é percebido, 

interpretado e cognitivamente representado na mente do indivíduo; o processo de 

enfrentamento constitui-se em uma mobilização de esforço, por meio da qual os 

indivíduos irão empreender esforços cognitivos e comportamentais para administrar 

(reduzir, minimizar ou tolerar) as demandas internas ou externas. 

As estratégias de enfrentamento refletem ações, comportamentos ou 

pensamentos usados para lidar com um estressor (Folkman et al., 1986). As 

respostas de enfrentamento têm sido classificadas quanto à função em duas 

categorias: enfrentamento focalizado no problema que é o manejo ou modificação 

da situação causadora de estresse, visando controlar ou lidar com a ameaça, o dano 
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ou o desafio. São, em geral, estratégias ativas de aproximação em relação ao 

estressor, como solução de problemas e planejamento, e enfrentamento focalizado 

na emoção que regula a resposta emocional provocada pelo problema/estressor 

com o qual a pessoa se defronta, podendo representar atitudes de afastamento ou 

paliativas em relação à fonte de estresse, tais como negação ou esquiva. O uso 

dessas estratégias de enfrentamento focalizando o problema ou a emoção depende 

de uma avaliação da situação estressora na qual o sujeito encontra-se envolvido 

(FOLKMAN; LAZARUS, 1984; SEILD; TRÓCCOLI; ZANNON, 2001). Outros estudos, 

relatados por Seidl, Tróccoli e Zannon (2001) referem estratégias de enfrentamento 

baseadas na busca de suporte social e na busca de religiosidade e/ou pensamento 

fantasioso.  

Del Bianco Faria e Cardoso (2010) identificaram que as estratégias de 

enfrentamento focalizadas no problema (resolução de problemas) referem-se a 

esforços na direção de solucionar a situação problemática vivida e estratégias de 

enfrentamento focalizadas na emoção, indicam uma tentativa de negar a situação 

vivida.  

Rodrigues et al. (2000) revelaram que as estratégias de enfrentamento mais 

eficientes dos pais estiveram associadas a uma melhor adaptação comportamental 

ao contexto de tratamento médico das crianças. Exemplos de estratégias adequadas 

de enfrentamento incluíram a demonstração pública de confiança em membros da 

equipe de saúde, a busca por suporte social, o envolvimento ativo e positivo com o 

tratamento e, ainda, a busca contínua por informações qualificadas sobre a doença 

e o tratamento. 

O estudo de Holm, Patterson e Gurney (2003) demostrou a importância, na 

percepção dos pais, de estratégias de enfrentamento relacionadas à busca de 

informações sobre a doença, participação ativa em processos de tomada de 

decisões, manifestações de persistência e esperança, busca por explicações 

médicas adequadas ao nível de compreensão dos familiares e vigilância contínua do 

estado de saúde da criança. Outro destaque neste estudo foi a importância da 

aliança terapêutica com os profissionais de saúde como um elemento facilitador da 

comunicação e do enfrentamento do tratamento. 

Trask et al. (2003) investigaram a relação entre ajustamento e enfrentamento 

em famílias de adolescentes que tratavam câncer. Os autores consideraram as 

estratégias de enfrentamento como adaptativas (focalizadas no problema – 
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planejamento, colaboração com procedimentos médicos, engajamento no 

tratamento) ou estratégias mal-adaptativas (focalizadas na emoção – 

comportamento de esquiva e fuga, e esforços generalizados para retirar-se do 

contexto hospitalar). Os resultados apontaram maiores indicadores de sofrimento 

quando estratégias adaptativas de enfrentamento não eram adotadas.  

A investigação de quais fatores são preponderantes em cada fase do 

tratamento e as diferenças de enfrentamento em etapas distintas de quimioterapia, 

possibilita a investigação de como ocorre o processo de adaptação e de 

enfrentamento ao longo do tempo, contribuindo para o desenvolvimento de 

protocolos de intervenção voltados às necessidades dos cuidadores, tornando-os 

mais ativos e envolvidos com os cuidados de saúde do paciente pediátrico 

(KOHLSDORF; COSTA JUNIOR, 2008). 

Conhecer as estratégias de enfrentamento utilizadas pela família bem como a 

resposta destas no cotidiano torna-se um grande aliado para a equipe de saúde que 

presta o cuidado, pois é possível fortalecer as estratégias que promovem uma 

adaptação ao estressor e intervir de forma positiva junto àqueles familiares que 

apresentam enfrentamento que não promove a adaptação necessária ao câncer 

infantil.  

Para isso o cuidar deve transpor as barreiras do trabalho em saúde que não 

valorizam o ser cuidado de forma integral, e no caso do câncer infantil, não prestam 

o cuidado à família como um todo. Faz-se necessário revalorizar a dignidade da 

sabedoria prática, construída na sociedade, e, portanto, uma tarefa e um 

compromisso fundamental quando se quer cuidar. É, fundamentalmente, o 

desenvolvimento de atitudes e espaços de genuíno encontro intersubjetivo apoiados 

na tecnologia, mas sem deixar resumir-se a ela a ação em saúde. Mais que tratar de 

um objeto, a intervenção técnica se articula verdadeiramente com um cuidar quando 

o sentido da intervenção passa a ser não apenas o alcance de um estado de saúde, 

visado de antemão, nem somente a aplicação mecânica das tecnologias disponíveis 

para alcançar este estado, mas o exame da relação entre finalidades e meios, e seu 

sentido prático para o paciente, conforme um diálogo o mais simétrico possível entre 

profissional e paciente (AYRES, 2004).  

Tomando o pensamento de Ayres (2004) sobre o cuidado, é possível 

identificarmos as estratégias de enfrentamento que a família utiliza no cotidiano do 

câncer infantil quando aperfeiçoamos as interações entre profissional e família. Por 
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meio de uma escuta sensível é possível identificar as demandas que a família 

apresenta e enriquecer as relações entre equipe de saúde e família, no intuito de 

amenizar o sofrimento por meio do enfrentamento adaptativo.  

A equipe de saúde pode desenvolver estratégias e intervenções efetivas para 

os familiares lidarem com o câncer infantil por meio do reconhecimento de desafios 

comuns que a família enfrenta a cada dia (PATTERSON et al., 2004). 

 

3.4 Rede Social e Apoio Social no Câncer Infantil  

 

Os estudos sobre rede social e apoio social têm ganhado destaque entre os 

pesquisadores. No entanto, Pedro et al. (2008) identificaram uma necessidade 

urgente de estudos nessa área, principalmente no Brasil, pois a dimensão 

geográfica e a diversidade social e cultural do nosso país tornam as populações 

mais distintas. Ao ficar clara a dinâmica do apoio social, juntamente com a rede 

social poderemos reorientar o cuidado com o intuito de fortalecer cada dia mais as 

famílias que sofrem com o câncer infantil. 

Para que haja uma melhor compreensão da relação entre família e rede social 

e, por conseguinte apoio social, é preciso conhecer esses conceitos, pois embora 

diferentes, aparecem interligados no contexto da família. A rede social refere-se à 

dimensão estrutural ou institucional, enquanto que o apoio social está relacionado 

com a dimensão pessoal; os membros que compõem essa rede social são 

pessoas/instituições importantes para a família (PEDRO; ROCHA; NASCIMENTO, 

2008). 

De acordo com House (1981 apud MURRAY 1995; 2001) apoio social é 

definido como uma transação interpessoal envolvendo um ou mais dos apoios a 

seguir: apoio emocional que envolve empatia, reconhecimento, encorajamento, 

amor, carinho e confiança; apoio instrumental constitui em ajuda direta ou material, 

como cuidá-las ou ajudá-las financeiramente; apoio informativo consiste em oferecer 

informações, orientação para a pessoa melhor entender ou se ajustar a uma nova 

situação; suporte de avaliação ou estima que auxilia na avaliação própria 

reconhecendo crenças e interpretações apropriadas para a situação. O apoio social 

pode ser visto como um processo de interação entre pessoas ou grupos de pessoas, 

que por meio do contato sistemático, estabelece vínculos de amizade e de 

informação, recebendo apoio material, emocional, afetivo que  contribui para o bem-
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estar recíproco, estabelecendo, assim, fatores positivos na prevenção e manutenção 

da saúde. O apoio social realça o papel que os indivíduos podem desempenhar na 

resolução de situações cotidianas em momentos de crise (PIETRUKOWICZ, 2001). 

De forma mais sintética, apoio social pode ser definido como qualquer 

informação, falada, ou não, ou auxílio material oferecidos por grupos ou pessoas, 

com as quais se tem contatos sistemáticos, que resultam em efeitos emocionais ou 

comportamentos positivos. Trata-se de um processo recíproco, que gera efeitos 

positivos para o sujeito que recebe e para o que oferece o apoio, permitindo que 

ambos tenham mais sentido de controle sobre suas vidas (VALLA, 1999). O apoio 

social também exerce uma função mediadora, contribuindo na manutenção da 

saúde, e permite que as pessoas contornem a possibilidade de adoecer como 

resultado de determinados eventos da vida (VALLA, 1998). 

O apoio social oferece às pessoas afeto pelas expressões de união, respeito 

e admiração, afirmação, ajuda. Sentimentos de proximidade emocional e de 

pertencimento a um grupo que partilha e expressa seus interesses e afinidades. 

Reforço do valor individual, da competência e capacidade individual. Reafirmação da 

confiança e aliança entre as pessoas, relacionado ao sentimento de segurança do 

indivíduo; em relação aos cuidados, orientação, conselhos e informação pela 

responsabilidade referente ao bem-estar de todos. Trata-se de um aliado na luta 

contra as doenças crônicas, pois proporciona um aumento na capacidade das 

pessoas contornarem as situações de estresse, oferecendo melhor saúde emocional 

e física (VALLA, 1999). 

Rede social é o grupo de pessoas com o qual o indivíduo tem algum vínculo 

(BOWLING, 1997 apud GRIEP, 2003). Ela pode ser representada como uma 

imagem de pontos conectados por fios, de modo a formar a imagem de uma teia. Os 

efeitos benéficos da rede social dependem da possibilidade de suprir os auxílios 

esperados pelo indivíduo. Por conseguinte, rede social pode ser concebida como a 

estrutura social por meio da qual o apoio é fornecido (GRIEP, 2003). É importante 

lembrar que em países em desenvolvimento a relação com a rede é, muitas vezes, a 

única possibilidade de ajuda possível (ANDRADE; VAITSMAN, 2002). A rede social 

pode ou não oferecer diferentes tipos de apoio, e em graus diversos. Assim, a 

pessoa pode ter uma rede social e não receber necessariamente apoio desta rede.  

Além de pessoas, fazem parte da rede social as instituições relacionadas à 

família, tais como organizações religiosas, o sistema de saúde, a escola e a 
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vizinhança e, como parte do apoio social, a autora aponta os membros dessa rede 

que são significativos para as famílias e seus membros. Rede e apoio social 

auxiliam a família no fortalecimento frente às experiências de vida, atuando, entre 

outros, na recuperação da saúde (BULLOK, 2004). 

O suporte social recebido pelos genitores da criança, tanto da família 

extensiva quanto de amigos e dos profissionais de saúde, é de fundamental 

importância, pois ameniza o estresse de mães e pais, possibilitando uma maior 

tomada de consciência do problema da criança e, consequentemente, uma 

vinculação mais adequada com seu filho (NUNES; DUPAS, 2004).  

As redes que fornecem apoio também colaboram para que as famílias 

desenvolvam meios para superar as dificuldades, inicialmente enfrentadas sozinhas, 

mostrando-se como fonte eficaz para os enfrentamentos cotidianos (PETTENGILL; 

ANGELO, 2005). 

Apoio social pode servir como uma proteção para evitar consequências 

negativas de fatores estressantes e pode ter um efeito positivo na forma que família 

e criança enfrentam os eventos negativos da vida. Pais que recebem apoio social 

constantemente demonstram menos estresse pós-traumático durante e depois do 

tratamento. Por outro lado, pais com baixo apoio social reportam, frequentemente, 

problemas emocionais. Uma rede social bem estabelecida é vista como fator de 

proteção que dá apoio e força para o enfrentamento da situação influenciando 

diretamente na resiliência da família (EILERTSEN et al., 2009). 

O apoio social é essencial para o ajustamento da família ao câncer infantil, 

uma vez que, gera um impacto positivo no enfrentamento da doença e está ligado a 

uma menor sobrecarga e maior nível de bem-estar dos pais. No tocante aos pais, 

eles desenvolvem maiores habilidades para lidar com o câncer quando apoiados 

socialmente, entretanto, quando comparados às mães, eles têm dificuldade em 

buscar e receber apoio social (BRODY; SIMMONS, 2007). 

A rede social e o apoio social podem ser grandes aliados da família no 

enfrentamento do câncer infantil. Como o câncer se trata de doença imprevisível e 

repleta de adversidades, a rede social e o apoio social podem ser fontes de 

fortalecimento para a família e para a criança no sentido de superar os sentimentos 

e os desafios (NÓBREGA et al., 2010). 

O câncer infantil pode ser compreendido como uma doença que ameaça todo 

o equilíbrio da família, pois novas e intensas demandas são vivenciadas. Nesta 



 33 

situação, é esperado que a rede social na qual a família está inserida forneça uma 

sustentação adequada, principalmente nos momentos mais difíceis, oferecendo o 

apoio social necessário para que a família se fortaleça cada vez mais e mantenha a 

estabilidade diante da luta travada contra o câncer infantil.   

 

3.5 Cuidado ao Binômio Criança – Família no Enfretamento do Câncer Infantil 

 

A dinâmica da família é definida como um modo único de funcionamento. Em 

situação de doença ela pode estar relacionada ao nível de fatores que causam 

estresse e demandas para a família, bem como os significados que esta atribui à 

sua organização e ao momento que está vivenciando (SILVEIRA; ANGELO; 

MARTINS, 2008). 

Em situação de doença e hospitalização, os membros da família devem se 

adaptar ao convívio com a criança doente. A incerteza com relação ao futuro da 

criança pode fazer com que as relações familiares fiquem enfraquecidas, 

prejudicando, inclusive, o desenvolvimento da criança doente. Uma intervenção da 

equipe multiprofissional com criança e família fortalece o vínculo entre eles e a 

equipe, aumenta o bem-estar e facilita a tomada de consciência da gravidade e das 

limitações reais da criança (CASTRO; PICCININI, 2002).  

O adoecer junto permeia todo o sentimento de família. A família é a principal 

instituição social na qual o indivíduo inicia suas relações afetivas, cria vínculos e 

internaliza valores. A relação de família apresenta-se de forma interligada como se 

um membro fosse uma extensão do outro, sendo assim, uma experiência de 

doença grave traz modificações no modo de pensar, sentir e agir de todas as 

pessoas que compõem a família (SOUZA; ESPÍRITO SANTO, 2008).  

Podemos entender família como um grupo social delimitado e identificável, 

cujas dinâmicas internas são coerentes com o contexto social no qual estão 

inseridos. São pessoas que se influenciam mutuamente com intensidade e 

respondem a expectativas recíprocas. Em geral, eles compartilham significados, 

valores e crenças que configuram a sua cultura (PEDROLO; ZAGO, 2002).  

Dito de outra forma, a família é um grupo autoidentificado de dois ou mais 

indivíduos, cuja associação é caracterizada por termos especiais, que podem ou 

não estar relacionados a linhas de sangue ou legais, mas que funciona de modo a 

se considerarem uma família (ANGELO, 1997). Estas concepções se enquadram na 
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perspectiva sistêmica e interacionista da família, que afirma que toda e qualquer 

vivência interfere e altera o “funcionamento” da mesma, que busca sempre uma 

forma de reestruturação e rearranjo, para continuar visando seus ideais, sejam eles 

novos e/ou antigos. Assim, a família possui a capacidade de adaptar-se para 

manter e perpetuar o seu contínuo movimento de almejar o bem viver (WERNET; 

ANGELO, 2003). 

O funcionamento familiar é um preditor importante no ajustamento da criança 

à doença crônica. A família pode servir como moderadora na atenuação dos efeitos 

negativos da doença, promovendo para a criança um ambiente facilitador para o 

seu desenvolvimento em atividades sociais (CASTRO; PICCININI, 2002). 

Os pais veem suas vidas envolvidas pela doença e o mesmo ocorre com 

toda a família. Esse envolvimento reflete uma necessidade de atenção especial, 

alterando o ritmo familiar. De certa forma, o cuidado é centralizado mais na figura 

materna, pois ela aprende como cuidar e preocupa-se em executar corretamente 

esse cuidado. Pela convivência diária com a doença, a mãe aumenta seu 

conhecimento sobre a situação do filho, tendo uma visão mais apurada com relação 

aos aspectos clínicos e emocionais apresentados pela criança, assim como passa a 

conhecer suas reações e necessidades (FURTADO; LIMA, 2003). 

Em virtude de o câncer ser uma doença intimamente ligada a sentimentos 

como angústia e tristeza que envolve o ser doente e sua família, além do medo 

constante do desconhecido, no qual a possibilidade de morrer está acentuadamente 

intrínseca neste momento, é fundamental que a assistência à criança contemple 

cuidados que vão além da esfera tecnicista, primando pelo suprimento de suas 

necessidades emocionais e sociais, além das necessidades físicas. 

Nesse aspecto, faz-se necessária uma compreensão mais apurada das 

peculiaridades que envolvem a criança com câncer e sua família, respeitando suas 

individualidades e especificidades, enfim, toda a complexidade desse ser em 

crescimento inserido em um meio sociocultural-religioso deve ser considerada, para 

construirmos uma assistência integral em sua essência a essa clientela diferenciada 

(CAGNIN; LISTON; DUPAS, 2004). Entretanto, evidencia-se que muitas famílias, ao 

vivenciarem a situação de doença da criança, encontram barreiras para o 

desempenho de suas tarefas básicas de socialização e de suporte para seus 

membros, surgindo a situação de vulnerabilidade.  
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Um acompanhamento sistemático junto aos familiares de paciente oncológico 

faz-se necessário no contexto da enfermidade, pois esse momento pode 

proporcionar sofrimento psíquico, sentimentos de culpa, desamparo e revolta em 

ver um ser querido acometido pelo câncer (MENEZES et al., 2007).  

A relação longitudinal da equipe de saúde com criança e família possibilita 

maior probabilidade de reconhecer os problemas por elas demonstrados, pois 

desenvolvem certa aptidão em compreender necessidades apresentadas durante o 

cuidado, tornando-o mais harmônico e menos traumático. Ortiz e Lima (2007) 

apontam o enfermeiro como sujeito ativo no processo de cuidado contínuo à criança 

e à sua família, estimulando e ajudando na criação de novas habilidades para 

enfrentamento da doença. 

O atual momento de atenção à saúde é influenciado por uma maior 

compreensão do processo saúde-doença. Nesse contexto, tem havido um 

investimento em educação para saúde que tem por objetivo tornar paciente e sua 

família protagonistas do processo educativo, de modo a encontrarem maneiras 

saudáveis de conviver com a doença, sem negarem a extensão que a mesma pode 

provocar em suas vidas. Nessa conjuntura, o profissional deve se colocar como 

parceiro na construção de um viver saudável, compartilhando saberes e buscando 

constantemente uma melhor qualidade no modo de andar na vida (RIBEIRO; 

ROCHA, 2007). 

A família representa um importante apoio aos seus membros no processo 

saúde-doença, assumindo cuidados diários necessários à conduta terapêutica, no 

âmbito domiciliar e também durante hospitalizações. A ênfase crescente na família 

tem resultado na modificação da maneira como ela é vista no contexto da saúde, 

ultrapassando as definições práticas que se atribuíam, quando era tida 

exclusivamente como um bem para o paciente e era, muitas vezes, tolerada nos 

ambientes de assistência à saúde, pois se levava em conta seu papel na esfera 

afetiva da recuperação do familiar doente (ORTIZ; LIMA, 2007). 

Assim, a interação que criança-família estabelece com o meio e com a 

equipe de saúde, pode modificar suas respostas e auxiliá-las frente à situação de 

doença, minimizando consequências negativas e capacitando-as a se adaptarem às 

mudanças no seu cotidiano e a reagirem com flexibilidade diante das limitações e 

tratamento que a doença impõe. É importante que os profissionais de saúde 
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conheçam essas demandas e as incorporem ao plano de cuidados, visando a uma 

intervenção efetiva para a promoção do crescimento e desenvolvimento. 

Para que a equipe de enfermagem ofereça apoio durante os momentos de 

crise que a família vivencia em situação de doença crônica que acomete pessoa de 

seu núcleo, é importante que ela esteja familiarizada com as estratégias que a 

mesma lança mão para enfrentar os desafios do dia-a-dia (ORTIZ; LIMA, 2007). 

Frente a esse cenário, os profissionais que lidam com esses sujeitos – 

criança e família – devem buscar meios que diminuam os danos que esse momento 

pode trazer para o desenvolvimento da criança, assim como fortalecer o vínculo 

entre essa e sua família. 

No modelo de atenção integral à saúde da criança, as intervenções devem 

ser norteadas pelo conhecimento que contemple as necessidades que os sujeitos 

(criança e família) apresentam, considerando as características singulares da 

criança, seu envolvimento afetivo com a família e seu período de desenvolvimento 

psicossocial. 

Deve-se, portanto, considerar a possibilidade de construir um projeto de 

cuidado, compartilhado por toda a equipe e centrado na criança e sua família para 

atender suas necessidades, acolhê-la, escutá-la e estabelecer uma relação de 

autonomia, responsabilidade e confiança. 

A assistência humanizada aos familiares dos pacientes com câncer consiste 

no emprego de atitudes que originem espaços que permitam a todos verbalizarem 

seus sentimentos e a valorizá-los; identificar áreas potencialmente problemáticas, 

auxiliá-los a identificar fonte de ajuda; fornecer informações e esclarecer suas 

percepções; ajudá-los na busca de soluções dos problemas relacionados ao 

tratamento; instrumentalizá-los para que tomem decisões sobre o tratamento 

proposto e, dentro de suas possibilidades, levar ao desempenho de ações de auto-

cuidado (SOUZA; ESPÍRITO SANTO; 2008). 

Segundo Souza e Espírito Santo (2008), a representação do cuidado sinaliza 

a dependência do outro, pois somos seres dependentes desde que nascemos, e à 

medida que nos tornamos frágeis e nos aproximamos da doença e da própria 

morte, surge a necessidade de um agente cuidador.  

Portanto, uma importante função da família é a de oferecer os recursos para 

manter a saúde e um sistema de apoio nos momentos de crise e nos períodos de 

doença. Entretanto, de modo mais amplo, nos casos de família de criança com 
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câncer, o cuidado deve ser a ela ampliado, pois o sentimento de adoecer está 

perpassando por todos os seus membros. Dessa forma, é preciso dedicar-se ao 

que a família deseja: escuta qualificada e atenção humanizada.  
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4 CAMINHO METODOLÓGICO  

 

4.1 Método e Caracterização do Estudo 

 

Este estudo foi delineado pela abordagem qualitativa, na qual se conhece um 

nível de realidade trabalhando o universo de significados, sentimentos, motivos, 

aspirações, crenças, valores e atitude presentes em processos e fenômenos que 

não podem ser mensurados (MINAYO, 2007).  

Para Richardson et al. (1999) a pesquisa qualitativa tem o intuito de 

compreender de forma detalhada os significados e características dos fenômenos 

expostos pelos entrevistados, assim, reconhecemos que para o objetivo proposto 

essa é que melhor se adapta.  

Para Lobiondo-Wood e Haber (2001, p. 25) 

 

a pesquisa qualitativa é particularmente bem adequada ao estudo da 
experiência humana sobre saúde, uma preocupação fundamental da 
ciência da enfermagem, esse método permite uma compreensão mais 
ampla e profunda a respeito dos comportamentos humanos. 

 

Optamos por este tipo de estudo, pois compreendemos que a situação de 

enfrentamento do câncer do filho lactente mostra-se como um cenário que 

descortina um cotidiano que só por meio de um estudo em profundidade, do tipo 

estudo de caso, abarca os importantes acontecimentos na vida da família. Ainda, o 

delineamento qualitativo nos permite apreender os fenômenos vivenciados durante 

este difícil período vivido pelas famílias. 

Para o alcance dos objetivos propostos pela pesquisa e devido à natureza da 

situação que foi explorada optamos desenvolver um estudo de caso, o qual é 

caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de 

maneira a permitir o seu conhecimento amplo e detalhado (GIL, 2008). 

De acordo com Yin (2010, p. 39) o estudo de caso é uma investigação 

empírica que investiga um fenômeno contemporâneo em profundidade e em seu 

contexto de vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o 

contexto não são claramente evidentes. Como se trata de estratégia de pesquisa 

realizada no contexto real, o pesquisador não tem controle sobre eventos e 

variáveis, buscando apreender a totalidade de uma situação e, criativamente, 
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descrever, compreender e interpretar a complexidade de um caso concreto. Esta 

estratégia permite a penetração na realidade social (MARTINS, 2008). 

O estudo de caso serve a pesquisas de diferentes propósitos, tais como: 

explorar situações da vida real cujos limites não estão claramente definidos; 

descrever a situação do contexto onde está sendo feita determinada investigação e 

explicar as variáveis causais de determinado fenômeno em situações muito 

complexas que não possibilitam a utilização de levantamentos e experimentos (GIL, 

2008). 

A investigação do estudo de caso enfrenta uma situação tecnicamente 

diferenciada em que existirão muito mais variáveis de interesse, e como resultado 

beneficia-se do desenvolvimento anterior das proposições teóricas para orientar a 

coleta e a análise de dados (YIN, 2010). 

 

4.2 Cenário do Estudo 

 

A pesquisa foi desenvolvida no Hospital Napoleão Laureano, localizado na 

cidade de João Pessoa - Paraíba. O hospital é de natureza filantrópica mantido pela 

Fundação Napoleão Laureano e doações que recebe da sociedade. O atendimento 

é oferecido por meio de convênios, particulares e Sistema Único de Saúde. O 

hospital mantém convênio com a Universidade Federal da Paraíba – UFPB, bem 

como outras instituições de ensino superior. A escolha por esse campo exploratório 

se deu por se tratar de um hospital específico no atendimento a pacientes 

oncológicos, além de ser centro de referência no atendimento a tal clientela no 

estado da Paraíba.  

O estudo foi realizado na unidade de oncopediatria do hospital, que dispõe de 

uma área de 300 metros quadrados, sendo a única na Paraíba que atende crianças 

de todas as regiões do Estado, além de crianças de estados vizinhos. Essa unidade 

foi equipada com o apoio da Fundação Banco do Brasil, por meio do programa 

Criança e Vida. O ambiente é bastante colorido com temas infantis. Conta com 18 

leitos, sala de TV, brinquedoteca, onde as crianças podem brincar e desenvolver 

uma vida próxima da normalidade. A mãe que deseja acompanhar o filho tem 

igualmente alojamento e alimentação durante sua permanência no hospital. Além de 

as mães acompanharem os filhos durante a internação, a Unidade de Oncopediatria 

dispõe de um quadro de voluntárias que realizam trabalhos diários junto à criança e 
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sua mãe. No entanto, foi percebido que esse trabalho não é sistemático, uma vez 

que não há orientação para realização de atividades que focalizem as necessidades 

da família. Durante as visitas ao hospital foi observado que, na maioria das vezes, 

as atividades das voluntárias não ultrapassavam de uma conversa rápida e 

superficial tida com as acompanhantes dos lactentes com questionamentos do tipo 

“como está” referindo-se ao lactente e “estão precisando de alguma coisa” referindo-

se à família, além de alguns sorrisos e gracinhas para com o lactente.  

 

4.3 Inserção no Cenário e Sujeitos do Estudo 

 

Após a autorização do estudo pelo referido hospital do estudo, realizei visitas 

frequentes ao ambulatorial do serviço e a unidade de internação. Essas visitas 

tiveram a finalidade de familiarização com os profissionais que ali trabalham e as 

famílias de crianças e adolescentes em tratamento. Essas visitas ocorreram durante 

os meses de fevereiro a abril de 2010, com uma periodicidade de três vezes em 

cada semana. Nesse período foram identificadas seis famílias que poderiam 

participar da pesquisa, no entanto, apenas três participaram do estudo, pois duas 

crianças estavam gravemente enfermas e rapidamente evoluíram a óbito e uma 

família não aceitou participar da pesquisa alegando que evita falar sobre a doença 

do filho.  

Participaram deste estudo três famílias de lactentes com câncer. O membro 

das famílias que participou do estudo, nos três casos, foi a mãe. Os lactentes 

estavam com idade entre um e dois anos e os critérios de inclusão das famílias 

foram: ter filho na faixa etária definida (lactente); estar em qualquer fase do 

acompanhamento oncológico (diagnóstica ou terapêutica) e morar no estado da 

Paraíba. O critério de exclusão foi: famílias residentes em outro estado. Não foram 

delimitados: idade, sexo, escolaridade ou nível socioeconômico do membro familiar, 

bem como: sexo, tipo de câncer ou tipo de tratamento recebido pelo lactente. 

Ressaltamos que o câncer nessa faixa etária é menos frequente, conforme 

dados anteriormente citados neste estudo. Portanto, o número de crianças  fazendo 

tratamento no referido hospital pode não ser expressivo em termos quantitativos, 

mas em termos qualitativos, este estudo de caso nos mostrará um mundo que só é 

possível ser compreendido por meio de imersão nas observações e nos relatos 

expressivos das famílias que vivenciam essa experiência.  
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As famílias entrevistadas vieram de diferentes cidades do estado da Paraíba, 

sendo elas Jacaraú, Santa Rita e Patos. Os tipos de câncer identificados nos 

lactentes foram: Leucemia Linfocítica Aguda (LLA), Rabdomiossarcoma e Tumor de 

Células Germinativas do Seio Endodérmico.  

 

Família 1 

 

A família é procedente de Jacaraú, cidade localizada a 100 Km da capital do 

estado, onde é realizado o tratamento. Participou do estudo a Mãe 1 que frequentou 

a escola até o ensino médio, trabalhava como professora e na agricultura antes de 

o filho adoecer. Após o adoecimento do filho, ela parou de trabalhar para 

acompanhá-lo no tratamento. É casada e seu marido trabalha como motorista de 

caminhão de pequeno porte e autônomo. Em sua casa residem sete pessoas. Dois 

filhos do primeiro casamento, sendo uma filha de dezessete anos que tem um filho 

com 5 meses, e o outro filho de quatorze anos. Deste atual casamento são dois 

filhos: uma menina com quatro anos e A., um menino que tem um ano e dois meses 

com LLA diagnosticada há três meses. O câncer foi diagnosticado entre quatro a 

cinco meses do início dos primeiros sinais. Atualmente A. está fazendo 

quimioterapia e esta foi a única modalidade terapêutica empregada no tratamento. 

Para retornos ambulatoriais, a mãe acompanha o filho normalmente duas vezes por 

semana para consulta e sessão de quimioterapia. Em alguns períodos faz-se 

necessário o internamento para sessões de quimioterapia por tempo prolongado. 

Em retornos ambulatoriais, mãe e filho são trazidos pelo transporte público da 

cidade de origem, o qual não atende completamente às necessidades da família, 

tendo que, por exemplo, esperar por muitas horas para regressar ao lar. Nessas 

situações, mãe e filho permanecem o dia todo no serviço, aguardando o 

atendimento médico, bem como a infusão da quimioterapia, quando esta é por via 

intravenosa. Esta família nunca fez uso da casa de apoio, sempre que está na 

cidade fica acompanhando o filho em tempo integral. 

 

Família 2  

 

A família é procedente de Santa Rita, cidade que compõe a região 

metropolitana da capital do estado, localizada a 30 Km de João Pessoa. Participou 
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do estudo a Mãe 2, que não completou o ensino fundamental. Trabalhava no 

comércio antes da filha adoecer e teve que interromper suas atividades laborais 

após o diagnóstico. É casada e seu marido está, atualmente, desempregado. Em 

sua casa residem oito pessoas, entre elas a avó paterna, três filhos com idades de 

dez, seis anos e um de dez meses. Duas filhas gêmeas de dois anos, das quais 

uma delas é E. que está doente há um ano e três meses. O câncer foi 

diagnosticado após três meses do início dos primeiros sinais. Atualmente, a filha 

está recebendo quimioterapia, como tratamento, porém, em momento anterior foi 

submetida a cirurgia. O intervalo entre os retornos ambulatoriais é em média de 21 

dias. Para esses retornos, mãe e filha são trazidas pelo transporte público da cidade 

de origem, o qual não atende às necessidades da família, que precisa recorrer em 

muitas ocasiões a ônibus e táxis. Apesar de possuir membros da família que moram 

na cidade onde é realizado o tratamento, mãe e filha não se hospedam nessas 

casas, como também não fazem uso da casa de apoio. Sempre que está na cidade 

fica acompanhando a filha em tempo integral. 

 

Família 3 

 

A família é procedente de Patos, cidade localizada a 307 Km da capital do 

estado onde é realizado o tratamento. Participou do estudo a Mãe que completou o 

ensino médio, trabalhava em um cartório antes de a filha adoecer e, após o 

adoecimento, precisou deixar o emprego. Atualmente está separada do marido e 

morando na casa de seus pais, onde residem seis pessoas que são: seus pais e 

sua irmã, juntamente com seus dois filhos. Um filho de seis anos e N. com um ano e 

quatro meses, diagnosticada há cinco meses. O câncer foi diagnosticado após um 

mês do início dos primeiros sinais. N. foi submetida a procedimento cirúrgico 

durante a fase de descoberta da doença, e, atualmente, recebe quimioterapia como 

tratamento. Em momentos de retorno ambulatorial, ou mesmo internamento, a 

família recebe apoio de membros da família extensiva, como tios e primos, por meio 

de hospedagem e apoio financeiro, assim, não necessitaram utilizar os serviços da 

casa de apoio. Para os retornos ambulatoriais e internamento, o serviço de 

transporte utilizado é do município de origem e atende às demandas da família que, 

por vezes, precisa prolongar sua permanência em João Pessoa aguardando vaga 
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no meio de transporte, mesmo sendo comunicado antecipadamente sobre o 

regresso.  

 

4.4 Considerações Éticas 

 

Para a realização do presente estudo, foram considerados os aspectos que 

preceitua a Resolução Nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde / Ministério da 

Saúde (BRASIL, 1996). Antes de iniciarmos a fase de campo da pesquisa 

submetemos o projeto de pesquisa ao Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal da Paraíba, o 

qual recebeu parecer favorável de protocolo nº 408/09 (Anexo A). Foi solicitada a 

autorização da instituição (Anexo B) e o projeto de pesquisa foi autorizado pelo 

Centro de Estudos do Hospital Napoleão Laureano, local de coleta de dados.  

As participantes do estudo foram abordadas individualmente e convidadas a 

participar da pesquisa, compartilhando, assim, sua história. Neste momento, foi 

explicado para as mães qual era o objetivo do trabalho e como seriam realizadas as 

entrevistas. As entrevistas foram previamente agendadas, e em todos os casos 

precisaram de remarcação, pois como a mãe não dividia o cuidado do filho com 

outra pessoa, as entrevistas foram realizadas em momentos de sono dos lactentes. 

A partir do aceite de participar do estudo, foram fornecidas às mães as 

informações acerca dos procedimentos utilizados no desenvolvimento da pesquisa. 

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice C) foi lido e 

explicado junto a cada mãe. Foi solicitada às mães a autorização para a gravação 

da entrevista.  É importante salientar que foi assegurada aos sujeitos do estudo a 

liberdade de recusar ou desistir de participar da pesquisa em qualquer etapa da 

mesma, sem prejuízos de qualquer natureza, além de terem a garantia da 

preservação da identidade. A entrevista foi realizada após a assinatura do Termo de 

Consentimento em duas cópias, uma que permaneceu em posse do pesquisador e 

outra recebida pela mãe.  Para a garantia do anonimato, apresentaremos os dados 

da seguinte forma: a letra M (Mãe) e as iniciais Obs (Observação) seguidas do 

número da ordem em que foram realizadas. Para preservar a identidade de seus 

filhos, identificamo-los pela primeira letra de seus nomes. 
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4.5 Produção do Material Empírico 

 

Para a construção do vínculo, durante esse período de visitas (fevereiro a 

abril) ocorreram vários encontros entre pesquisadora e família, quando aconteceram 

conversas sobre temas, como: situação atual da família, problemas enfrentados, 

demais filhos, relação com o esposo, acontecimentos durante o tratamento do filho 

entre outros.  

Nos estudos com abordagem qualitativa a entrevista é considerada como 

técnica privilegiada, pois acontece por meio de uma interação social que se 

configura em uma conversa intencional (MINAYO, 2007; GIL, 2008). A entrevista é 

um dos principais meios de que o pesquisador tem para realizar a coleta de dados, 

sendo considerada como a técnica por excelência na investigação social 

(TRIVIÑOS, 1992; GIL, 2008). Para Martins (2008, p. 27) a entrevista tem o objetivo 

básico de “entender e compreender o significado que os entrevistados atribuem a 

questões e situações, em contextos que não foram estruturados anteriormente, com 

base nas suposições e conjecturas do pesquisador”. Na visão de Turato (2003, 

p.308) a entrevista: 

 

é um instrumento precioso de conhecimento interpessoal, facilitando, no 
encontro face a face, a apreensão de uma série de fenômenos, de 
elementos de identificação e construção potencial do todo da pessoa do 
entrevistado e, de certo modo, também do entrevistador.  

 

Ainda para o mesmo autor a entrevista semiestruturada é um instrumento 

auxiliar para a pesquisa qualitativa, dá-se então pelo motivo que ambos os 

integrantes da relação tem momentos para dar alguma direção, representando 

ganho para reunir os dados segundo os objetivos propostos. Portanto, para 

obtenção dos dados utilizamos a entrevista semiestruturada como técnica nuclear. 

Esta se caracteriza como instrumento importante por possibilitar a produção de 

conteúdos fornecidos pelos sujeitos envolvidos no processo por meio das falas. O 

pesquisador busca elucidar as informações necessárias contidas nas falas dos 

atores sociais para compreensão do fenômeno (MINAYO, 2007).  

O instrumento de coleta de dados foi composto por questões que 

possibilitaram a caracterização dos sujeitos da pesquisa e questões norteadoras 

para o alcance da finalidade do estudo conformando, assim, um roteiro temático 
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(APÊNDICE A). O roteiro da entrevista semiestruturada é um guia que não prevê 

todas as situações e condições de trabalho de campo, possibilitando ao 

entrevistador fazer perguntas ou intervenções que permitem aumentar o campo de 

explicação aprofundando o nível de informações (MINAYO, 2007).  

As entrevistas foram realizadas após uma média de quatro encontros por 

família. Como se trata de entrevistas junto às mães de lactentes, elas foram 

realizadas na unidade de internação, ao lado do leito do lactente, em momentos que 

estes estavam dormindo. Para assegurar a privacidade no momento da entrevistas 

utilizamos divisórias que proporcionavam um microambiente isolado das demais 

pessoas internadas na mesma enfermaria. Para registro dos dados da entrevista, foi 

utilizado um aparelho do tipo mp4 player, após o aceite das entrevistadas, a fim de 

captar suas falas.  

Como técnica complementar na produção do material empírico, utilizamos a 

observação participante, pois quando associada à entrevista temos a possibilidade 

de incorporar as falas ao contexto social em que se deu sua produção. Ao 

acompanhar os fenômenos in loco, o pesquisador entra em contato direto com o 

meio social dos entrevistados (MINAYO, 2007).   

A observação participante pode ser definida 

 

[...] como um processo pelo qual mantém-se a presença do 
observador numa situação social, com a finalidade de realizar uma 
investigação científica. O observador está em relação face a face com 
os observados e, ao participar da vida deles, no seu cenário cultural, 
colhe dados [...] (SCHWARTZ; SCHWARTZ, 1955, apud, MINAYO, 
2007, p. 274).   

 

Quanto à inserção no campo de estudo por meio da observação participante, 

utilizamos a modalidade de observador como participante, pois é estratégia 

comumente empregada para complementar as informações apreendidas nas 

entrevistas (MINAYO, 2007). As observações foram registradas em diário de campo, 

que nada mais é que um caderno onde o pesquisador, ao longo da coleta de dados, 

anota o objeto observado. O diário de campo foi formado por duas partes, sendo 

uma descritiva e outra reflexiva. A parte descritiva foi formada por registros 

detalhados dos fatos ocorridos no campo de pesquisa, como comportamentos, 

atitudes, descrição dos meios físicos, a descrição das atividades, bem como 

diálogos. A parte reflexiva foi compreendida por nossas análises sobre os 
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fenômenos registrados. Cada fato, comportamento, atitude observada, proporcionou 

ao pesquisador, meios para inferir, criticar e analisar os fatos, reorientando, assim, 

sua visão acerca do objeto estudado (BOGDAN; BIKLEN, 1982 apud, LÜDKE; 

ANDRÉ, 2005). 

As observações participantes foram realizadas em momentos distintos de 

cada família. As observações junto à Família 1 foram realizadas em diferentes 

situações: na unidade de internação, no primeiro dia do primeiro internamento no 

hospital, sede do estudo, e em dias seguintes durante este e demais internamentos 

intermitentes; no ambulatório, em momentos de espera pela consulta médica e em 

momentos de infusão de quimioterapia, totalizando seis encontros. Durante esses 

encontros observamos momentos de cuidado com o filho, como asseio e troca de 

fraldas, amamentação e alimentação; procedimentos de enfermagem, como punção 

venosa periférica realizada por membros da equipe de enfermagem. Observamos 

situações de administração de quimioterapia endovenosa, e outros medicamentos. 

Em dois dos encontros realizados, o filho estava de alta hospitalar, e aguardavam, 

há horas, o serviço de transporte de sua cidade para levá-los de volta para casa.     

Em relação à Família 2 as observações foram realizadas durante diferentes 

internamentos e retornos ambulatoriais, totalizando sete encontros. Durante esses 

encontros observamos situações de cuidado com a filha, como asseio e troca de 

fraldas e alimentação. Em um dos encontros, vivenciamos a situação de morte com 

uma criança que estava internada na mesma enfermaria. Esse encontro aconteceu 

em meio a um intenso sentimento de tristeza no qual a Mãe 2 mergulha em um 

imenso silêncio. Em todos os encontros foram identificadas as dificuldades que a 

mãe vivencia para suprir as demandas da casa e do cuidado com a filha no hospital. 

Em dois momentos, constatamos a dificuldade enfrentada em relação ao meio de 

transporte, que apesar de morarem em uma cidade que compõe a região 

metropolitana de João Pessoa, precisam do serviço de transporte fornecido pela 

poder público municipal de sua cidade. Em dias de consulta ou em situações de alta 

hospitalar a mãe refere ter que esperar por mais de três horas para retornar para 

casa.      

As observações junto à Família 3 foram realizadas durante diferentes 

internamentos. Junto a esta família foram realizados quatro encontros. Durante os 

encontros observamos situações comuns do cuidado com a criança. Um dos 

encontros se deu na primeira semana de internação, período em que a mãe 
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vivenciava uma intensa ansiedade relacionada ao problema recém-descoberto em 

sua filha. Em todos os encontros foi observada a dificuldade que a mãe sente em 

realizar os cuidados pessoais, pois não tem com que dividir em nenhum momento o 

cuidado com a filha. Os demais encontros ocorreram em situações comuns da rotina 

hospitalar 

 Antes do início da coleta propriamente dita, foi realizado um estudo piloto a 

fim de verificar se o instrumento de coleta de dados estava adequado e 

respondendo às questões do estudo. Após o estudo piloto não houve alteração dos 

roteiros das entrevistas e das observações.   

 

4.6 Análise do Material Empírico 

 

Os dados provenientes das entrevistas e da observação foram organizados e 

submetidos à análise temática que   

 

[...] consiste em descobrir os núcleos de sentido que compõem uma 
comunicação, cuja presença ou frequência signifiquem alguma coisa 
para o objeto analítico visado. [...] Para uma análise de significados, a 
presença de determinados temas denota estruturas de relevância, 
valores de referência e modelos de comportamento presentes ou 
subjacentes no discurso (MINAYO, 2007, p. 316).  

 

Segundo Minayo (2007) a operacionalização da análise temática é dividida 

em três etapas: pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados 

obtidos e interpretação. 

A pré-análise consistiu na organização do material empírico com base na 

retomada dos pressupostos e dos objetivos iniciais da pesquisa. Essa etapa foi 

caracterizada pela leitura exaustiva do material empírico, advindo da transcrição das 

entrevistas associados as nossas descrições e impressões sobre os fatos 

observados e anotados no diário de campo. Nessa fase foram construídas as 

unidades de registros que são palavras chave e/ou frases dos relatos e as unidades 

de contexto que foram fragmentos do contexto, criados a partir de recortes das falas. 

Essa forma de categorização orientou análise dos dados.  

A exploração do material consistiu essencialmente numa operação 

classificatória que tende alcançar o núcleo de compreensão do texto. Buscamos 

encontrar as categorias que são palavras ou expressões significativas com as quais 
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a fala será organizada. A categorização é o processo de redução do texto a palavras 

e expressões significativas. Realizamos a classificação e agregação dos dados, 

construindo as categorias empíricas que foram responsáveis pela especificação dos 

temas, a saber:  

- Descoberta do câncer no filho e seus temas: desafios enfrentados pela família no 

período pré-diagnóstico e a revelação diagnóstica do câncer no lactente;  

- Cotidiano da família alterado pelo câncer infantil e seus temas: o cuidado 

intensificado no dia-a-dia da família; as demandas de cuidado e o cotidiano da mãe;  

- O sofrimento que Deus ameniza;  

 - A família do lactente com câncer e suas redes e apoio sociais e seus temas: rede 

e apoio sociais: uma forma de cuidar; vulnerabilidade da família: fragilidades da rede 

e do apoio social; apoio social no serviço de saúde – importante aspecto do cuidado. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

5.1 Descoberta do Câncer no Filho  

 

5.1.1 Desafios enfrentados pela família no período pré-diagnóstico  

 

A partir do momento que a família do lactente percebe que algo está errado 

em sua saúde, inicia-se a busca pelas respostas aos seus questionamentos e 

soluções aos seus problemas. Salientamos que não se trata de tarefa fácil, uma vez 

que os sinais normalmente apresentados se confundem com problemas comuns da 

infância. Sendo assim, a família passa a buscar atenção em diferentes serviços de 

saúde, até o momento em que o diagnóstico de câncer é revelado e iniciam-se as 

bruscas transformações em suas. 

Até essa confirmação diagnóstica, a família peregrina pelos serviços de saúde 

na tentativa de um atendimento que responda às suas dúvidas e descubra o que o 

filho apresenta. Observamos que as famílias levaram seus filhos aos serviços de 

saúde, repetidas vezes, mas sempre recebiam dos médicos a informação de que 

nada havia de errado com a saúde de seus filhos.  

Por outro lado, podemos fazer uma leitura desses atendimentos como 

superficiais, pois as informações fornecidas pelas mães foram relevadas pelos 

profissionais de saúde. Os médicos envolvidos nestes atendimentos não deram a 

devida importância às queixas das mães, fragilizando o vínculo entre profissional e 

família.  

 

Começou com anemia, só que eu levava no PSF da minha cidade, aí a 
médica dizia que era normal pela idade dele, porque ele mamava no peito, 
então era normal, e nem sulfato ferroso ela passava para ele (Mãe 1). 
 

Durante mais de um mês a família levou a lactente ao PSF; a médica dizia 
que era normal, mas a mãe informa que a médica não era especialista em 
pediatria e não dava atenção às suas queixas. Então, ela pediu que a 
médica solicitasse um exame de sangue (hemograma) para ser realizado 
em serviço particular (Mãe 1; Obs1)    
 

A bexiga dela estava enorme, aí eu fiquei doida [...] liguei para a médica 
dela, a particular [...]. Ela disse: mãezinha, tenha paciência que vai passar. 
Eu disse: mulher, mas a menina não está fazendo nada (urinar). Ela disse: 
olhe, leva ela para o Hospital Y, que nove horas eu chego e vou atender 
(Mãe 3). 
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Para Merhy (2007) o usuário não reclama da falta de conhecimento 

tecnológico no seu atendimento e sim da falta de interesse e responsabilização dos 

diferentes serviços em torno de si e do seu problema. É percebida a fragilidade do 

relacionamento entre médico e família que compromete a segurança e satisfação da 

família.  

Ainda é possível perceber a falta de organização no sistema de saúde, pois 

como “porta de entrada” a Atenção Primária à Saúde demonstra suas fragilidades na 

dificuldade de detectar as necessidades de saúde da criança, bem como pela falta 

de direcionamento do caso a um serviço especializado. O que caracteriza a 

integralidade é, obviamente, a apreensão ampliada das necessidades, sobretudo, 

essa habilidade de reconhecer a adequação de nossas ofertas ao contexto 

específico da situação no qual se dá o encontro do sujeito com a equipe de saúde 

(MATTOS, 2004).  

Como a sintomatologia apresentada pela criança com câncer pode estar 

relacionada diretamente ao tumor ou ser inespecífica, não raro confunde-se com 

problemas comuns da faixa etária, comprometendo, assim, o tempo do diagnóstico. 

Médicos generalistas, usualmente, sentem dificuldade e receio de dar um 

diagnóstico de câncer aos pais, pois sabem as implicações que essa doença traz 

para a família e sociedade (CAVICCHIOLI; MENOSSI; LIMA, 2007). 

 

Ela já nasceu com clitóris grande, aí através desse clitóris o médico 
mandou procurar um endocrinologista [...] depois de oito meses de vida, aí 
eu procurei o endocrinologista (Mãe 2). 
 

Ela tinha uma dificuldade para fazer coco. Teve tempo de eu estar usando 
três minilax toda semana. Levei ela na médica. Depois minha mãe 
começou perceber que ela fazia força para fazer xixi também. A médica, 
então, pediu uma ultrassonografia de vias urinárias (Mãe 3). 
 

As famílias atravessam momentos de tomadas de decisão para descobrir o 

que o filho tem e algumas vezes devem persistir na busca por atendimento nos 

serviços de saúde. Essa atitude referida pela mãe não condiz com o que deveria ser 

assegurado para todo e qualquer cidadão brasileiro. 

 

Quando fez a ultrassom descobriu que tinha um tumor do lado esquerdo do 
abdome, um tumor não, um caroço. Através desse caroço [...] eu ainda 
passei, três dias correndo para lá e para cá no Hospital X para ver se 
conseguia uma vaga para internar, eles não queriam internar de jeito 
nenhum (Mãe 2). 
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A família começa a vivenciar os primeiros desafios no sistema de saúde, que 

neste caso, o desafio é a dificuldade de acesso ao serviço. Embora tenham sido 

realizados exames que indicaram a presença de um tumor em sua filha, a mãe 

encontra obstáculos ao atendimento nos serviços de saúde, confrontando com o 

conceito de integralidade assegurada aos usuários dos serviços de saúde.  

A integralidade tem sido tomada como sinônimo da garantia de acesso a 

todos os níveis do sistema de serviços de saúde. O texto da Constituição brasileira 

afirma ser dever do Estado garantir o acesso universal e igualitário aos serviços de 

saúde que envolve desde a promoção até a recuperação da saúde. Nesse mesmo 

texto, o que chamamos de integralidade aparece como um dos princípios do SUS: “o 

atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo 

dos serviços assistenciais”. Ambos os trechos têm em comum o fato de articularem 

diversas dimensões ou lógicas das ações e dos serviços de saúde: promoção, 

proteção e recuperação (MATTOS, 2004).  

Como o atendimento nos serviços de saúde públicos esteve comprometido, a 

família, dirigia-se, inclusive, a serviços médicos particulares, mesmo quando não 

possuía condições financeiras para arcar com os custos (CAVICCHIOLI; MENOSSI; 

LIMA, 2007), como mencionado no relato acima e no relato abaixo.  

 

A avó dela pagou a consulta para ela [...] a médica passou leite de soja e 
passou antibiótico sulfa [...] eu dei o sulfa à tarde e à noite, só que eu notei 
N. ficando vermelhinha. Ela ficou bastante vermelha [...] minha 
preocupação era N. desintoxicar, que ela estava toda vermelha, e até então 
eu não estava percebendo que N. não fazia xixi. (No dia seguinte) eu 
lembrei que eu tinha recebido meu pagamento do mês e decidi bater a 
ultrassonografia que tinha sido solicitada no início do mês (Mãe 3).  
 

A integralidade do cuidado ainda é dada pelo usuário, que percorre sozinho, 

ao seu critério e risco, os diferentes serviços, sendo que esta seria uma 

responsabilidade do sistema de saúde, como um todo. A hierarquização da atenção, 

ao invés de facilitar a vida de quem busca atendimento e racionalizar a sua 

utilização, tem servido para dificultar, ainda mais, o acesso aos serviços, pois não 

mudou a forma como são feitos os encaminhamentos, e não incrementou 

significativamente os saberes e as práticas. A burocratização do acesso fez com que 

muitos profissionais e serviços não se responsabilizassem pela sequência de 

atendimento. A falta de responsabilização por parte dos profissionais tem sido fato 

comum nos serviços de saúde, e é representado pelo relato abaixo: 
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(Durante a realização da ultrassonografia) Essa menina gritava, gritava 
quando passava o aparelho na barriga dela, e o xixi não saia [...]. Ele 
(médico) muito atencioso, e saia (da sala), e entrava (na sala), e saia, e 
entrava. Ele estava ligando para os amigos dele, porque já tinha visto 
alguma coisa estranha. Me chamou para conversar, e disse: olhe mãe, está 
vendo aquele círculo ali? Eu disse: estou. Isso não é para existir dentro da 
N. [...]. A senhora conhece alguém em Campina Grande? Eu disse não. 
Quando ele falou isso eu já comecei a chorar [...]. Ele disse: peça uma 
tomografia à médica dela. Eu saí desesperada, chorando (Mãe 3). 

 

O período pré-diagnóstico é vivenciado pela família com sentimentos de 

angústia pelo pressentimento de que algo grave poderá acontecer. A mãe expressa 

a angústia que se inicia a partir do momento em que a sugestão médica é de que a 

família busque atendimento em uma cidade que forneça serviços especializados. 

Essa informação associada à percepção da mãe quanto às atitudes do médico 

durante a realização do exame condiz com o pensamento de que algo grave está 

acontecendo com a filha.  

O encaminhamento formal é inexistente, bem como o contato com o 

profissional que acompanha a criança naquela cidade. Essa atitude impulsiona a 

mãe a buscar, novamente, atendimento médico no hospital local. Dessa vez, a 

busca se dá entre sentimentos de tristeza e desespero pela falta de conhecimento 

sobre o que está acontecendo com sua filha, assim como pelo desamparo sentido 

pela atitude dos profissionais que lhe atendem: 

 

Fui para a médica e disse: doutora passe uma tomografia. Ela (médica) se 
estressou e disse: mãe tenha paciência que não é assim não, ela vai fazer 
todos os exames que são necessários. Mas sua filha está com bexigoma, e 
primeiro eu tenho que tratar ela. Então, internou ela de novo! Passou uma 
sondinha de alívio [...] e mandou passar mais um laxante. Só que, quando 
aplicaram o laxante e o laxante voltava [...] o doutor (cirurgião) veio e fez o 
exame de toque nela [...]. Ele me chamou para conversar e disse: olhe, sua 
filha tem uma massa muito intensa dentro dela (Mãe 3). 

 

As dificuldades vivenciadas pelas famílias de crianças com câncer no período 

pré-diagnóstico implicam dimensões que transcendem questões burocráticas e 

organizacionais do setor saúde, uma vez que envolvem também aspectos subjetivos 

(CAVICCHIOLI; MENOSSI; LIMA, 2007). Apesar de os pais lidarem com questões 

subjetivas como, por exemplo, o medo do diagnóstico de uma doença grave, em 

nenhum momento, deixaram de procurar ajuda especializada para resolver o 

problema de seu filho. 
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É importante ressaltar a exatidão das informações fornecidas pela mãe 

quanto à cronologia dos acontecimentos e da forma como cada momento foi vivido. 

Acredita-se que a precisão dos detalhes esteja relacionada à transformação 

significativa de suas histórias de vida, pois a partir do momento do diagnóstico, 

passaram a conviver com uma doença grave, como o câncer, acometendo os seus 

filhos (CAVICCHIOLI; MENOSSI; LIMA, 2007). 

De acordo com Malta, Schall e Modena (2009) as famílias reclamam a 

respeito da falta de diálogo existente entre eles e a equipe médica. Aparentemente, 

esse diálogo existe, mas não alcança a compreensão dos familiares, uma vez que, 

profissionais de saúde e familiares veem os problemas de forma distinta. Para a 

família o adoecer envolve as experiências subjetivas, enquanto que para o 

profissional, um problema de saúde é fundamentado em mudanças físicas de 

estrutura e de funcionamento do organismo que podem ser demonstradas 

objetivamente. 

Segundo os autores, a equipe de saúde precisa partilhar a verdade do 

diagnóstico e prognóstico, por mais delicada e penosa que essa tarefa possa ser. A 

dificuldade dessa ação reside não somente na formulação verbal do diagnóstico e 

prognóstico ruim do ponto de vista técnico, mas, sobretudo, na carga afetiva de 

intenso sofrimento e desespero que sobre ele será imediatamente depositada após 

esta revelação. 

A comunicação deve ser franca e respeitosa, pois o diagnóstico do câncer 

infantil cai como um peso sobre a família. É preciso ter sensibilidade em todo o 

momento da revelação diagnóstica. Se colocar no lugar da família que recebe a 

notícia de doença grave deve ser um exercício sempre praticado pelos profissionais 

de saúde, a quem, normalmente, não falta o conhecimento técnico, mas 

sensibilidade diante do paciente/família é algo almejado por todos que deles 

necessitam. 

 

O médico levou N, para fazer o exame [...] já vinha aquilo na minha mente: 
ela já ia para ser operada. Ele veio e disse: ela tem uma massa muito 
intensa. Então a gente tem que fazer o tratamento. E o senhor não vai 
operar ela hoje não? [...] Ele disse: não, minha filha. Sua filha tem que fazer 
quimioterapia. Desse jeito mulher, eu acho que eu quase morro. Eu disse: 
quimioterapia? E minha filha tem um câncer? E ele disse: tem. Ela tem uma 
massa muito intensa e é maligna. Eu quase morro sabe (Mãe 3). 
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No relacionamento entre profissional e família o uso da intersubjetividade 

significa que devemos levar em conta, além dos nossos conhecimentos sobre as 

doenças, o conhecimento sobre os modos de andar a vida daqueles com quem 

interagimos nos serviços de saúde. Isso implica em construir, a partir do diálogo com 

o outro, projetos terapêuticos individualizados (MATTOS, 2004).  

Dar notícias tristes, ruins e difíceis é visto pelos profissionais de saúde como 

uma tarefa árdua. Caso a forma de dar a notícia não seja adequada pode haver 

repercussões negativas que afetam toda a família. Uma boa forma de passar as 

notícias para a família ajuda na compreensão, satisfação com o cuidado e o nível de 

esperança dos familiares. Dessa forma, dificuldades na comunicação podem resultar 

em aumento do sofrimento psicológico de toda a família. Assim, a percepção da 

família sobre o câncer infantil e sua jornada subsequente depende de como esse 

assunto é tratado desde o diagnóstico (STRINGER, 2008).  

Embora a revelação de uma doença grave na criança seja estressante na 

comunicação do diagnóstico pelos profissionais de saúde, foi observado que os pais 

sentem-se satisfeitos quando a revelação é franca e aberta, respeitando suas 

necessidades, privacidade e tempo, para expressar suas emoções e esclarecer as 

dúvidas (BROWN-HELLSTEN, 2006). Por outro lado, como o câncer traz uma 

repercussão sem precedente para a família, a certeza a respeito do diagnóstico 

deve ser precisa, caso contrário essa informação expõe a família a um estresse 

precoce, e aumenta ainda mais a sua angústia.   

 

Veio outro doutor e disse: olhe, mãe a senhora esqueça tudo que a 
senhora escutou aqui, porque nenhum médico [...] pode dizer que o tumor 
é maligno sem ter uma biópsia. Ninguém pode dizer isso. Mulher eu fiquei 
em estado de choque, ela tão novinha [...] (o médico falou) Olhe mãe, sua 
filha tem uma massa muito intensa e aqui na Paraíba ela não tem suporte 
[...] ele não me encaminhou para canto nenhum, mulher ele só não fez me 
matar. Quando chegamos lá (Maceió) ela fez uma biópsia. Essa primeira 
biópsia que N. fez deu benigno. O médico disse: olhe mãe eu não sei se 
por felicidade ou infelicidade da senhora deu benigno, porque é 
praticamente impossível dar benigno um tumor da qualidade do da sua 
filha. Como deu benigno eu vou ter que operar, se tivesse dado maligno, a 
gente ia fazer quimioterapia, ele ia reduzir para fazer a cirurgia (Mãe 3). 

 

Após tanto sofrimento e angústia sem saber o que acontece com a saúde de 

sua filha, o que a família mais necessita é de um cuidado pautado na humanização. 

Essas informações contraditórias aumentam o sofrimento da família que já foi 

exposta a tantos fatores estressantes, para além do problema do filho.  
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A forma como os serviços de saúde estão organizados compromete a 

atenção às crianças e famílias que necessitam de um diagnóstico em tempo hábil 

para que as expectativas de sobrevida aumentem. É, então, primordial que os 

serviços de saúde reorganizem suas estruturas de funcionamento, para que 

atendam criança e família de forma integral, respeitando suas singularidades e seu 

sofrimento.  

 

5.1.2 A revelação diagnóstica do câncer no lactente  

 

Embora não exista um modo que alivie totalmente o sofrimento de um 

diagnóstico sombrio, precisamos rever o modo como compreendemos os 

sentimentos que vivenciam as famílias, pois seus modos de enfrentarem o câncer 

infantil partem das informações recebidas dos profissionais de saúde.  

 

Ele começou a ficar amarelinho, pálido, depois foi sentindo dores nas 
costas, aparecendo, já no final, mais ou menos com quinze dias, manchas 
roxas pela pele, inclusive, manchas endurecidas, principalmente na coluna 
e nas pernas, e a barriga cresceu bastante. Quando eu vim para o médico 
aqui, foi diagnosticado fígado e baço crescido, anemia, leucemia e um 
sopro no coração, tudo de uma vez só (Mãe 1). 
 

Na internação fez a cirurgia. Depois da cirurgia descobriu que era câncer 
(fala baixinho, olhar triste) (Mãe 2). 
 

Ele (médico) disse: olhe mãe o tumor da sua filha é muito agressivo, é 
muito agressivo mesmo, é praticamente impossível dar benigno, eu mandei 
a peça completa para fazer a biopsia, mandei dividir por três, aí foi, quando 
chegou, o tumor, aí o resultado, aí deu, uma parte deu benigno, e os outros 
dois malignos (Mãe 3). 

 

A comunicação do diagnóstico de câncer é um fenômeno extremamente 

aversivo para pais de pacientes pediátricos, em especial pelas crenças e 

expectativas envolvidas em relação ao tratamento e prognóstico da enfermidade, 

exigindo o uso de estratégias de enfrentamento que possibilitem o ajustamento 

psicológico gradual e a adaptação ao novo contexto (KOHLSDORF; COSTA 

JUNIOR, 2008). 

O diagnóstico dessa doença é um acontecimento que atinge todos os 

membros da família, ocorrendo grande impacto emocional e psicológico no binômio 

mãe-filho, tendendo ser o principal grupo de risco psíquico (ORTIZ, 2003). A família 

vivencia sentimentos e emoções diversas que remetem, geralmente, ao medo diante 
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da possível perda do filho. Como toda doença grave, o câncer leva a criança e sua 

família ao sofrimento, à angústia, à dor e ao medo constante diante da possibilidade 

de morte, acarretando, assim, grandes transformações em suas vidas (SANTOS; 

GONÇALVES, 2008). 

Segundo Silva (2000) o estado de choque é a primeira reação da família no 

momento da revelação do câncer. Definido como um estado de entorpecimento no 

qual os sujeitos envolvidos não percebem realmente o que está acontecendo; é uma 

realidade impactante que a princípio é negada, diante da sua crueldade e difícil 

aceitação.   

Por ser um acontecimento extremamente devastador, o câncer é capaz de 

provocar mudanças e reações inesperadas, principalmente na mãe, por ser a 

pessoa mais envolvida com os cuidados com ao filho. Ao receber o diagnóstico, a 

vida perde o sentido, tudo parece irreal e inacreditável e, por isso, a doença passa a 

ser negada pela mãe. Porém, é chegado o momento que ela precisa reagir, ser forte 

e, apesar do sofrimento e da tristeza mostrarem-se infinitos, é percebido que nada 

mais pode ser feito para contornar a situação (SANTOS; GONÇALVES, 2008). 

 

Foi um choque muito grande, eu não esperava nunca. Olhe todo tempo, 
que falava em tumor, eu não achava que tumor era câncer, você acredita. 
Eu não achava nunca que ela tinha essa doença, não. Assim, sabia que ela 
tinha uma massa, mas não sabia que a massa fosse um câncer (Mãe 3). 
 

Bom, no primeiro dia que eu descobri lá no Hospital X, eu fiquei sem rumo. 
A primeira coisa que eu pensei, que eu acho que é pecado. Que eu não 
deveria nem ter pensado foi: Meu Deus, por que com meu filho que é tão 
pequeno, se tem tanta gente ruim? Depois veio aquilo, por que não 
comigo? Mas o que está acontecendo com ele, se fosse comigo, quem ia 
cuidar dele e dos outros? (Mãe 1). 

 

O conhecimento da família acerca do câncer antes do diagnóstico se mostra 

mínimo. Ao saber que a filha tem uma massa, inicia a busca pela cirurgia, pela cura, 

no entanto, no imaginário da mãe a massa da qual o médico falava não poderia ser 

câncer, apesar de saber que seria grave, que precisaria de cirurgia.  

Muitas vezes, a família não assimila as informações no momento da 

revelação diagnóstica. Após o momento de choque, a família precisa de um tempo 

para restabelecer seu equilíbrio, para dar seguimento ao cuidado com o filho nessa 

nova condição. 
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Foi detectado o câncer, demorei para acreditar [...] muita aflição, é muito 
horrível. Fiquei muito aflita, de saber que sua filha está ali com problema, e 
sem você saber o que é na verdade, ou de que pode perder ela a qualquer 
momento. Vendo ela naquela situação, com o abdome muito distendido, é 
uma aflição muito grande, não sei nem como explicar, é difícil (Mãe 2).  

 

Por ser revestido de estigmas de dor e morte, o câncer é uma doença de 

difícil aceitação, sobretudo, quando o ser acometido é uma criança que denota a 

esperança de realização dos sonhos dos pais e o sempre esperado futuro promissor 

para o filho. A confirmação do diagnóstico parece configurar um estopim para o 

início de pensamentos negativos. A possibilidade de morte da criança acaba por 

facilitar desestruturações pessoais e manifestações de estresse (DEL BIANCO 

FARIA; CARDOSO, 2010). No momento do diagnóstico, é o medo da morte do filho 

que se apresenta à família, perdurando por todo o tratamento. A possibilidade de 

morte do filho traz para a família a perda da esperança e de planos futuros. 

Geralmente, surgem indagações sobre o porquê da doença no lactente em tenra 

idade, quando, normalmente, se espera que essa doença acometa os adultos. 

 

Minha cunhada, ela entrou em estado de choque, ela ainda ficou pior do 
que eu. Porque assim, na hora que a gente descobre, a gente perde o 
rumo, perde o chão [...] ela entrou em desespero, precisou ser atendida 
pelo médico [...] Na hora, não foi nem questão de não aceitar. Ela fez 
aquela pergunta: Por que com ele que é tão pequenininho? Por que não 
comigo que já sou adulta? (Mãe 1). 

 

O câncer leva os familiares a se defrontarem com um mundo novo, que não 

fazia parte de seu dia-a-dia, fazendo com que eles percam o equilíbrio, e passam a 

ser invadidos por temor, dúvidas e desespero diante dessa nova situação. 

Quando os exames realizados deixam dúvidas acerca da malignidade da 

doença, a mãe enxerga a esperança em sua frente. Embora a fala do médico seja 

de descrença quanto ao resultado do exame, a mãe segue com pensamento positivo 

de que tudo vai ficar bem, e o que a filha tem é de fato benigno. Porém, quando 

acontece a confirmação da doença, é inevitável o impacto trazido pela notícia.   

 

No dia também que o médico disse que era maligno, foi um choque muito 
grande. Porque tinha feito uma biópsia e tinha dado benigno, então não ia 
dar maligno. Assim, deu maligno mesmo. Como ele disse a mim: olhe mãe, 
é praticamente impossível dar benigno. O tumor da sua filha é muito 
agressivo, ele é um tumor misto. Mas eu não queria acreditar naquilo que 
ele estava dizendo. A minha esperança dar benigno, e não deu. Foi um 
choque grande para mim (Mãe 3). 
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A descoberta do câncer infantil é um acontecimento impactante para toda a 

família e a tentativa de reconhecer o porquê da doença do filho se esbarra nas 

surpresas da vida. O envolvimento com o tratamento do lactente passará, então, a 

ser peça fundamental na trajetória da doença. Como a família é o maior referencial 

de cuidado para o lactente, é nela que ele se sente seguro, os familiares precisarão 

reorganizar seus papéis e as funções desempenhadas no cotidiano familiar.  

A presença de uma criança com câncer afeta toda a família e tem, ainda, o 

potencial de romper profundamente a sua estrutura, ameaçando a função diária 

normal, sendo os familiares forçados a se incumbirem de novos papéis para os 

quais podem não estar preparados para aceitar (PATTERSON et al., 2004). Os 

vários estados de desequilíbrio vivenciados ao longo da doença tendem a ser 

substituídos por um estado de equilíbrio, quando todos os membros da família 

dominam suas necessidades emocionais e físicas (NASCIMENTO et al., 2005). 

A equipe de saúde precisa estar atenta a esses estados para reconhecer 

quando a família precisará de maior apoio psicossocial. A atenção e a sensibilidade 

são necessárias para a criação de uma relação entre profissionais e família com 

vínculos firmes, pois é a partir desse momento que a família estará cada vez mais 

carente de cuidado, no sentido amplo do conceito. 

 

5.2 Cotidiano da Família Alterado pelo Câncer Infantil  

 

5.2.1 O cuidado intensificado no dia-a-dia da família 

 

A família assume importante papel no cuidado à criança, pois detém a 

responsabilidade com o bem-estar físico, emocional e social de seus membros, e é 

no ambiente familiar que a criança encontra boa parte do seu referencial. Essa 

função que a família exerce enfrenta tempos difíceis quando o câncer infantil invade 

o seio familiar.  

Uma doença em um filho desestabiliza a família abruptamente, mas no caso 

do câncer infantil, que se trata de doença crônica, a família precisa retomar sua vida, 

e tentar manter o equilíbrio saudável em seu viver. O cotidiano da família a partir do 

adoecimento do filho pelo câncer é alterado sobremaneira, o que antes era simples 

torna-se difícil, comprometendo o desdobramento dos papéis de cada membro da 

família.  
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O impacto que a doença causa, redireciona a atenção da família para o filho 

com câncer, passando este a ser o centro das atenções da família: 

 

(O dia-a-dia ficou) totalmente voltado para ele, agora todo o tempo é só 
para ele, para cuidar dele [...] ele (pai) acha que tem que mudar tudo, toda 
a rotina da casa (Mãe 1). 

 

No câncer infantil, a mãe é identificada como a principal fonte de suporte e é 

quem geralmente assume o cuidado da criança na situação de doença. A alteração 

na biografia e a transição de ser mãe de uma criança que ela conhece como 

saudável, para ser mãe de uma criança com câncer requer uma redefinição da 

autoidentidade e do papel de mãe, após a confirmação do diagnóstico do filho 

(YOUNG et al., 2002). O papel de cuidadora da mãe é uma expectativa que a família 

tem dela e que ela tem de si mesma (SANTOS; GONÇALVES, 2008). 

Assim, a intenção da mãe é doar-se por completo, iniciando, dessa forma, 

uma caminhada árdua para salvar a vida da filha. Nesse processo, ela desprende-se 

dos acontecimentos do mundo externo, pois para ela o que interessa é o momento 

que ela está vivendo. A vida passa a ser guiada pelas necessidades de cuidado à 

filha.  

 
Ficou tudo voltado para ela, tudo. O mundo gira em torno dela, para você 
ter um ideia, quando aconteceu (descobriu) eu não tinha noção nem de dia, 
nem de noite, que dia da semana era, eu não sabia quando era duas 
horas, quando era três horas, não sabia quando era domingo, quando era 
segunda (Mãe 3). 
 

Young et al. (2002) destacam que as mudanças na família tendem a começar 

a partir dos sintomas iniciais da doença e se intensificam a partir do diagnóstico. O 

tratamento traz uma série de demandas, incluindo interdependência emocional e 

obrigação de proximidade com a criança, mudanças no sistema de cuidados 

parentais e atenção à comunicação com o(a) filho(a), para que coopere com os 

procedimentos médicos. Além disso, exigências cotidianas de cuidados com 

alimentação, internações prolongadas, necessidade de administrar emoções 

desagradáveis, alterações na rotina pessoal e profissional e expectativas quanto à 

resposta ao tratamento são potenciais geradores de conflito, e podem prejudicar a 

qualidade de vida durante o tratamento. 

A doença e o tratamento implicam em uma redefinição do papel da mãe 

dentro da família. Essa redefinição demanda da mãe negligenciar as tarefas 
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domésticas em virtude do cuidado do filho doente e a rotina que este impõe com 

frequentes consultas. As mães geralmente precisam deixar para trás tudo aquilo que 

lhes dava prazer ou que fazia parte da sua rotina. As idas constantes aos serviços 

de saúde, e muitas vezes, a permanência prolongada nestes, obriga a família reaver 

os papéis de cada membro (SANTOS; GONÇALVES, 2008).   

 

Quando eu chego em casa, eu não saio para lugar nenhum [...] eu só fico 
com ela dentro de casa, enquanto não terminar a quimioterapia toda (Mãe 
3).  
 

Quando eu estou em casa, a única coisa que faço é a alimentação, o resto 
das coisas é minha mãe e minha filha. Ninguém me deixa fazer nada para 
não deixar o neném sozinho [...] a irmã mais velha fica com o neném (filho 
doente) quando eu preciso sair para resolver alguma coisa. A pequenininha 
(filha) tem quatro anos, mas já entende, bota ele (filho doente) no colo, já 
sabe trocar as fraldas [...] ele (cônjuge) ajuda em tudo, ele faz comida para 
o bebê, ele dá de comer, ele dá banho, ele troca fralda, ele passeia, ele 
bota o neném para tomar banho de sol de manhã, e no dia que ele fica em 
casa, porque quando ele fica em casa acaba sobrando mais tempo porque 
ele fica com o filho e eu vou fazer as coisas (Mãe 1). 

 

As mães têm o seu papel alterado sobremaneira, o cuidado de si e dos 

demais membros da família ficam em segundo plano. Nesse contexto, os irmãos 

saudáveis percebem que a normalidade e a estabilidade são um desafio e que estão 

submetidos a mudanças extremas em suas vidas.  

 
Eu, praticamente, entre aspas, tive que abandonar (o filho saudável). 
Passei dois meses fora (de casa) [...] ele não percebe como abandono [...] 
até porque eu falo com ele todos os dias. (Ela refere que o filho queixa-se) 
“Mamãe eu estou morrendo de saudade de N”. [...] (Mãe 3). 

 

A separação de seus pais e do irmão doente resulta, nos irmãos saudáveis, 

um sentimento de abandono e solidão (WILKINS; WOODGATE, 2007). No estudo 

de Lähteenmäky (2004) foi destacado que a proximidade entre os pais e os filhos 

saudáveis ficou comprometida pela inabilidade de concentrar atenção nesses filhos, 

principalmente, nos primeiros meses após o diagnóstico do câncer infantil. Por outro 

lado, geralmente, o tratamento do câncer infantil acontece nos grandes centros, 

muitas vezes distante da residência da família, o que acaba alterando por demais a 

dinâmica desta com a ausência do irmão doente e do cuidador que na maioria dos 

casos é a mãe (MURRAY, 2001; NASCIMENTO, 2003). 

Diante da necessidade de reorganização dos papéis dos familiares, os irmãos 

saudáveis, por exemplo, sentem-se obrigados a realizarem atividades domésticas 
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que, até então, não realizavam ou a viverem situações inusitadas como ficarem 

temporariamente, durante o internamento do irmão doente, com vizinhos ou outros 

familiares (NASCIMENTO et al., 2005). Igualmente no estudo das autoras, neste foi 

identificado que os filhos são obrigados a ajudarem no cuidado de alguma forma, 

como a seguir: 

 

Meu filho, vai cuidar de N., fique com N. Ele disse: mamãe estou doido que 
você vá se embora logo, vá para João Pessoa logo. Mas meu filho não diga 
isso. É mamãe você fica enchendo o meu saco, minha avó é tão boa, nem 
briga comigo, nem fica me aperreando, e não tem menino para eu cuidar, 
não. Não sei para que eu nasci. O bichinho disse desse jeito: não sei para 
que mamãe teve eu, para eu cuidar de menino, porque eu não gosto de 
cuidar de menino [...] eu gosto de assistir desenho. Infelizmente ele sente, 
e assim, não tem como não ter esse sofrimento, é muito difícil (Mãe 3).  

 

A adaptação a essa nova fase não se trata de tarefa fácil para os irmãos 

saudáveis. Eles podem apresentar dificuldades quanto ao ajustamento dessa nova 

rotina, pois o cotidiano dele é alterado juntamente com o de toda a família. No relato 

acima a mãe afirma que o irmão demonstra raiva quando ela solicita sua ajuda no 

cuidado com a irmã. O convívio dos irmãos saudáveis com o câncer infantil impõe o 

desafio de fazer novas descobertas a respeito do processo de adoecimento da 

criança, vivenciar as alterações impostas pelo referido processo e buscar estratégias 

para adaptarem-se à realidade (CAVICCHIOLI, 2005).  

Os irmãos saudáveis, dentre os demais membros da família, estão sendo 

identificados como os mais negligenciados emocionalmente e infelizes (MURRAY, 

2001). 

 

(O filho com seis anos) sente que quer mais atenção. O que eu não posso 
no momento dar, porque eu fico mais no hospital do que em casa. Quando 
eu estou em casa é muito menino para você estar ali brincando, cada um 
quer mais atenção [...] você tem mais cuidado com um do que com outro. É 
muito difícil, então eu acho que é assim, que os meninos se sentem assim 
mais carentes, um mais carente do que os outros (Mãe 2).  
 

A imposição do papel de cuidadores da criança doente exige dos pais o 

cumprimento de novas tarefas e uma reorganização das responsabilidades 

parentais. Essa divisão de responsabilidades não se trata de tarefa fácil, e em 

muitos casos a mãe é a pessoa que agrega maior parte das atividades, expondo-a a 

um estresse emocional advindo de sua sobrecarga. A mãe, ao se ausentar do lar, 
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reconhece a necessidade de seu afastamento e o sofrimento que este causa para 

toda a família, e em especial os demais filhos. 

Cuidar da criança com câncer acarreta diversas implicações na vida e na 

qualidade de vida da mãe, dentre elas o conflito de manter-se próxima ao filho em 

tratamento, mas também desenvolver o papel de mãe dos outros filhos (YOUNG et 

al., 2002). 

Segundo Murray (2001) os irmãos saudáveis relatam uma necessidade de 

receber cuidado e de poder expressar seus sentimentos e reclamações a respeito 

de assuntos relacionados à experiência do câncer infantil. O autor refere ainda que 

os pais relatam que o apoio emocional e o fornecimento de informações aos filhos 

saudáveis podem ser a melhor forma de atender suas necessidades.  

Nesse contexto, os fatores de risco que estão relacionados com o 

ajustamento dos irmãos saudáveis ao contexto do câncer infantil são: o grau de 

rompimento na vida da família, recursos disponíveis e percepção dos irmãos sobre o 

impacto do diagnóstico neles próprios. A separação dos pais e sua ausência podem 

ser interpretadas pelos irmãos como rejeição e como resultados expressam solidão, 

ansiedade, problemas de comportamento e com os estudos, aumento nas queixas 

somáticas, como dores, e uma variedade de outros sintomas sociais, afetivos e 

comportamentais (SIDHU; PASSMORE; BAKER, 2005). 

Além do estresse, ansiedade e depressão, a vivência do câncer traz para a 

mãe um efeito negativo no seu senso de domínio das situações, sendo um mediador 

entre a incerteza e a ansiedade. Quando a mãe mantém o seu domínio constante, a 

correlação entre ansiedade e incerteza é reduzida (MU et al., 2001).  

Pesquisas que investigam como os cuidadores lidam com episódios de 

enfermidade pediátrica apontam para a exposição a uma grande quantidade de 

eventos estressores, que interferem na dinâmica familiar. O diagnóstico e o 

tratamento do câncer na infância podem ter o impacto de modificar as relações 

conjugais, alterar o sistema de cuidados parentais e reduzir a capacidade dos pais 

de manter adequado suporte social ao paciente e aos demais familiares 

(NASCIMENTO et al., 2005).  

Por outro lado, a Mãe 1 reconhece que a vida na família precisa ser retomada 

de acordo com o dia-a-dia anterior à doença. Os demais filhos precisam da atenção 

que era normalmente recebida. Essa forma de pensar é uma importante estratégia 
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de enfrentamento, pois faz com que a mãe sinta certa tranquilidade no equilíbrio 

familiar.  

 

Se você ficar assim, esquecer os outros, os afazeres de casa, e ficar só 
com ele, não vai fazer bem a ele. Não faz bem à família, e também não faz 
bem a ele, prejudica ele, o tratamento dele, ele tem que ter liberdade para 
fazer tudo que ele fazia antes (Mãe 1). 

 

Ao vivenciarem as demandas do tratamento, pais de criança com câncer 

relataram a importância de manterem alguma semelhança com a situação anterior e 

a família unida (MOREIRA, 2007). No estudo de Beck e Lopes (2007) a 

preocupação com a rotina de cuidados foi uma característica marcante, 

principalmente, quando essa responsabilidade não é dividida com os demais 

familiares. Esse fato pode expor a mãe a um nível maior de cansaço físico, levando-

a ao esgotamento físico e mental. 

 
A atividade de casa só quem faz sou eu, somente eu [...] fica tudo uma 
bagunça, quando eu chego em casa eu tenho que fazer tudo [...] ajeito 
tudo, de roupa, de comida, de ajeitar as crianças, ajeitar a casa, limpar 
(Mãe 2).  
 

Ter uma criança com câncer é uma luta muito grande. Se eu tivesse a 
colaboração da família, eu ficaria mais aliviada (Mãe 2; Obs2). 

 

As preocupações não se restringem à doença, estendem-se a um universo 

maior. Existe uma preocupação com o bem-estar do casal, dos outros filhos e da 

casa. Em meio a uma desorganização temporária da família, o cuidador se percebe 

com muitas atribuições, suas preocupações agora são constantes, quando não é a 

doença, é o que precisa ser feito em casa. Assim como no estudo de Beck e Lopes 

(2007), neste também foi percebido que os familiares se sentem abatidos e 

cansados, já que eles realizam todas as tarefas do lar. 

O câncer infantil gera mudanças afetivas e instrumentais em um curto tempo, 

exigindo da família uma mobilização mais rápida na sua capacidade de administrar a 

crise que vivencia, bem como a sobrecarga da realização do cuidado, que reduz o 

tempo livre do cuidador familiar para si e para os demais familiares. Essa realidade 

pode ocasionar, inclusive, problemas de relacionamento entre casais, entre pais e 

filhos e outros parentes (COMARU; MONTEIRO, 2008).  

O cuidado é uma das maiores preocupações da família, pois a incerteza do 

que pode acontecer ao filho e o tratamento longo requerem dedicação constante, 
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tanto no acompanhamento do filho ao serviço de saúde quanto no cuidado em casa. 

A preocupação da família é garantir proteção ao filho, que com a doença e o 

tratamento, se torna vulnerável às doenças transmissíveis e microorganismos 

infectantes. 

 

Na minha casa o primeiro bom dia é ter que limpar tudo para poder N. ir 
para o chão. Poeira a gente não deixa, é tudo limpinho sabe (Mãe 3).  
 

Em casa, passamos álcool em tudo (Mãe 1; Obs2). 
 

Como forma de enfrentar esse medo constante no cuidado ao filho, a mãe 

refere que o cuidado mudou, mas prefere pensar que o filho tem uma doença 

popularmente conhecida como simples, como um resfriado.  

 

Eu aprendi uma coisa, para tratar ele (lactente), eu sei que o problema dele 
é sério, mas assim, eu aprendi com uma médica daqui, a gente tem que 
cuidar dele como se tivesse cuidando de um resfriado, porque se a gente 
botar na cabeça que o que ele tem é grave, pode até precisar de 
transplante. Pode vir, como já aconteceu muito aqui, vir a óbito, você não 
vai fazer mais nada [...] eu acho que ele tem que ter liberdade de viver, 
como vivia antes (Mãe 1). 

 

Essa atitude pode demonstrar que a criança está sendo adequadamente 

cuidada pela mãe, como sempre foi. Mas, por outro lado, pode demonstrar um 

mecanismo defensivo mediante o qual a mãe evita confrontar-se com as privações 

relacionadas à sua condição de vida, por exemplo, profissional e social, acarretadas 

pela necessidade de oferecer maior atenção ao filho doente, especialmente, durante 

a hospitalização. A normalidade alegada funcionaria como uma estratégia de 

enfrentamento da ansiedade oriunda dessas privações (BELTRÃO et al., 2007).  

 Mães e pais encaram e experienciam de forma diferente os desafios da vida, 

que podem estar relacionadas a questões de gênero, de estrutura intra e extra 

familiar e de acesso a apoio social. Diante dessas discrepâncias, pais e mães 

utilizam diferentes formas de enfrentamento. Elas geralmente sentem a necessidade 

de se envolverem com o adoecimento, tomando a responsabilidade pelas demandas 

do tratamento para si, enquanto eles apresentam um menor envolvimento no 

cuidado, e visitam seus filhos em intervalos do trabalho (MURPHY et al., 2008). Os 

autores referem que a discrepância na forma de enfrentamento de pais e mães pode 

trazer maior sofrimento para os pais e menor qualidade de vida para a criança. 
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Ele não aceita, é do jeito dele, ele não entende que o filho tem esse 
problema, porque ele não aceita, ele não consegue aceitar, para ele o 
menino virou um bonequinho de louça [...] (para a aceitação do pai) eu 
acho que ele deveria vir mais [...] é bem complicado [...] (Mãe 2). 
 

Eu estou ficando chateada com essa atitude do pai. O bebê já está ficando 
manhoso. Já conversei muito com ele, mas ele ainda não mudou as 
atitudes (Mãe 2, Obs3).  

 

Para pais de crianças com câncer, o enfrentamento esteve relacionado com 

quanto tempo eles gastam no trabalho e quanto tempo de duração do tratamento. 

Pais que apresentavam enfrentamento focado no problema trabalhavam menos 

horas. (MURPHY et al., 2008).  

 

Ele (pai) enfia a cara no trabalho. Ele acha que trabalhando dobrado vai 
diminuir a sua dor (Mãe 1). 
 

Quando eu e o bebê estamos no hospital, ele vai para o trabalho às cinco 
da manhã e retorna depois de nove horas da noite. Quando estamos em 
casa ele chega mais cedo (Mãe 1, Obs3). 

 

Com o passar dos dias a família começa a se reestruturar para dar 

seguimento ao cuidado do filho, e dar prosseguimento aos demais assuntos que 

referem à família. Como o tratamento do filho passa fazer parte de seu dia-a-dia, a 

família adota estratégias para se acostumar ao novo modo de andar a vida, 

reorganizando a vida da família (NASCIMENTO et al., 2005; MURPHY et al., 2008). 

Para que essa adaptação ocorra, as famílias tentam manter um estilo de vida 

próximo ao que viviam antes o câncer (ANDERS; LIMA; ROCHA, 2005).  

 

Eu me acostumei, sabe, me acostumei, com o tratamento, e assim, eu 
tenho cuidado, mas prefiro não ser nervosa. Lá em casa, é um extremo. 
Minha mãe (se assusta), a menina caiu, e eu digo, calma mulher. Eu 
procuro ser mais calma, porque se ficar nervosa é pior, e assim eu nunca 
chorei na frente dela [...] nunca me deixo abater (Mãe 3). 
 

Mãe 1 procura planejar a vida como antes. Está organizando seu 
casamento religioso que seria no final do ano de 2010. “Daqui até lá, A. 
estará andando e ele vai entrar comigo na igreja” (Mãe 1; Obs4). 

 

Em relação ao grau de dependência do cuidador, a necessidade de cuidados 

pessoais e as atenções constantes estão vinculadas à relação de dependência com 

o paciente. É ele que está alerta para que todas as necessidades da criança sejam 
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atendidas. O cuidador transmite segurança, proteção, bem-estar ao ser cuidado 

(OLIVEIRA; ANGELO, 2000). 

A fragilização e o sofrimento que o tratamento e a doença desencadeiam na 

criança tornam-na mais dependente. A extrema dependência dos receptores de 

cuidado exige dos cuidadores um gasto muito grande de energia (LEITÃO; 

ALMEIDA, 2000). O estresse do cuidador está relacionado com a quantidade de 

tarefas que envolvem o cuidado e os sentimentos envolvidos neste processo 

(CARPENITO, 2009). 

 

Mas assim, por mais que tenha mil braços, ela só quer o da mãe, e fica 
totalmente carente, quando fica doente se apega, e tem mais a mãe 24 
horas, então assim, por mais que tenha alguém para me ajudar ela só quer 
a mim, aí eu fico sobrecarregada, muito mesmo (Mãe 3). 
 

N. ficou nos braços de uma técnica de enfermagem enquanto a sua mãe 
tomava banho. Nesse dia a mãe informou que foi a primeira vez que N. 
ficou nos braços de outra pessoa. A mãe refere a dificuldade de tomar um 
banho demorado com uma lavagem dos cabelos, pois o banho tem que ser 
o mais rápido possível (Mãe 3; Obs3).  

 

O fato do cuidado com o lactente demandar esforço maior da mãe, é preciso 

prestarmos mais atenção para o quesito de cansaço físico e mental que ela pode 

vivenciar nesta situação. Quando mãe e filha estão em casa, embora não tenha 

ajuda da família para cuidar integralmente da criança, ela pode contar com a ajuda 

de seus pais para dar atenção à filha enquanto ela faz alguma atividade, até mesmo 

cuidar de si. Em momentos de internação, a mãe queixa-se dessa dificuldade de 

deixá-la sozinha. Como apego e vínculo entre mãe e filho tornam-se mais fortes em 

situação de hospitalização, a mãe refere que o cansaço é mais intenso, pois não há 

com quem dividir o cuidado dispensado à filha. 

 

Assim não tem com quem deixar ela nos braços. Mas minha mãe, meu pai; 
eu digo, pai olhe aí N., que eu vou ao banheiro, está entendendo, e estou 
em casa, eu posso me deitar no chão de uma sala, eu posso me deitar [...] 
não é obrigado eu estar com ela nos braços o tempo todo. E quando minha 
irmã chega do trabalho, ela fica com ela, tem a menina que ajuda a minha 
mãe, quando ela termina de fazer as coisas e vai brincar com ela (lactente). 
Mesmo sendo só eu cuidando, eu tenho uma ajuda da família para olhar. É 
mais aliviado, não é uma coisa que só eu, e lá, ela se dá com todo mundo 
(Mãe 3). 

 

Como esse cuidado demanda tanta atenção da mãe, ela precisa, na maioria 

dos casos, sair do emprego para se dedicar ao filho. Assim como em outros estudos, 
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neste foi constatado que as mães trabalhavam antes de os filhos adoecerem 

(CAVICCHIOLI, 2005; MIEDEMA et al., 2008). E, portanto, tiveram que sair de seus 

empregos para se dedicar ao filho com câncer. Como o tratamento do câncer infantil 

requer uma atenção especial da família, a mãe refere que não tem condições de 

trabalhar e cuidar de seu filho doente. Nesse contexto, a mãe se vê em débito, até 

com as rotinas diárias, como cuidar da casa e dos filhos, assim como vemos nos 

depoimentos a seguir:  

 

Tive que sair do emprego porque não tinha como conciliar de jeito nenhum 
(Mãe 3). 
 

Tive que largar o serviço para cuidar dela [...] eu deixei de trabalhar, toda a 
vida eu trabalhei. [...] Eu fiquei bem porque eu sabia que eu estava 
deixando de trabalhar para cuidar dela, então eu não fiquei tão triste [...] eu 
sabia que estava deixando uma coisa pela outra, mas uma era para o bem 
dela (Mãe 2).  

 

Carvalho (2008) argumenta sobre um problema que vem ocorrendo na nossa 

sociedade que é a feminização da pobreza. Como o país vive numa desigualdade 

social sem medidas, os cônjuges precisam trabalhar para manter o sustento da 

família, e em muitos casos a única pessoa que trabalha é a mãe. Portanto, em 

situação de doença do filho, ela precisa escolher entre ficar trabalhando ou dar uma 

assistência adequada ao seu filho. Muitas famílias, então, sofrem com dificuldades 

financeiras somadas às dificuldades cotidianas. 

 

Ficou bem difícil. Porque quando eu estava trabalhando, nós pagávamos 
aluguel. Tivemos que ir para a casa da irmã dele. Na casa da irmã dele, 
passamos um sufoco muito grande, passamos por dificuldade. Parece que 
passamos por mais dificuldades do que quando a gente morava de aluguel. 
Então ficou muito difícil porque nós passamos quase um ano na casa da 
irmã dele. Depois lutamos para ver se conseguíamos fazer um cantinho na 
casa da mãe dele, mas foi um momento muito difícil (Mãe 2). 
 

O cuidado à criança com câncer é mais uma responsabilidade para a mãe, 

pois é, normalmente, quem deixa seu emprego para se dedicar ao filho. Embora, as 

dificuldades aumentem com a saída do trabalho, as mães não demonstram 

arrependimento ou outro sentimento similar por ter optado cuidar do filho doente. 

Nessa trajetória, a mãe se entrega totalmente à luta pela vida do filho.  
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5.2.2 As demandas de cuidado e o cotidiano da mãe 

 

O processo de adoecimento oncológico em crianças interfere na estrutura 

familiar, ocasionando um grande desequilíbrio na dinâmica e funcionamento da 

família. As transformações na dinâmica familiar com o câncer infantil envolvem 

aspectos físicos, psicossociais e financeiros, podendo gerar transtornos decorrentes 

não só da doença, mas também da sobrecarga aos cuidadores. Essa sobrecarga 

pode levar a um desequilíbrio no convívio social e familiar desse cuidador, que 

geralmente é a mãe (NASCIMENTO et al, 2005).  

O desgaste do cuidador é descrito como alterações orgânicas e psíquicas que 

o indivíduo pode apresentar em consequência da idade fisiológica e ou de fatores 

externos que possam precipitar ou antecipar esse desgaste, como as doenças 

físicas e psíquicas (BECK; LOPES, 2007). 

O cansaço é ainda mais intenso quando a família é de outra cidade, pois o 

compartilhamento do cuidado à filha fica comprometido e a mãe assume sozinha e 

em tempo integral a responsabilidade e as atividades que envolvem o cuidado e as 

decisões a serem tomadas. Nesse contexto, as mães desenvolvem estresse físico e 

mental, podendo refletir no cuidado prestado à criança. Nesse caso, a distância da 

família torna-se mais um problema com o qual mãe e filha têm que lidar. A 

impossibilidade de compartilhar o cuidado com outra pessoa gera sobrecarrega 

física e mental à mãe, pois acompanhar um filho com câncer traz inúmeras 

implicações psicológicas e responsabilidades cotidianas.  

 
O tempo que eu estou me sentindo mais cansada é agora [...] teve logo no 
início que eu passei 30 dias direto internada com N., ela até chegou ao 
ponto de cair de uma cama, para você ter ideia de quanto cansada eu 
estava [...]. Agora eu estou cansada porque eu não tenho uma pessoa 
minha que eu possa contar [...] como eu sou do sertão, minha família é de 
lá [...] então tem só eu para ficar com N. aqui (Mãe 3).  
 
Nos primeiros meses a mãe contava com a ajuda de uma babá. Elas 
revezavam o acompanhamento no hospital. Atualmente, está sozinha 
porque a babá descobriu que estava grávida e para sua proteção teve que 
abandonar o trabalho (Mãe 3; Obs3). 

 

A criança com câncer necessita assistência integral e especializada, o 

tratamento envolve uma gama de procedimentos e, além de ser doloroso, exige do 

cuidador atenção contínua. Além disso, os sentimentos de sofrimento e insegurança 

são companheiros constantes em todas as etapas do tratamento. O cuidador sofre 
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junto quando vê o filho sentindo a dor física, tensão e aflição, às vezes até chora 

junto com a criança (BECK; LOPES, 2007).  

Del Bianco Faria e Cardoso (2010) identificaram que os cuidadores de 

crianças com câncer apresentam sintomas que indicam estresse, dos quais 90% de 

ordem psicológica, advertindo que os cuidadores poderiam estar experimentando 

sentimentos como irritação, depressão, ansiedade e ainda desvalorização pessoal, 

hipersensibilidade emotiva e pouca confiança em si mesmos.  

O acompanhamento da filha durante o tratamento do câncer infantil deixa a 

mãe exposta a situações conflitantes, uma vez que sente a necessidade, também, 

de estar em casa acompanhando o crescimento e o desenvolvimento dos demais 

filhos, mas, por outro lado, não pode deixar de cuidar da filha doente. Essa vida 

cheia de dificuldades de origens diversas, como financeira e falta de apoio da família 

e do marido, pode deixar a mãe vulnerável à instabilidade emocional.  

No relato que segue, a mãe refere momentos que se sentiu extremamente 

cansada e que a luta pela vida da filha estava ficando cada vez mais difícil. Com a 

falta de sensibilidade da família e do marido, a mãe se sentia só na sofrida e 

desgastante caminhada. Ao expor sua vivência a mãe se emociona e o choro exalta 

o sentimento da busca constante e inesgotável do melhor para a filha. Nesse 

processo, surge o arrependimento de ter pensado, em um determinado momento da 

trajetória, em abandonar o cuidado da filha. 

 

Eu me sinto cansada (sorriso sem graça; sorriso que tenta esconder o 
choro que logo depois aparece) [...] não tenho ninguém para conversar, 
somente olhar para um lado, olhar para o outro e pedir força a Deus para 
não me deixar. Para não me deixar desistir, somente [...] teve algum 
momento que até (SILÊNCIO), eu peço muita força a Deus para que eu 
não desista. Mas teve algum momento que eu pensei em desistir (LONGO 
CHORO). Não desisti por conta da menina, eu sei que é por conta dela que 
eu estou lutando, que eu estou passando por tudo isso, mas teve momento 
que eu já pensei em desistir [...] eu não desisti porque eu sei que se eu 
desistir, eu não teria ela comigo, por isso eu não desisti (LONGO CHORO) 
(Mãe 2). 

 

O sofrimento psíquico é avassalador, pois a mãe busca, sozinha, superar as 

dificuldades. Por vezes, sente-se incapaz de continuar a batalha, pois a tensão, a 

sobrecarga e o desgaste físico e emocional colocam-se como óbices. Porém, estar 

junto do filho e tê-lo consigo torna-se a mola propulsora do resgate da energia 

necessária para continuar a caminhada.   
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O desconforto emocional do filho se estende à mãe que, identificada com a 

dor do filho, sente-se triste, nervosa, deprimida e com medo. E, assim, a mãe 

coloca-se no dever de ajudá-lo a tolerar e superar a situação, mas, ainda que esteja 

emocionalmente mobilizada, procura, na maioria das vezes, conter a expressão do 

seu sofrimento. A família, em especial as mães que acompanham o filho dia a dia, 

tende a se desestruturar emocionalmente embora evite deixar transparecer seus 

próprios sentimentos para poupar o filho. Para se fortalecer busca apoio emocional 

na família, na equipe e nos outros acompanhantes (BECK; LOPES, 2007).  

 
Eu dou de mamar ao neném (lactente) e se eu ficar chorando, se eu ficar 
desesperada na frente dele, eu vou passar um mal-estar para ele [...]. Se 
eu quero chorar, eu espero ele dormir. Eu vou para o banheiro tomar banho 
e choro o que tiver de chorar. Só que não na frente dele. Eu acho que 
nesse tempo todinho ele só me viu chorar uma vez [...]. Então, eu sou 
desse jeito, fico triste, sofro, só não vou fazer isso na frente dele (Mãe 1). 
 

Em virtude do apego mãe-filho é preciso admitir que, durante a 

hospitalização, o bem-estar emocional da mãe favorece o da criança, contribuindo 

para o melhor desenvolvimento do tratamento. Contrariamente, o mal-estar 

emocional da mãe contribui para o da criança, acentuando-lhe o estado de 

sofrimento, o que pode dificultar a adesão ao tratamento. Dessa forma, o cuidado à 

criança com câncer está, necessariamente, vinculado ao cuidado emocional da mãe 

que a acompanha (NASCIMENTO et al., 2009).  

 

Procuro ser mais calma porque se ficar nervosa é pior [...] eu nunca chorei 
na frente dela [...] se eu estiver triste, se eu for chorar, eu deixo ela com 
alguém, eu nunca chorava na frente dela. Eu procurava ficar bem alto 
astral, brincava com ela, sabe. É tanto que o médico disse que boa parte 
de N. estar bem, ele disse que é pelo que eu transmito a ela [...] nunca me 
deixo abater (Mãe 3).  
 
Para o bem-estar da minha filha eu sempre estou sorrindo (Mãe 3; Obs2). 

 

A mãe faz um movimento interno que exige muito empenho para não deixar o 

filho perceber seus sentimentos de angústia, ansiedade, sofrimento. A ação materna 

de proteger o filho de tudo coloca em prova sua habilidade de cuidá-lo sem 

demonstrar seus verdadeiros sentimentos, para que esses não interfiram no bem-

estar do filho. Segundo Boff (1999) o cuidado inclui duas significações básicas 

internamente ligadas, que são: atitude de desvelo, de solicitude e de atenção para 
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com o outro; preocupação e inquietação, porque a pessoa que cuida, neste caso a 

mãe, sente-se envolvida e ligada, afetivamente, ao outro. 

Embora pais de crianças com câncer apresentem maior nível de estresse do 

que outros pais (HUNG et al., 2004) e mães ansiosas transmitem essa ansiedade a 

seus filhos (MOORE; MOSHER, 1997), em nosso estudo observamos que as mães 

demonstram um significante esforço para transmitir tranquilidade ao filho, por meio 

de sorrisos, carinho e amor, ao mesmo tempo em que ela está ansiosa e angustiada 

pelas incertezas diante da situação vivida. São contradições internas vividas pelas 

mães nesse processo. Algumas vezes elas dividem essas angústias com outras 

mães, porém, em muitos momentos tentam elaborá-las na solidão de seus 

sentimentos.  

Segundo Nascimento et al. (2005) não se deve subestimar a competência dos 

pais e familiares no enfrentamento de situações dessa natureza, tampouco pode-se 

deixá-los desamparados quando necessitam de suporte, pois a família vivencia 

momentos de maior desequilíbrio nas diferentes fases da doença.  

Durante o tratamento do filho, a mãe confronta-se com o seu sofrimento e se 

angustia com a possibilidade de sua morte. Essa vivência pode acarretar um 

estresse permeado por ansiedade e humor depressivo expressos por reações de 

medo, irritabilidade, tristeza e apatia (FRANC et al., 2001; HAN, 2003). Por outro 

lado, Murphy et al. (2008) relatam que como na maioria das vezes as mães 

demonstram enfrentamento focado no problema ao invés do enfrentamento focado 

na emoção, elas reportam menos depressão, ansiedade, e outros sofrimentos. 

 

Eu já chorei muito, já me descabelei, já pensei, cheguei uma hora que eu 
disse assim, para ver meu filho sofrendo desse jeito é melhor que eu 
criasse coragem e me matasse, eu já cheguei a pensar nisso (Mãe 1). 

 

Teve um tempo que eu achei que eu estava ficando doida. Porque eu 
estava, me sentia só, aí eu falava: ai, meu Deus, será que eu preciso 
conversar com alguém, com algum psicólogo. Porque eu estava me 
achando muito agressiva com meus filhos, estressada, me aperreava com 
os meninos, qualquer coisinha era motivo para eu estar gritando com eles 
Eu acho que eu precisava de cuidado, mas não tem ninguém, eu cuido de 
quem precisa ser cuidado (Mãe 2). 

 

A existência de uma doença crônica afeta toda a família e gera momentos 

difíceis com avanços e retrocessos nas relações entre seus membros. O cuidado à 

criança com doença crônica consome energia, tempo, retira a privacidade da família 
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e pode provocar isolamento social e emocional (NUNES; DUPAS; FERREIRA, 

2007). Ainda segundo as autoras, o cuidador se sente explorado, sente falta de 

poder desenvolver atividades voltadas para o seu próprio bem-estar e isso, ao longo 

do tempo, tende a comprometer sua saúde física e mental. Neste estudo a mãe 

refere:  

 
Eu não tenho tempo para mim porque eu acordo cinco horas da manhã e 
vou dormir de onze horas da noite [...] Vou tomar um banho é de onze 
horas da noite. Eu não tenho tempo, eu queria ter mais tempo para mim, 
mas eu não tenho [...] eu fico superlotada, é tudo só para mim (Mãe 2). 
 

Estou com um problema de gastrite. Já passei mal aqui no hospital, tive 
que ir para a urgência e tudo. Mas não tenho tempo de ir ao médico porque 
tenho que ficar com A. o tempo todo (Mãe 1; Obs4). 

 

Embora, as mães se sintam mais seguras e despreocupadas quando 

acompanham o tratamento de seus filhos (SANTOS; GONÇALVES, 2008) elas 

precisam da ajuda dos demais familiares para renovar as energias e ânimos para 

continuarem na luta diária.  

Os sentimentos de insegurança, medo, desespero e perda invadem o 

cotidiano da família que se defronta com inúmeras dificuldades durante o tratamento 

do câncer. Nesse contexto, o relacionamento familiar é modificado a ponto de 

transformar a unidade familiar, aprofundando, ampliando ou rompendo os laços. 

Para o enfrentamento do câncer infantil a família precisa adotar estratégias 

adaptativas a essa difícil rotina, ou estratégias que minimizem o sofrimento da 

criança e da família, mantendo-a unida. 

No cuidado a essa família é preciso reconhecer sua vulnerabilidade. Nesse 

sentido, Pettengill e Angelo (2005) indicam que a enfermagem deve planejar 

intervenções que ajudem a família no enfrentamento da doença a fim de favorecer 

mudanças necessárias para o seu fortalecimento. 

 

5.3 O Sofrimento que Deus Ameniza 

 

Definições dos termos relacionado à religiosidade são complexas (FARIA; 

SEIDL, 2005). No entanto, os termos fé, religião e espiritualidade são utilizados 

frequentemente como sinônimos (PAULA; NASCIMENTO; ROCHA, 2009). Lukof 

(1992 apud FARIA; SEIDL, 2005) define religiosidade como sendo a adesão a 



 73 

crenças e a práticas relativas a uma igreja ou instituição religiosa organizada, 

enquanto que espiritualidade se refere a uma relação estabelecida por uma pessoa 

com um ser ou força superior na qual ela acredita. Religião é a crença em uma força 

divina ou sobrenatural, que tem poder acima de tudo, e está ligada a uma doutrina 

específica (MCSHERRY et al., 2004). Espiritualidade é uma orientação filosófica que 

produz comportamentos e sentimentos de esperança, amor e fé, fornecendo um 

significado para a vida (MCSHERRY et al., 2004). 

No estudo de Faria e Seidl (2005) há um alerta para que não exista uma 

polarização entre os termos espiritualidade e religiosidade, uma vez que não são 

incompatíveis. Para tanto, adotamos, os termos religiosidade/espiritualidade como 

afins, abarcando tanto aspectos individuais como institucionais.  

A espiritualidade é uma construção da personalidade de cada ser humano - 

uma expressão da sua identidade e propósito, à luz da sua história, experiência e 

aspiração (AQUINO; ZAGO, 2007). A espiritualidade e a religião podem fortalecer a 

família, contribuindo para a formação das suas crenças e valores, incentivando 

comportamentos e práticas saudáveis, fornecendo interações sociais, promovendo 

recreação e ajudando no enfrentamento de crises e transições da vida (PAULA; 

NASCIMENTO; ROCHA, 2009).   

Em um processo de adoecimento, a família busca estratégias para se ajustar 

ao momento. Nessa busca de algo que os fortaleça, a família encontra conforto na 

religião, pois fragilidade e carência se exacerbam e as pessoas percebem mais forte 

a necessidade de se apegar a forças espirituais para poderem suportar a realidade. 

Na situação de doença grave, a família lida com o sofrimento da forma como 

é possível naquele específico momento, pois as ações de enfrentamento são 

limitadas pela pressão do evento, pelo sistema de crenças predominantes e pela 

avaliação de recursos disponíveis para enfrentá-los (FARIA; SEIDL, 2005).  

Klassmann et al. (2008) apontam, em estudo sobre a experiência de mães de 

crianças com leucemia, que os cuidadores têm na religiosidade um alívio para o 

sofrimento ocasionado pelas enfermidades, buscando nela forças para enfrentar a 

situação e continuar cuidando. 

 

Eu fiquei assim desesperada, mas, assim eu entreguei totalmente a Deus. 
Eu tenho muita fé em Deus. Então, assim, eu nunca me revoltei, nunca 
perguntei por que comigo, sabe, nunca achei que foi culpa do pai dela, 
sabe. Então assim, se aconteceu, vou encarar, vou enfrentar, eu pedi muito 
a cura a Deus (Mãe 3). 
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Durante o encontro Mãe 3 permanece deitada em uma poltrona reclinável 
com N. deitada em seu colo ouvindo músicas gospel. A mãe refere que 
esse tipo de música traz calma para ambas (Mãe 3; Obs2).    

 

A eficácia do tratamento, ainda que provável, é uma possibilidade em 

confronto com a da sua ineficácia, levando à vivência de um permanente estado de 

dualidade entre a vida e a morte. A religiosidade se coloca como um mecanismo que 

permite racionalizar a angústia diante da incerteza do tratamento, ao mesmo tempo 

em que ajuda a suportá-la. A esperança é um sentimento que permanece na família 

durante a vivência do câncer infantil. Em meio a esse turbilhão de sentimentos 

angustiantes que se iniciam no momento do diagnóstico, e que provavelmente, 

acompanharão a família durante a travessia dessa situação penosa, a fé se mostra 

como algo que conforta o coração da família. Mesmo no início, quando tudo é 

permeado por dúvidas, as mães relataram momentos de calma e tranquilidade ao 

exaltarem a certeza da cura e de algo melhor no futuro de seus filhos apoiados em 

sua fé.    

O enfrentamento por meio da religião é uma das estratégias possíveis diante 

de uma situação de doença. Constantemente, as urgências pessoais ou situacionais 

são enfrentadas pelas pessoas, em alguns casos, com o recurso religioso de 

orações, promessas, peregrinações, exercícios ascéticos e ações rituais, conforme 

as diversas religiões (PAIVA, 2007). 

A relação entre religiosidade e enfrentamento foi o principal tema abordado no 

estudo de Elkin et al. (2007) e foi evidenciado que baixos escores em sintomas 

depressivos estão relacionados a altas pontuações em práticas religiosas, 

sinalizando uma importante relação entre religiosidade e enfrentamento adaptativo.  

No câncer infantil, os familiares da criança com câncer buscam superar os 

efeitos da doença e do tratamento, manter a integridade da família e o bem-estar 

emocional, estabelecendo suporte e buscando por significado espiritual 

(NASCIMENTO et al., 2005). A espiritualidade e a fé estão presentes na vida das 

pessoas, principalmente nas situações mais difíceis (BECK; LOPES, 2007).  

 

Meu sofrimento, Deus abranda. Ele toca no coração e em seguida eu estou 
calma e tranquila para enfrentar mais um tempo pela frente e quando eu 
me sinto sofrida, fraca de novo, eu paro e converso com Deus e com cinco 
minutos estou pronta e tranquila (Mãe 1). 
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Neste momento de sofrimento e de luta, a fé é vista como um remédio muito 

poderoso para os familiares, pois eles mantêm a esperança em busca de um 

significado e de confiança em um ser superior. Isso propicia fortalecimento e 

serenidade para aceitar a doença (TEIXEIRA; LEFÉVRE, 2008).  

A experiência de uma doença grave gera sofrimento e uma busca imediata 

para atribuir significados a situação, na tentativa de perceber algum sentido, pois 

essa experiência pode ser, muitas vezes, confusa e desgastante (MCLEOD; 

WRIGHT, 2008).  

 

No início eu achava que eu não tinha fé, eu achava que minha fé era muito 
pequena, apesar de estar sempre na igreja e lendo a bíblia, mas eu achava 
que eu era uma pessoa de pouca fé (Mãe 1). 

 

Nessa fase de construção do entendimento sobre o que está acontecendo, a 

família pode se questionar sobre sua fé. Essa vivência conflitante pode estremecer a 

fé no Ser Superior. Teixeira e Lefévre (2008) argumentam que a fé, no momento de 

crise, também sofre um abalo, e a infelicidade sentida revela preocupações sobre a 

distribuição injusta de sofrimento no mundo. Isso muitas vezes gera um confronto 

com o conceito de um Deus bondoso que proporciona força, esperança e dá o 

significado para a vida.  

A religião desempenha diversas funções como a de criar uma identidade de 

coesão entre as pessoas, captar novas energias na luta pela sobrevivência e 

reforçar uma resistência cultural que, por si só, reforça também a busca da religião 

como solução (BOUSSO; SERAFIM; MISKO, 2010). 

 

Eu fui assistir uma missa, a missa da misericórdia. Eu conversei com o 
padre e ele me perguntou “mãe, você tem fé?” Eu respondi: Tenho. Mas 
antes eu achei que eu tinha menos. Mas eu acho que só a fé em Deus é 
que cura e é vital para as pessoas (Mãe 1). 

 

Diante disso, a família vai buscar apoio ou espera ser apoiada por pessoas 

que compartilhem da mesma crença, com o objetivo de lhe ajudar a entender toda 

essa situação e para lhe fazer companhia neste período tão difícil que é o de 

vivenciar o câncer e o tratamento (DI PRIMIO, 2010). A mãe relata a busca pela 

palavra do sacerdote para aliviar sua tensão e esclarecer sua experiência de acordo 

com a religiosidade. No momento em que o padre a questiona sobre sua fé, a mãe 

relembra suas experiências e repensa sobre a sua fé.  
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As crenças e práticas religiosas são mediadoras no processo saúde-doença 

face ao desenvolvimento de esquemas cognitivos que poderiam ampliar os recursos 

pessoais de enfrentamento, por meio da sensação de controle e da autoestima, 

favorecendo a atribuição de significado aos eventos estressores (BOUSSO; 

SERAFIM; MISKO, 2010).  

As mães desse estudo enfrentam o câncer a partir da elaboração sobre o que 

Deus pretende direcionar em suas vidas. A partir da certeza da misericórdia de 

Deus, as mães acreditam que a doença é uma etapa de crescimento e 

desenvolvimento como ser humano. 

 

Eu não sei se é minha fé ou meu pensamento, mas eu acho que Deus tem 
um propósito na nossa vida, se Ele permitiu, porque Deus não dá doença 
para ninguém [...] se Deus permitiu que ele tenha é porque no futuro tem 
uma coisa muito boa reservada para ele, então eu acredito nisso e tenho fé 
nisso (Mãe 1). 
 

Deus sabe o que faz. Se, deu benigno o primeiro e o segundo maligno, um 
propósito Deus tinha [...] aconteceu porque tinha que acontecer, eu creio, 
assim, que tem um propósito na vida, eu acho que nada acontece por 
acaso. Deus tem um propósito na vida dela (Mãe 3). 

 

A religiosidade permite as pessoas compreenderem os significados dos 

eventos como parte de um propósito ou projeto mais amplo, mediante a crença de 

que nada ocorre por acaso e de que acontecimentos da vida são determinados por 

uma força superior. Possibilitam, ainda, a crença de que tais eventos podem levar ao 

crescimento pessoal como sabedoria, equilíbrio e maturidade (HELMAN, 2001). A 

espiritualidade e o envolvimento em religiões organizadas podem proporcionar 

aumento do senso de propósito e significado da vida, que são associados a maior 

resiliência e resistência ao estresse relacionado às doenças (PANZINI; BANDEIRA, 

2007).  

Além disso, a mãe também precisa buscar apoio na fé, em “algo” que 

transcenda suas forças e o apoio das pessoas, pois tem consciência das suas 

limitações e fraquezas. Para que não perca a perseverança, a mãe refere que busca 

reforço na fé em Deus. Nesse sentido, religião e fé são fortalecedoras do processo 

de enfrentamento, oferecendo esperança e consolo para se manterem persistentes 

na luta.  
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Tem que ter muita fé, muita fé para suportar, entregar a Deus, que Deus 
tome conta [...] se você não tiver fé, você se desespera (Mãe 3). 
 

Deus me dá força para que eu possa lutar cada dia mais com ela [...] e ver 
que ela está bem [...] ela vai ficar bem, eu tenho fé em Deus que ela vai 
ficar bem. Só Jesus mesmo para mostrar isso (Mãe 2). 
 

A religião tem poder de ajudar a renovar as energias para que a família 

identifique recursos e aprenda a lidar com as situações O estudo de Paula, 

Nascimento e Rocha (2009) indica que a espiritualidade e a religião têm sido uma 

estratégia para o conforto dos familiares, mostrando-se como uma influência positiva 

no comportamento dos pais de crianças com doenças crônicas. 

Essa experiência pode modificar o sentido dado à vida. Crer em um Ser 

Superior, com poder para resolver os problemas, ameniza a situação, já que seus 

medos, angústias e incertezas são divididas com Ele. A relação ou conexão com 

“algo maior” mantém a esperança e direciona a família para o futuro nas relações de 

doença. A fé é tamanha que a família entende que a vida e a morte estão sob 

controle de Deus.  

 

O médico que operou ela achava que ela não ia resistir, que (o tumor) era 
muito grande para ela, e graças a Deus ela tem vitória para contar [...]. Foi 
Deus quem curou ela [...] eu sei que tem a competência do médico, tem a 
quimio, mas para mim, para mim, não. Eu tenho certeza de quem curou N. 
foi Deus [...] eu sabia que Deus ia curar ela, e eu tenho certeza de quem 
deu a cura a ela foi Deus. Você não é nada (Mãe 3). 
 
No início do encontro, a mãe relata com alegria sobre a cura de sua filha, 
pois havia realizado um exame de imagem (tomografia) que não identificou 
o tumor. Referia, ainda, a certeza da cura divina. E aguardava com 
ansiedade o dois últimos ciclos de quimioterapia para a realização de um 
transplante de medula óssea em São Paulo, procedimento que aumentaria 
as chances da doença não apresentar recidivas (Mãe 3; Obs3).   

 

Embora existam vários recursos para o tratamento do câncer, a família confia 

na cura advinda do poder divino que rege as leis da vida. E, para isso, rezar passa a 

ser um instrumento valioso no fortalecimento da crença. 

  

(O padre falou que) As orações dela e a fé dela vão curar o filho, então não 
vai ser a minha oração, a minha oração vai ajudar, vai contribuir, mas só 
ela vai curar o filho [...]. Hoje eu sei que eu tenho mais fé do que antes, 
porque desde o início cada coisa que eu pedi a Deus para meu filho está 
acontecendo [...] os médicos estão tratando, mas eu acho que a fé influi 
muito (Mãe 1). 
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A oração é fundamental para sustentar a relação com o Ser Superior, pois é 

por meio desta que é realizada a comunicação com esse Ser (BOUSSO; SERAFIM; 

MISKO, 2010). Além disso, é apreendida como algo concreto que os familiares 

podem fazer pela criança doente, gerando conforto para os familiares e ajudando-os 

a estar emocional e fisicamente envolvidos com sua criança (SCHNEIDER; 

MANNELL, 2006). Assim, a oração se configura como a expressão de um desejo, 

um anseio de algo, mas, de acordo com o cristianismo, esse desejo apenas é 

realizado se for vontade do Ser Superior (GAARDER; HELLERN; NOTAKER, 2005).  

 

Eu só peço a Deus que não me deixe cair, porque se deixar cair fica difícil, 
eu sei que vai ser difícil tanto para mim quanto para minha filha, então eu 
peço a Deus que não me deixe ficar tão cansada a ponto que eu possa 
desistir (Mãe 2). 
 
Só Deus mesmo para ajudar, pois não tenho com quem contar (Mãe 2, 
Obs3). 

 

A busca religiosa não deve ser entendida como fuga da realidade, mas como 

uma perspectiva de futuro frente uma situação de doença grave. Essa visão auxilia a 

compreensão de como as religiões oferecem resultados de eficácia simbólica, em 

relação ao bem-estar e autocontrole (AQUINO; ZAGO, 2007). Em face da dor pela 

perda definitiva do filho, a esperança de cura e o aporte desta na crença religiosa, 

estratégia de enfrentamento recorrentemente utilizado por mães que vivenciam a 

doença do filho, assumem grande importância, sendo um apaziguador do seu 

estado de sofrimento (NASCIMENTO et al., 2009). 

 

O que vai salvar ele e curar é Deus, médico faz tudo porque Deus permite 
que faça, então o futuro dele, eu tenho certeza que vai ser muito bom, ele 
vai ser muito feliz [...] eu sei que Deus não vai fazer isso (filho morrer) 
comigo. Ele tem o propósito para a vida dele, então ele vai passar por isso, 
e vai ficar bem, tenho certeza absoluta. Por isso que eu tenho força (Mãe 
1). 

 

Por outro lado, percebemos que o fato de a família acreditar que a cura é 

advinda de um Ser Superior e ter a certeza de que isso vai acontecer, ela evita 

pensar na possibilidade de morte para o filho. Essa atitude pode comprometer o 

ajustamento da família em situações mais difíceis, como a piora do quadro de saúde 

do filho e até mesmo a morte.  

Após a experiência da doença e da terapêutica, as famílias relataram 

mudanças em suas vidas, a partir da valorização de alguns fatores que alteram sua 
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visão em relação as outros. Elas procuram agora viver o momento, “um dia de cada 

vez”, aproveitando os momentos agradáveis que cada dia oferece, principalmente no 

convívio com a criança doente, constantemente ameaçada em sua existência 

(PAULA; NASCIMENTO; ROCHA, 2009).  

 

Hoje eu sei que a gente tem que viver intensamente cada dia, não 
pensando no que vai acontecer amanhã, no que fez ou deixou de fazer, a 
gente tem que pensar no momento que a gente está vivendo, viver hoje. 
Amanhã, já é outro dia. A gente vai vivendo o hoje, pedindo a Deus pelo 
dia de amanhã, amanhã já é outro dia. Entrega na mão de Deus, e Ele vai 
sempre fazendo a obra, em cima do que a gente precisa (Mãe 1). 

 

A família passa a lidar com a vida consciente de que as complicações da 

doença podem surgir a qualquer momento e que elas, as famílias, não podem 

vacilar, mas não se deixam dominar por tais pensamentos e vão vivendo um dia de 

cada vez, cada momento em seu devido tempo, desenvolvendo paciência, como se 

fossem vencer um passo por vez de uma caminhada e que elas desconhecem 

quantos passos tem (MENDES; BOUSSO, 2009). 

O medo envolve toda a família da criança com câncer. A mãe, por sua vez, 

como, na maioria das vezes, é a pessoa que se doa ao cuidado do filho, vivencia a 

iminência da perda do filho a cada recaída. A possível perda do objeto amado, o 

filho, e pela fissura que essa perda inevitavelmente deixará em seu sentimento 

materno aumenta, ainda mais, a dor sentida no cotidiano da doença (NASCIMENTO 

et al., 2009). Morrendo, o filho se consolidará como uma ausência real, mas, 

saudosamente presente. O amor que se manifestará pela saudade do filho, oriundo 

de sua ausência real e definitiva, se revestirá de uma dor incomensurável, “[...] pois 

o que dói não é perder o ser amado, mas continuar a amá-lo mais do que nunca, 

mesmo o sabendo irremediavelmente perdido” (NASIO, 1997, p. 30).  

 

Eu peço a Deus para não pensar que pode acontecer com a minha filha [...] 
rezo e peço a Deus, somente que me dê força, só é a única coisa que 
peço. Escuto uma música que possa me levantar, me animar e pedir muita 
força a Deus, somente para que tire esse medo de dentro de mim [...] 
porque eu sei que não é assim. A gente não deve ter medo, porque a 
qualquer momento pode acontecer alguma coisa quando a gente menos 
espera. Então eu peço a Deus que tire esse medo de dentro de mim (Mãe 
2). 

 
(Eu senti medo) na primeira vez que ela foi para a UTI. E assim o momento 
mais difícil, foi no dia que eu fui entregar ela a Deus. Assim porque eu 
achava que, Senhor seja feita a Sua vontade. Eu achava, assim, que eu 
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dizendo isso ela ia morrer [...] para mim foi o dia mais difícil do tratamento 
de N. (Mãe 3). 

 

Diversos estudos (AQUINO; ZAGO, 2007; FARIA; SEIDL, 2005; HELMAN, 

2001; PAIVA, 2007; RAINGRUBER; MILSTEIN, 2006; SCHNEIDER; MANNELL, 

2006) têm demonstrado a dimensão das crenças religiosas na construção de 

significados em momentos de crise. Podemos compreender, assim, a necessidade 

da religião no contexto familiar para a construção e reconstrução dos significados da 

vivência do câncer infantil, buscando superar o sofrimento imposto pela experiência 

de doença.  

Faria e Seidl (2005) argumentam que o enfrentamento por meio da religião só 

faz sentido se essa fizer parte do sistema geral de valores da pessoa, pois, não se 

trata apenas de defender a religiosidade como enfrentamento, mas sim de sua 

valorização ou incentivo quando o paciente já possui crenças religiosas O 

envolvimento da religiosidade no enfrentamento de doenças deve ser direcionado 

principalmente para o bem-estar mais amplo da família, incluindo outros aspectos da 

vida, além da cura. 

Ao avaliar a família é possível perceber o impacto da espiritualidade e religião 

no comportamento dos familiares. Se a crença produzir práticas saudáveis a equipe 

de enfermagem poderá incentivar, reafirmar e incorporar essas práticas no cuidado 

para a promoção da saúde (PAULA; NASCIMENTO; ROCHA, 2009). 

Damásio e Rumen (2005) referem a existência de sequelas inevitáveis 

acarretadas pelo tratamento, porém enfatizam que elas poderão ser minimizadas por 

meio de ações de cuidado com essas famílias, reforçando atitudes que as 

confortem, amparem e fortaleçam, despertando a esperança na restauração do 

sentido da vida familiar, seja durante o tratamento, seja na recidiva, seja na cura, ou 

mesmo diante do luto. Sendo assim, os profissionais que atendem crianças com 

câncer devem estar aptos a lidar com a angústia e o medo do desconhecido, 

inerentes à doença (PEDROSA et al., 2005). 

Os profissionais de saúde ao reconhecerem as múltiplas percepções 

relacionadas à doença e morte, compartilhadas pelas diferentes religiões podem 

compreender, acessar e atender as esferas espirituais do cuidar, tanto esquecidas 

pelos profissionais. Dessa forma, fica mais fácil integrar mente, corpo e 

espiritualidade no cuidado a essa família que sofre com o câncer infantil. 
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5.4 A Família do Lactente com Câncer e suas Redes e Apoio Sociais  

 

5.4.1 Rede e apoio sociais: uma forma de cuidar  

 

Um dos aspectos que devemos estar atentos no cuidado à criança com 

câncer e sua família refere-se à questão da rede social com a qual eles se 

relacionam, bem como conhecer o apoio social que dela recebem. Para a família 

que se encontra fragilizada devido à situação do câncer infantil, o apoio social e as 

redes sociais formam um sustentáculo no sentido de fortalecerem a família no 

cotidiano da doença do filho. 

No estudo foi identificada a rede social que apoia a família do lactente com 

câncer, incluindo desde a família extensiva que é percebida como a principal fonte 

de apoio até os amigos e vizinhos. Identificamos, também, a rede social construída 

na instituição de saúde, importante nos momentos de compartilhar alegrias e 

angústias com os seus pares que estão passando por situação semelhante.  

Após o diagnóstico, a família começa a procurar e receber os diversos tipos 

de apoio social, para se sentir mais fortalecida e enfrentar a situação. A provisão do 

apoio social é essencial para ajudar as famílias a lidarem com o choque do 

diagnóstico e as demandas subsequentes do tratamento até seu término (PEDRO et 

al., 2008).  

A família extensiva é a primeira opção de apoio, pois compartilham momentos 

difíceis e responsabilidade, dão palavras de conforto e atitude de solidariedade. 

Percebe-se que embora haja diversos tipos de suporte que aliviam o sofrimento, o 

obtido da família extensiva se destaca não só como recurso de auxílio, mas como 

um meio de manter a unidade familiar (WOODGATE; DEGNER, 2003). Na época do 

diagnóstico do câncer infantil, a família sente que perdeu o equilíbrio e demonstra, 

na maioria das vezes, uma dificuldade na aceitação do diagnóstico. A partir de 

então, para um adequado enfrentamento da doença é importante que a família sinta-

se apoiada de variadas formas, que podem ser desde apoio financeiro a emocional. 

A família estendida é considerada como fonte de apoio emocional e cuidado 

ao filho. Poder contar com a ajuda da família no cuidado ao filho com câncer, traz 

tranquilidade para o dia-a-dia que se encontra distante daquele vivido anteriormente. 

Com a descoberta da doença do filho a família passa a reorganizar suas funções, 

para que o equilíbrio seja mantido, conforme apontado anteriormente. Portanto, é de 
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extrema importância o apoio recebido da família estendida. Pessoas com maior 

proximidade como avôs e tios são referidos, frequentemente, como base que 

oferecem apoio e auxiliam no fortalecimento da família diante da crise do câncer 

infantil. 

 
Minha sogra quer vir embora para me ajudar com ele aqui, no hospital e 
tudo. Porque ela está no Rio com a minha cunhada operada, então para 
ela vir a outra está precisando mais ainda, e aqui eu tenho minha mãe, eu 
tenho todo mundo (Mãe 1). 

 

Os familiares mais próximos são vistos como importante fonte de apoio, pois, 

em momentos críticos, são eles que dividem o sofrimento com os pais da criança 

doente (RIBEIRO, 2004). Como o cuidado à criança com câncer requer maior 

intensificação, e normalmente, quem assume esse cuidado é a mãe, ela tem a 

necessidade de ser apoiada pelos demais membros da família. A Mãe 1 relata que o 

cuidado ao filho ficou mais intenso e que para manter o equilíbrio da família no que 

se refere ao cuidado da casa, dos demais filhos e do filho doente, sua mãe sempre 

fornece ajuda, e nos mostra, portanto, como é importante esse apoio para a 

estruturação da família. Trata-se do apoio instrumental, comum na família estendida 

que se envolve com a situação de doença da criança e ajuda no cuidado da casa e 

dos outros filhos, bem como em momentos de hospitalização quando existe a 

necessidade de a mãe se ausentar.  

 

Só minha mãe (ajuda) porque mora próximo. O resto da família procura 
saber como está [...] quanto ao acompanhamento no hospital, às vezes, 
minha mãe (acompanha) quando eu preciso (Mãe 1). 
 

O câncer ainda é uma doença que confronta o imaginário das pessoas. A 

perspectiva de terminalidade associada à ideia de doença contagiosa, faz com que 

algumas pessoas evitem o contato com portadores de câncer. Essa atitude pode 

partir de familiares ou de pessoas desconhecidas.  

 

Uma tia minha não visita porque, ela deixa bem claro, ele tem câncer, é 
contagioso e eu não quero me contaminar com ele. Curta e grossa [...] 
Algumas pessoas dizem que é porque não querem que cheguem perto do 
bebê. Mas outras eu sei que é por preconceito, porque acham que como 
ele tem leucemia, não podem chegar perto dele, se aproximar, tocar, 
porque pode pegar. Como já teve caso: uma paciente veio no carro comigo 
aqui para João Pessoa, quando meu bebê encostou a mão na 
acompanhante, ela simplesmente, tirou a mão do meu bebê e limpou o 
braço aonde ele tinha tocado. Como ele estava com máscara, achou que o 
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que ele tinha era contagioso, eu expliquei que não era, mas mesmo assim, 
cada vez que ele encostava nela, ela limpava, ela pegava um paninho e 
limpava (Mãe 1).  

 
Preconceitos negativos ligados ao câncer é um dos fatores associado ao 

desencadeamento de sofrimento (CARVALHO, 2008; YIN; TWINN, 2004). Esse tipo 

de comportamento pode fragilizar as relações familiares; neste caso a mãe refere 

que se sente triste. Devido a esse comportamento permeado por preconceito e 

medo de contrair o câncer, a família sente a necessidade de ser apoiada, uma vez 

que, antes do surgimento do câncer ela recebia apoio dos demais parentes. A mãe 

refere que a vida familiar deixou o eixo da normalidade após o adoecimento da filha. 

Normalidade, neste caso, se refere ao apoio recebido pela família estendida que 

geralmente é esperado pela família. 

 
(A vida da família antes de descobrir o câncer) Era normal, a família 
sempre era unida, ficava junto, um com o outro, um ajudava o outro, mas 
agora parece que depois que descobriu que ela tem esse problema [...] 
acha assim que a doença pega [...] que a doença pode pegar através da 
fala, através do contato, através do falar [...] a criança pode passar alguma 
coisa para eles, a família não ajuda muito por isso [...] agora é mais difícil 
ajudar, botam dificuldade [...] ficaram muito afastados (Mãe 2). 

 

O câncer pode fortalecer ou fragilizar os laços familiares, fazendo com que os 

seus integrantes tenham um novo olhar sobre si e sobre os vínculos afetivos. Assim, 

antigos valores como bens materiais, cedem espaço para novos valores, como 

saúde e união (DI PRIMIO et al., 2010). Neste caso, a família viveu um ruptura da 

estrutura familiar. O apoio recebido anteriormente à doença foi extinto a partir de sua 

descoberta, e as dificuldades impostas pela doença associou-se às dificuldades 

cotidianas, expondo a família a um estresse emocional intenso.    

Os achados de nosso estudo contradizem as autoras Cagnin, Liston e Dupas 

(2004) quando referem o câncer como acontecimento que influencia o 

relacionamento familiar positivamente, no sentido de unir seus membros, tornando 

os laços afetivos mais fortes.  

Segundo Hegenberg (1998) o conceito de normalidade é reforçado como 

parâmetro científico fundamental para se definir saúde. A doença, a partir de então, 

passa a ser entendida como desvios dessa normalidade, ou seja, está doente 

aquele que se afasta do normal ou para mais ou para menos. Para o autor, na 

clínica, a doença é considerada anormal, enquanto a saúde considera-se como 

normal. 
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A possibilidade de receber ajuda da família estendida torna a família nuclear 

mais forte para enfrentar os problemas, e os laços se tornam cada vez mais estreitos 

e significativos para aquele que sofre. Como segue abaixo, a Mãe 1 relata a 

importante atitude do sogro frente ao diagnóstico do câncer, pois ele foi o pivô na 

tomada de decisão em busca de atendimento à saúde do neto em cidade que dispõe 

de serviços especializados.  

 

Foi meu sogro que trouxe a gente para cá, para o hospital X [...] ele está 
sempre preocupado, e o tio dele (da criança) [...] fez de tudo para 
conseguir um carro do município, para a gente não ficar tendo despesa 
com o meio de transporte [...] meu sogro [...] quer comprar um carro para 
não precisar incomodar para vir trazer o menino [...] ele acha que eu tenho 
que tirar habilitação para vir dirigindo com o neném os dois dias da semana 
(dias de retorno para acompanhamento) (Mãe 1).  
 

 É da família estendida que vem o apoio financeiro para dar seguimento ao 

cuidado ao filho. No momento em que a família passa pela crise do adoecimento 

pelo câncer, problemas de ordem financeira somam-se às demais dificuldades 

vivenciadas pelas famílias. A ajuda financeira recebida alivia a família no aspecto de 

gastos advindos com a doença, pois embora o tratamento seja realizado no serviço 

público, sabemos que há aumento nos gastos familiares, ao mesmo tempo, em que 

muitos casos, um membro da família, em geral a mãe, deixa de trabalhar para cuidar 

do filho que dela necessita neste momento, como dito anteriormente. Este apoio é 

importante porque esses recursos são essenciais para o cuidado das crianças e, 

sem eles, as famílias não teriam as condições mínimas para sobreviver no dia-a-dia. 

Em alguns casos a família recebe ajuda além da família estendida, pois os amigos 

também aparecem como importante fonte de apoio nesses momentos.     

 

São as pessoas mais próximas que ajudam. Minha mãe que diz assim, se 
eu pudesse eu ajudaria mais, tanto é que fez tudo. Juntou dinheiro e 
comprou o material da minha casa, todinho, de construção da minha casa. 
Então eu vou ter minha casa, porque meu sogro deu o terreno, doou para 
os netos e minha mãe comprou o material, então são eles dois que ajudam 
(Mãe 1). 
 

Mulher, assim, quando diz assim essa doença, as pessoas ficam solidárias, 
está entendendo, então eu nunca me preocupei no financeiro, embora 
tenha custo, tem, tudo tem um custo, tudo, o SUS tem, mas no tempo dele. 
O exame é daqui a dois meses, graças a Deus, a gente consegue pela 
amizade. Graças a Deus nunca faltou nada para ela, porque um chega dá 
50, outro dá mais 50, dá 100, nunca tive dificuldade porque nunca faltou 
quem ajudasse, graças a Deus todo mundo me ajuda, todo mundo ajuda, 
assim, as pessoas são muito solidárias (Mãe 3). 
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A família estendida, em geral, é reconhecida como sustentáculo nas vivências 

difíceis que a família nuclear da criança com câncer enfrenta. Os amigos, por sua 

vez, auxiliam nessa trajetória dando apoio instrumental, afetivo e emocional, fazendo 

com que a família sinta-se cuidada por essas pessoas. Os gestos de carinho e 

preocupação recebidos pelos amigos e pessoas da comunidade onde vivem 

fortalecem a família para continuar nessa batalha. A possibilidade de trocar uma 

palavra amiga revigora as forças da mãe que acompanha de perto o sofrimento do 

filho.  

 

(Os vizinhos) gostam de conversar [...] uma senhora evangélica que eu 
conheço desde criança, ela sempre gosta de conversar comigo, e brinca 
com os meninos [...] então ela chama para lá (casa dela) e fica 
conversando, e eu levo o menino para lá, ela não se importa que ele tenha 
contato com os netos dela pequenininhos, porque ela não se incomoda 
com nada e gosta de conversar [...]. Nas orações dela, ela faz oração para 
ele (criança doente) [...]. Quem procura saber várias vezes no dia se eu 
estou precisando de alguma coisa é a dona da casa que eu moro [...] ela 
passa pela janela, aí chama: Mãe 1, o bebê está bem? Está precisando de 
alguma coisa? Você quer alguma coisa da rua? Agora isso eu esteja com 
dinheiro ou não, ela não pergunta se eu tenho dinheiro, ela pergunta se eu 
preciso de alguma coisa [...] mas é tudo assim, esses [...] vizinhos para 
mim são excelentes (Mãe 1). 
 

Eu tenho muito apoio da minha família, muito amor. Tenho muita, muita, 
muita ajuda mesmo de amigos [...] do financeiro ao apoio, assim, humano 
mesmo, não sabe, logo assim, me ajudam, de ligar para saber como é que 
ela está, para saber se está precisando de alguma coisa, se tem fralda, se 
tem leite, todas as formas eu tenho ajuda. Tanto pela família, como pelos 
amigos (Mãe 3). 

 

Um importante meio de enfrentamento das situações difíceis é ter a 

possibilidade de dividir essa experiência com outras pessoas, e é na rede social que 

a família encontra esse respiradouro para o seu sofrimento. O fato de sentir-se 

acolhida e de ter a possibilidade de ser ouvida sem preconceitos, fortalece a mãe na 

difícil batalha enfrentada. 

Pedro et al. (2008) constataram que os homens sofrem mais de isolamento 

social, e dessa forma recebem menos apoio. Em contrapartida, as mulheres, por 

apresentarem um maior nível de ansiedade procuram buscar apoio junto à rede 

social. Corroborando essa afirmação, a Mãe 3 relata: 

 

Mulher, assim, eu converso muito com minha mãe, com minha irmã, eu sou 
uma pessoa muito transparente [...] eu não sei assim ficar calada, não. Se 
eu estiver passando por alguma coisa a cidade inteira sabe, porque eu fico 
falando sabe, não sou de ficar abatida, sabe, eu converso muito com minha 
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família, com amigos, ligo para uma amiga, ligo para outra, nunca fico 
sozinha. Principalmente, uma tia minha de Maceió, que me ajudou muito 
sabe, me acolheu muito bem na casa dela, os piores dias que eu passei foi 
na casa dela, sabe, e assim eu falo sempre com ela, sempre, sempre (Mãe 
3). 

 

O apoio social que as redes sociais proporcionam remete à ajuda mútua, o 

qual é potencializado quando uma rede social é forte e integrada. Quando nos 

referimos ao apoio social fornecido pelas redes ressaltamos os aspectos positivos 

das relações sociais, como o compartilhar informações, o auxílio em momentos de 

crise e a presença em eventos sociais (VIERA et al., 2010). 

Diante da doença e do tratamento da criança com câncer, a família tem que 

lidar com um mundo diferente do seu, o hospital, cuja organização com regras e 

horários é diferente do lar. Somado a essa característica, o hospital é o lugar onde a 

família encontra outras famílias enfrentando a mesma situação, podendo assim 

dividir dores e compartilhar força, alimentando sua esperança e permite que ela 

perceba que não é a única a lutar (MOREIRA; ANGELO, 2008). Assim, a família, ao 

viver a facticidade da doença do filho, mostra-se solidária à criança e às outras 

famílias que vivenciam a mesma realidade (MOTTA, 1997). Por meio da percepção 

e do compartilhamento das experiências e do sofrimento de outras famílias que 

vivenciam o câncer na criança, surge o interesse em ajudar e cuidar do próximo e, a 

partir desse processo, formar-se-á uma extensa rede solidária fortalecida (DI 

PRIMIO et al., 2010). 

 

Todos aqui estão passando pelo mesmo problema, eu acho que ninguém 
deve criticar ninguém, e sim, ajudar um ao outro, principalmente quem está 
chegando agora há pouco [...] quem está chegando, no início, precisa de 
ajuda [...] quem é mais velho de tratamento tem que ajudar quem está 
chegando [...] tem pessoas aqui (hospital) que tudo que a gente precisa, 
está com o filho com o mesmo problema, ou até mais grave, mas chega 
perto da gente para perguntar se a gente precisa de alguma coisa, se está 
bem, então a gente aprende a fazer isso com o outro [...] quando a gente 
vê um mais triste, a gente procura se aproximar, dá um carinho, conversa 
[...] é melhor a gente ser companheira e ajudar umas as outras, porque 
ajudando acaba tudo bem [...] formam uma grande família (Mãe 1). 
 

O apoio mútuo entre as mães, a troca de experiências, o consolo e a 

autoestima transmitida também são elementos que ajudam no enfrentamento da 

situação de doença e no fortalecimento da mãe. Algumas, inclusive, se fortalecem 

percebendo ser úteis às outras, ou seja, levando uma palavra amiga ou escutando, 

dando seu depoimento e relatando sua experiência de vida. No sofrimento, o fato de 
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ver que há pessoas que compartilham a mesma situação de dor e angústia ajuda no 

ressurgimento da esperança que começara a se perder, sendo um estímulo para 

continuar a lutar (ANGELO; MOREIRA; RODRIGUES, 2010).  

É importante a percepção do hospital como um ambiente familiar, já que o 

processo de tratamento é longo e a participação da mãe implica abrir mão de outros 

papéis que desempenhava antes da doença. Identificar os recursos para suprir as 

demandas da doença garante o amparo para a permanência da mãe em período 

integral ao lado do filho durante a internação (ANGELO; MOREIRA; RODRIGUES, 

2010). O cuidador deve se sentir encorajado e fortalecido a cada dia, com reforços 

positivos, palavras encorajadoras e cuidado humanizado. 

Conforme vai conhecendo a doença, vai interagindo também com outras 

pessoas que a vivenciam, o que alimenta sua esperança e permite que ela perceba 

que não é a única nesse caminhar. Preparar-se para um tempo de batalha é um 

tempo de fazer escolhas. A vida do filho e as novas demandas da doença passam a 

ser o foco de atenção e o que impulsiona todas as decisões, exigindo uma 

reorganização dos papéis e redirecionando a vida (MOREIRA; ANGELO, 2008). 

Quando o convívio em casa é permeado por problemas e dificuldades de 

ordens diversas, a mãe relata que há uma melhor aceitação da hospitalização, pois 

é nesse ambiente, conhecido como frio e triste, que crescem verdadeiras amizades, 

e a certeza de ser querida e respeitada, fortalece a mãe para continuar o tratamento 

da filha.   

 

As outras mães também que ficam aqui, as outras colegas de quarto, dá 
mais atenção do que propriamente em casa. Então, me sinto bem melhor 
aqui do que em casa, não pelo fato de a minha filha estar aqui, não, mas é 
porque eu me sinto bem melhor aqui do que em casa. [...] Eu acho que até 
ela, minha filha, se sente melhor no hospital do que em casa [...] ela se 
sente bem melhor aqui, que ela é mais alegre, ela é mais contente, ela 
brinca, ela faz uma festa. Quando ela está em casa, ela não é assim. Eu 
sinto que ela é mais triste quando está em casa (Mãe 2).  

 

Prover apoio social aos membros das famílias das crianças com câncer é 

parte do cuidado integral fornecido pelos enfermeiros. Reconhecer as reais 

necessidades de apoio dos membros das famílias de crianças com câncer é 

importante para que se possa planejar o cuidado de enfermagem de maneira 

coerente e adequada, bem como ajudar a direcionar as áreas de intervenção que 

precisam ser desenvolvidas (PEDRO et al., 2008). Os vínculos apoiadores mantidos 
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ou formados pelas famílias, tanto no ambiente intrafamiliar como extrafamiliar, 

contribuem para o desenvolvimento e o cuidado das mesmas, assim como para a 

outra pessoa que participa dessa interação. 

 

Calma, compaixão pelos outros [...] porque aqui a gente é uma família, a 
gente não tem que estar olhando para o próprio umbigo, aqui é um todo, no 
geral, a gente tem que é se ajudar, ajudar a amiga do lado, a criança que 
está precisando, então tem que ter muita fé, muito Deus no coração, muito 
compreensiva, muito companheira, tanto com a família como com os que 
estão aqui (Mãe 1). 
 

(As colegas de quarto ajudam) esquecer as coisas ruins da vida, me ajuda 
a esquecer as tristezas, até mesmo as coisas de casa, as brigas com o 
marido, ajuda em muita parte. Ajuda esquecer o probleminha dela, a 
esquecer as dores que ela passa, as aflições que ela passa, tudo isso 
ajuda. As meninas (companheiras de quarto) aqui ajudam, com a conversa 
da gente, a brincadeira, me faz rir, em casa eu não vivo rindo (SORRI) e 
aqui eu vivo rindo. [...] Então, e eu me sinto mais feliz aqui, quando eu 
estou aqui, porque eu conheço as meninas, as outras mães, divido as 
coisas com elas, as minhas aflições, a minha dor, alegria, então, quando eu 
estou aqui eu me sinto feliz [...] apesar de estar na situação que estou com 
a minha filha, mas eu me sinto mais feliz (Mãe 2). 
 
As mães, como eu estava dizendo, é uma família, uma ajuda a outra, aqui 
dentro. É ruim por você saber que [...] está num hospital do câncer, esta 
entendendo, mas em termo de dentro do hospital não é ruim, porque todo 
mundo ajuda [...] por mais que seja aperreio [...] tem todo esse cuidado, 
com seu filho aqui dentro [...] tem de tudo, eu mesma não tenho o que 
reclamar não (Mãe 3). 
 

As estruturas familiares nem sempre dão conta, sozinhas, de serem 

sustentáculos destas situações. Elas precisam do apoio de amigos, vizinhos e 

pessoas de instituições de saúde e religiosas, enfim todos os segmentos da 

sociedade que possam fornecer apoio, dos mais diversos, para que a família 

continue a caminhada de tratamento do filho. Essa rede social pode, em muitos 

casos, ser mais importante e efetiva do que mesmo a própria família, e em outras 

situações, a única fonte de apoio com que a família pode contar.  

Por outro lado, como o relacionamento no hospital passa a ser uma constante 

na vida das famílias, é inevitável o sofrimento por ver outras crianças e famílias 

vivenciando situações semelhantes ou até mais graves. Como o medo da morte 

permeia toda a vivência da família, esse medo é mais evidente quando ocorre um 

óbito entre as crianças que estão hospitalizadas ou com quem já construíram um 

vínculo. 
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O difícil é que você tem uma família aqui dentro. Então, você sofre com o 
seu e sofre com o dos outros. E outra coisa, está tudo, tudo bem e de 
repente, você recebe a notícia que um foi embora, faleceu. Isso é doloroso, 
porque por mais que você tenha fé, tem a cura, você fica pensando, meu 
Deus será que vai acontecer comigo. Nós somos humanos, infelizmente 
acontece isso, o doloroso daqui é isso [...] e não tem como você botar uma 
venda, e olhar só para o seu, porque é uma família aqui dentro, depois que 
você descobre a doença você mora mais aqui do que em casa. Você sofre 
com o seu e com os outros [...] o apego que a gente tem aqui dentro, a 
amizade que a gente faz, não quer que ninguém vá embora, não. Porque é 
muito doloroso, abala as estruturas mesmo [...] a gente pensa na mãe, 
pensa no que foi. Pensa assim, meu Deus, será que a minha vai, quando 
vai. E tem que levar a vida como se não aconteceu nada, porque se você 
for parar para pensar você não suporta.Você sofre muito, e você não pode 
se deprimir (Mãe 3). 
 
Mãe 3 relata a tristeza que sentiu de saber da morte de uma criança com 
dois anos de idade, que frequentemente brincava com N. durante os 
internamentos. Informou ainda que esteve no velório para dar apoio à mãe 
que havia lutado muito pela filha (Mãe 3; Obs2). 
 
O medo de perder a filha torna-se mais concreto diante desse 
acontecimento com a coleguinha do leito ao lado. No início do encontro, o 
ambiente da enfermaria estava estranho, algo tenso. Havia uma tristeza 
tomando conta de todos naquele momento. E Mãe 2 afirmou que a criança 
ao lado acabara de ir a óbito no centro cirúrgico do serviço. Em meio ao 
grande silêncio ela referiu “poderia ser a minha filha” (Mãe 2; Obs3).        

 

A incerteza acerca da jornada do tratamento e seus resultados estão 

intimamente ligados a sentimentos de esperança e medo (SIDHU; PASSMORE; 

BAKER, 2005). O medo de perder o filho é um sentimento que aflige toda a família 

durante a trajetória do câncer. A cada recaída ou sintoma de complicação, a família 

sente que perder o filho está por um fio tênue que liga a vida e a morte no câncer. 

Em momentos que ocorrem mortes de outras crianças que estão em tratamento, a 

família vivencia um sentimento de perda, perda pela criança que se foi, e também 

pela possibilidade de perder o filho. A morte de outras crianças mostra para as mães 

e famílias que isso pode acontecer a qualquer momento com seu filho. 

Para amenizar tais sentimentos é importante recorrer à rede social da família. 

Conhecer a rede social e o apoio social disponível pode contribuir para o cuidado 

singular, pois se constitui em possibilidade de ampliar estratégias para aliviar 

tensões e compartilhar responsabilidades, sendo o apoio social um elemento forte 

no auxílio à família na resolução das dificuldades emanadas da vivência da 

hospitalização do filho e, posteriormente, após a alta da criança (VIERA et al., 2010).  

Como profissionais de saúde, precisamos estar sensíveis a essa problemática 

do enfrentamento familiar diante de possíveis insucessos no tratamento. Para isso, a 

atenção ofertada as famílias deve ter, entre seus objetivos, o fortalecimento do 
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vínculo como forma de apoiá-las em todos os momentos. Esse apoio social é 

fundamental, pois diante da doença, a família se torna fragilizada devido às 

mudanças impostas ao cotidiano e pela carga de sentimento que todos os membros 

da família vivenciam.  

 

5.4.2 Vulnerabilidade da família: fragilidades da rede e do apoio social  

 

A relação familiar não ocorre apenas por meio de vínculos integrativos. Em 

muitas famílias, o adoecer de um membro pode gerar desadaptações, assim, o 

envolvimento não acontece na mesma dimensão para todos, e o estabelecimento 

dos vínculos pode não ser homogêneo. Quando um integrante da família fica 

doente, todos os outros são afetados, o que, com frequência, gera tensão, estresse 

e fadiga dentro do contexto familiar, principalmente entre aqueles responsáveis pela 

realização dos cuidados. Dependendo do problema de saúde, as pessoas podem ter 

necessidade de fazer adaptações em seu estilo de vida ou reestruturá-la (CARTER; 

McGOLDRICK, 2001). Essa adaptação da família não se trata de algo fácil de 

acontecer: 

 

Ficou difícil porque eu não tenho muita ajuda da família, a família não 
colabora muito, assim, eu não tenho ajuda de irmão, eu não tenho ajuda de 
pai, eu não tenho ajuda de mãe [...] só quem me ajuda mesmo é minha 
sogra [...] não tem participação de ninguém e do pai (da criança) muito 
pouco (Mãe 2). 
 

A família tem o potencial de aliviar a carga da mãe, compartilhando 

responsabilidades, na medida em que participam do cuidado da criança. Então, a 

mãe que não tem esse apoio enfrenta uma lacuna de apoio essencial para o suporte 

que precisa ter na experiência de acompanhar um filho com câncer, assim, o 

acompanhamento do filho doente é uma luta que a mãe precisa enfrentar apesar de 

se sentir munida para tal.  

Os problemas, as demandas e as interações dentro da unidade familiar vão 

se manifestando, conforme vai vivenciando a experiência da hospitalização do filho. 

A ruptura da unidade familiar provocada pela doença e hospitalização leva ao 

desequilíbrio na capacidade de funcionamento da família, gerando conflitos, 

distanciamento e alteração na vida familiar. Esses elementos intensificam a 

vulnerabilidade da família.  
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A diferença entre as formas de lidar com o adoecimento da criança pode 

prejudicar a vida na família. É preciso ter uma sintonia entre as atitudes de mães e 

pais, pois, juntos devem unir as forças para enfrentar o câncer. Quando mãe e pai 

enfrentam de forma contraditória, podem ocorrer atritos que comprometem a união 

conjugal e da família. A Mãe 1 refere a angústia sentida na educação do filho com 

câncer, uma vez que o pai oferece uma educação permissiva ao filho, enquanto ela 

tenta impor limites, pois reconhece que mais tarde essa liberdade pode implicar 

negativamente com o comportamento do filho. Neste contexto surgem atritos que 

fragilizam a unidade familiar. 

 

(Diante do comportamento do marido que é permitir que o lactente faça 
tudo) Eu fico triste e magoada, eu já cheguei a dizer que eu vinha para cá, 
e quando tivesse alta eu não voltaria para casa. Eu ficaria na casa da 
criança (abrigo), ficaria na casa da minha sogra, ia para qualquer outro 
canto com o bebê, mas não voltaria para casa porque eu não estou me 
sentindo bem na minha casa [...], Da forma como você (pai) trata ele, 
parece que você mesmo acha que o que ele tem é contagioso [...] tem três 
anos de tratamento, se você quiser que eu continue em casa você vai ter 
que mudar, porque se você não mudar, eu vou acabar indo embora (Mãe 
1). 
 

O diagnóstico de câncer de um filho é uma fase de crise que afeta 

especialmente o relacionamento conjugal, que passa a enfrentar uma série de 

desencontros em função do contexto, intensificando os conflitos relacionais 

(DAMÁSIO; RUMEN, 2005; STEFFEN; CASTOLDI, 2006). 

 

A maneira dele (pai) sofrer é ir para o copo de cerveja, e ficar totalmente 
ausente, para você ver eu aqui, ele não ia nem na casa de minha mãe 
saber como o meu menino (filho) estava [...] tem muitos casos aqui dentro, 
que assim, quando a criança adoece, acontece a separação, tem muita 
mãe separada, muitas [...](o pai) é aquela pessoa que não está perto, sabe, 
aí assim, se torna ausente [...] a gota d’água para eu me separar foi que ele 
mentiu para mim dizendo que não tinha recebido dinheiro. Mas, recebeu 
dinheiro e foi beber com os amigos [...] ele preferiu beber do que ficar com 
a filha, só que para ele, ele acha que isso não tem nada de errado, então 
eu estou mais sossegada, do que estando com ele. Ele acha que dar 
assistência financeira é tudo, e a ausência é pior (Mãe 3). 

 

No estudo de Carrión (2005) as mães referiram de forma negativa a 

necessidade de ter que deixar o papel de responsável pelo lar e pelo cuidado dos 

demais filhos para cuidar do filho doente. Como antes da doença do filho os pais não 

se envolviam diretamente com essas tarefas, eles passam a assumir essas 

responsabilidades, muitas vezes tendo que conciliar com o trabalho. No nosso 



 92 

estudo ficou evidenciado que a Mãe 3 vivencia uma realidade diferente. Em meio à 

doença da filha, eclodiu uma crise conjugal motivada pela atenção que o homem 

deixou de dar como pai e também como marido.  

As mulheres do estudo de Maccubinn et al. (2002) e Yeh (2002) relataram 

sentir a ausência e a falta de apoio do marido quando mais precisavam dele, uma 

vez que, para elas, o apoio do marido consiste em seu envolvimento no cuidado à 

criança doente. Em nosso estudo identificamos situação semelhante: 

 

Não me ajuda muito não, mas eu peguei no pé, eu conversei com a mãe 
dele, eu até falei “vou me separar” [...] ele (pai) não estava colaborando, do 
jeito que era para colaborar, como eu pedi. Então eu até falei para a mãe 
dele que ia me separar dele, porque não estava tendo a colaboração como 
a gente combinou [...] a mãe (sogra) falou que ele está colaborando mais, 
então eu espero que ele continue assim até o fim. Se ele não continuar, aí 
vai terminar a gente se separando, porque eu espero uma colaboração 
dele, que é uma luta muito grande que eu estou enfrentando com a nossa 
filha, e se ele não colaborar, fica difícil (Mãe 2). 

 

Svavarstosttir (2005) refere que a questão do apoio emocional é algo 

essencial na trajetória dos casais com filho com câncer, cuja falta leva ao sentimento 

de desamparo na mulher. A partir do momento em que o pai não auxilia no cuidado 

à filha doente e aos demais filhos saudáveis, imprime uma sobrecarrega à mãe. A 

mãe, quando refere não ter tempo de se dedicar aos filhos, nem mesmo a ela, 

expressa sentimentos de tristeza ao ver que os filhos sofrem durante sua ausência.  

 

Eu preferia que ele ficasse aqui, porque assim quando eu não estou em 
casa o menino de seis anos, ele fica muito, muito triste, muito carente. 
Então eu preferia ficar em casa com ele, e ele se sente muito só [...] já teve 
duas reuniões (escolares) e eu não fui em nenhuma, porque todas as 
vezes que tem reunião [...] eu estou aqui no hospital, e ele (pai) não vai [...] 
fica difícil demais. E as roupinhas deles (filhos) [...] quando chego em casa 
eu lavo, eu faço tudo para eles. Quando eu saio que venho para cá, 
quando eu chego em casa, eu acho que ele (filho mais novo) está mais 
desnutridinho, desnutridinho. Quando eu chego em casa eu vejo que ele 
está mais magrinho, acho que ele não está se alimentando direito, se 
alimenta fora de hora, é muito ruim para uma mãe sentir isso (CHORO) 
(Mãe 2). 

 

Além da necessidade de sentir-se apoiada, a mãe também tem a necessidade 

de garantir para si mesma que não está abandonando os demais membros da 

família. O conflito entre a necessidade de estar junto ao filho doente e acompanhar 

os filhos saudáveis é vivenciado pela mãe com significativo sofrimento.  
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Ele reclama muito de ficar em casa com os meninos, então já que ele acha 
ruim ficar em casa com os meninos [...] viesse para cá, ficava mais fácil 
para mim. Porque aqui ele ia só dar banho na menina, dar comida a ela e 
as meninas (equipe de enfermagem) aqui fazem o resto das coisas [...]. 
Então ia ser menos trabalho para ele, já que ele não quis [...] ficou mais 
difícil. Nem quer colaborar, nem de um lado, nem de outro, nem ficar no 
hospital, nem ficar em casa (Mãe 2). 

 

As próprias estratégias empreendidas pela família, no sentido de se adequar 

à situação, colaboram para que aconteçam desavenças, levando-a a vivenciar a 

perda de controle e, de alguma forma, empreender nova estratégia na busca de 

cuidar de suas demandas. Quando as pessoas da família têm percepções diferentes 

da mesma situação, podem não identificar as novas demandas impostas pela 

situação, passando a vivenciar conflitos decorrentes da dificuldade de colaboração 

entre os familiares (PINTO; RIBEIRO; SILVA, 2005).  

A vivência da doença no filho gera uma crise familiar, pois é algo que a família 

não está preparada para vivenciar. Outros momentos vividos podem ocasionar uma 

crise familiar, a exemplo, o nascimento de novo filho. Com a chegada de um novo 

filho, são exigidas da família novas estratégias para lidar com as tarefas de 

desenvolvimento, capacidade de adaptação para receber o novo membro e 

habilidades para administrar as necessidades emergentes do sistema. Quando esse 

nascimento surge em meio a tantas mudanças ocorridas na família devidas ao 

câncer infantil, a mãe sente a necessidade de cuidar do filho recém-nascido bem 

como da filha que está em tratamento quimioterápico.  

 

O único dia que ele ficou mais tempo foi quando eu tive o meu bebezinho 
de dez meses. Foi quando ele ficou mais dias porque a médica 
praticamente obrigou ele ficar. Aí foi que ele ficou ainda uns oito dias, mas 
se não, ele não tinha ficado não, eu tinha ficado aqui cirurgiada, tinha feito 
uma cesariana, então tinha ficado aqui com ela [...] foi muito difícil porque 
assim eu deixava ele (bebê) lá e vinha para cá, para o hospital, tive que 
tirar [...] o peito porque eu não podia [...]. Então foi muito difícil essa época, 
ele ficava com a avó, e reclamava muito porque ele era novinho, ela não 
queria ficar com ele, porque ele era bebezinho [...] foi difícil demais (Mãe 
2).  

 

A participação do pai como membro capaz de exercer o seu papel 

adequadamente, suprindo as deficiências naturais ocorridas no relacionamento da 

mãe com a criança em tratamento é fundamental para que o processo de adaptação 

seja bem sucedido, pois o filho recém-nascido também precisa receber cuidado e 

atenção da mãe. Entretanto, o relato a seguir mostra as dificuldades enfrentadas 
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pela mãe quando o pai não ajuda nesse momento. Com o nascimento do filho, o pai 

acompanhou a hospitalização de sua filha. Apesar dessas novas demandas, a mãe 

refere que essa atitude do pai só ocorreu depois de muita conversa com a médica 

do serviço. Diante desses acontecimentos, a mãe lamenta a falta de possibilidade de 

amamentar o recém-nascido, pois teve que retornar a sua rotina de 

acompanhamento da filha. Essa situação dificultou a relação que estava sendo 

construída com o recém-nascido, além da sobrecarga de cuidado e de sentimentos 

vividos ela mãe.  

Dessen (1997) verificou mudanças no sistema familiar logo após o 

nascimento de mais um filho, particularmente em relação à ampliação de pessoas e 

de funções da rede de apoio da família, que se caracterizou por uma maior 

participação dos parentes e do pai na vida familiar. Para a autora, a chegada do filho 

requer adaptação às exigências da nova situação, sendo essa adaptação possível 

quando existe a complementaridade de papéis entre os genitores, não só em nível 

das interações como também das relações familiares mais amplas, incluindo a 

divisão de tarefas domésticas.  

Como dito antes, em momentos de crise as famílias tendem a contar com o 

apoio dos familiares mais próximos, avós e tios. Entretanto, nem sempre esse apoio 

é recebido. A Mãe 2 refere vivenciar falta do apoio de sua mãe neste delicado 

momento, fato este que a deixa inconformada. Sentir-se “órfã” fragiliza ainda mais 

essa mãe, que já vivencia um cotidiano árduo, tomado pela dor e, em alguns 

momentos, pela solidão. 

 

Eu sinto, assim, que minha mãe foi uma pessoa, assim, sempre afastada 
dos filhos dela e agora mais do que nunca é que ela está afastada mesmo, 
então, não sei, não sei nem como é que eu me sinto é difícil, é complicado, 
eu fico triste, assim porque ela é mãe, ela deveria me apoiar mais, mas eu 
não obrigo ela me apoiar de jeito nenhum (CHORO PROLONGADO) [...] 
ela disse que gosta muito, mas ela não me apoia [...] eu não sei dizer 
porque ela não me apoia, não sei se é por medo, que ela tenha medo que 
minha filha possa passar alguma coisa para ela, eu não sei [...] não está ali 
para me ajudar espiritualmente, para me ajudar moralmente, eu não sei. 
Minha irmã, também não, de vez em quando é que liga, eu peço para 
ligarem, não ligam, se eu não puder ligar também elas não falam (CHORO) 
(Mãe 2). 

 

A mãe como elo principal da unidade familiar, ao passar muito tempo longe de 

casa, percebe que enfrenta dificuldades na manutenção do equilíbrio da família 

como um todo. Os filhos sofrem com sua ausência, no entanto, ela precisa fazer 



 95 

escolhas, ou em alguns casos, a falta de apoio da família a impede de tomar 

algumas decisões como alternar o cuidado da criança doente com outra pessoa da 

família. A falta de amparo da família expõe a mãe a uma intensa sobrecarga, pois 

além de dar atenção à criança doente durante todo o período de internação, é com 

ela que todos os outros assuntos familiares são resolvidos.  

 

Faz uns dois meses mais ou menos, que a menina (irmã) ficou com 
pneumonia, a irmã dela, e eu tive que deixar ela (criança com câncer) em 
casa com a avó, e levar a irmã dela para o hospital para internar. Aí, estava 
ela (irmã) e o bebezinho, todos dois com pneumonia, então eu tive que 
internar só um e levar o outro para casa. Eu disse a ela (médica) que eu 
não tinha condições de ficar com duas crianças internadas, se a outra 
estava em casa doente, que precisava de mais atenção, então eu tive que 
deixar um interno e tratar o outro em casa. Então fica mais difícil porque 
tudo sou eu, se em termos de hospital, se é em termo de escola, se em 
termo de tudo, aí, se ela estiver doente, eu estiver no hospital, peço para 
alguém, ou minha sobrinha, ou até o pai dela mesmo, para vir para cá para 
eu levar os outros que está em casa doente. Porque ninguém leva (Mãe 2). 
 
A minha filha pequena faz acompanhamento com médico de alergia aqui 
em João Pessoa. O retorno dela está atrasado há mais de um mês porque 
ninguém a leva (Mãe 1; Obs3).  

 

Salientamos que é prática comum das mães abarcarem várias funções tanto 

no que diz respeito a tarefas domésticas como de cuidado aos filhos. Quando um 

filho adoece é ela quem, geralmente, assume novamente o papel de cuidadora, 

porém, quando falamos de doença crônica, que requer maior tempo de dedicação, a 

mãe sente uma necessidade maior de receber apoio da família, bem como dividir o 

cuidado quando possível. Neste caso, a entrevistada clama por ajuda de seus 

familiares. É preciso ressaltar que esse pedido de ajuda se dá veladamente, pois ao 

mesmo tempo em que sente a necessidade de receber ajuda, sabe que as pessoas 

em sua volta não têm a sensibilidade e nem a mesma percepção sobre os 

problemas enfrentados, então não reconhecem suas demandas:  

 

Não recorro mais a ninguém [...] porque todos os meus irmãos sabem o 
que eu estou passando com a minha filha (Mãe 2). 

 

Para tal circunstância podemos utilizar o conceito de vulnerabilidade proposto 

por Pettengill e Angelo (2005, p. 987) o qual se remete em situação de doença e 

hospitalização:  
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[...] vulnerabilidade, em uma situação de doença e hospitalização de um 
filho, é a família sentir-se ameaçada em sua autonomia, sob pressão da 
doença, da própria família e da equipe. Os elementos desencadeadores 
são as experiências vividas anteriormente, o acúmulo de demandas que 
comprometem sua capacidade para lidar com a situação e o despreparo 
para agir. Os atributos definidores da vulnerabilidade estão relacionados ao 
contexto da doença que gera incerteza, impotência, ameaça real ou 
imaginária, exposição ao dano, temor do resultado, submissão ao 
desconhecido e expectativas de retornar à vida anterior; ao contexto da 
família com desequilíbrio em sua capacidade de funcionamento, tendo 
desestrutura, distanciamento, alteração na vida familiar e conflitos 
familiares [...] (PETTENGILL; ANGELO, 2005, p. 987). 

 

Na experiência vivenciada pela família, a ameaça à autonomia é identificada a 

partir da situação de doença e dos conflitos que se estabelecem na própria família, 

sendo a vulnerabilidade, nesse caso, uma condição existencial humana, em razão 

do risco potencial para injúria, percebido na situação e que desafia a integridade da 

família. As pessoas podem racionalmente se considerar portadoras de fatores de 

risco, mas não experienciam vulnerabilidade, a menos que percebam alguma parte 

de seu self ameaçada e não tenham capacidade para responder a essa ameaça 

(SPIERS, 2000).  

É de fundamental importância que os profissionais da saúde avaliem o grau 

de vulnerabilidade que a família se encontra e acompanhe as necessidades por ela 

apresentada. Contudo, é preciso lembrar que a experiência de vulnerabilidade não 

traz apenas consequências negativas à família, pois quando é experienciada na 

crise pode tornar-se uma força positiva que impulsiona a família na busca de sua 

autonomia, ameaçada pela situação vivenciada (PETTENGILL; ANGELO, 2005).  

É importante, pois, que a equipe de saúde esteja atenta ao fato de que o 

membro da família que acompanha a criança poderá perder o vínculo com sua casa 

e estabelecê-lo com o hospital. Umas das consequências da hospitalização da 

criança para a família é a sua desestruturação temporária ou definitiva. Deve-se 

aguçar a sensibilidade para perceber que o cuidado não está predeterminado, mas 

emerge dessa sensibilidade, da necessidade e inter-relação entre as enfermeiras e 

os seres cuidados. 

 

5.4.3 Apoio social no serviço de saúde – importante aspecto do cuidado 

 

Como o tratamento do câncer é prolongado e requer momentos de 

internação, as idas e vindas ao serviço de saúde passam a fazer parte da rotina 
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diária, seja ela para acompanhamento do tratamento, ou em momentos de urgência. 

Assim, o hospital passa a ser um ambiente comum a criança e para o cuidador 

direto, que em geral é a mãe. Embora, o hospital seja constituído por normas 

rígidas, e centralizado no modelo biomédico, que prioriza a atenção fisiopatológica, 

encontramos um espaço fortalecido pelas amizades construídas. Por outro lado, 

identificamos uma situação que contradiz os preceitos da humanização do cuidado, 

quando é proibido o recebimento de visitas, como a seguir: 

 

Mãe 1 relata a dificuldade em compreender o motivo que leva o hospital a 
proibir o recebimento de visitas familiares. Nem o pai pode vir, e quando 
vem aqui para trazer alguma coisa de uso pessoal, enfrenta uma 
dificuldade para ter acesso ao hospital. Ela diz: Pai não é visita! Pai é pai e 
deve ter o direito de visitar o seu filho. Às vezes, nos domingos eles 
liberam. O hospital justifica que essa conduta é tomada para prevenir 
infecção, mas eu percebo que as voluntárias passam de uma criança para 
outra sem lavar as mãos (Mãe 1; Obs4). 

 

Há uma constante preocupação com o desenvolvimento de crianças com 

doença crônica.  Observa-se que, além das dificuldades que a própria doença traz, 

as condições de hospitalização podem afetar a totalidade da criança, de forma que 

os seus desenvolvimentos físico, emocional e intelectual fiquem comprometidos. 

(ROSSIT; KOVÁCS,1998). A separação da criança com as pessoas que possui 

vínculo afetivo são um dos problemas que ela e sua mãe precisam enfrentar. Como 

em muitos momentos o tempo de internação é prolongado, a visita hospitalar tem 

papel fundamental para o enfrentamento da situação.  As visitas hospitalares têm 

um papel importante no apoio psicológico e afetivo às crianças e suas mães, e 

proibi-las é desconsiderar as necessidades delas. Para humanizar essa assistência 

é preciso permitir, dentre outras ações, o contato de mãe e filho com o restante da 

família.  

O reconhecimento do bom atendimento transcende àquele exclusivo a 

atenção aos problemas físicos de saúde, as medicações, as ações curativas de 

saúde. Os profissionais que ali trabalham passam a ter um olhar ampliado para a 

família, tentando suprir suas necessidades além daquelas relacionadas, 

exclusivamente, à criança e sua doença.   

 

Aqui todo mundo é pediatra, mas acabou que viraram nossos médicos 
também, pois tudo que a gente precisa é com eles [...] porque a maior parte 
do tempo a gente está aqui [...] eles nos tratam muito bem. É como se 
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fosse uma grande família, principalmente com as meninas da enfermagem 
(Mãe 1).  

 

A incerteza está vinculada estreitamente com a insegurança vivenciada pela 

mãe durante o tempo de batalha contra o câncer do filho. Sendo ele sua prioridade 

neste tempo, a confiança estabelecida com a instituição e com os profissionais 

proporciona-lhe a segurança para prosseguir a trajetória e enfrentar as demandas da 

doença. A segurança não somente é uma busca da mãe para desempenhar seu 

papel, mas também para ser transmitida para a criança nos momentos difíceis da 

convivência com o câncer (MOREIRA; ANGELO, 2008). 

 

Nunca passei por um hospital para ter a assistência que esse daqui tem [...] 
eu gosto muito daqui. Posso dizer que esse hospital é a casa que por 
infelicidade você procura e por felicidade você encontra. É uma acolhida 
muito grande, é uma atenção muito grande, muito grande mesmo. Eles 
tratam os nossos filhos como se fossem deles. Do pessoal da limpeza [...] 
aos médicos, são todos muito profissionais [...] tem as voluntárias, uma 
benção aqui dentro, tratam todos muito bem, todo dia vêm conversar, saber 
se estamos precisando de alguma coisa. Aqui nunca estamos sozinhos 
(Mãe 3).  

 

O apoio emocional pode chegar de várias formas para as famílias: pela 

solidariedade, quando há conversação, escuta atentiva, encorajamento, 

manifestação de apoio e compreensão, colocando-se no lugar do outro e 

estabelecendo um vínculo afetivo eficaz. 

 

Elas (equipe de enfermagem) tratam minha filha super bem. Tanto de 
medicação, tanto de atenção, tanto de cuidado. Eu acho que elas ajudam 
muito nessa parte, eu sinto que elas cuidam super bem da minha filha [...] 
as enfermeiras, as pessoas que estão aqui e as voluntárias (Mãe 2). 
 

Ao olharmos as crianças com diagnóstico de câncer encontramos seus 

familiares geralmente afetados pelas mudanças impostas pela doença em seu 

cotidiano. A estes também deve estar dirigido o cuidado, a fim de garantir-lhes 

acolhimento, suporte e apoio, mesmo quando a criança vem a falecer ou quando já 

se encontra livre da doença. Diante da importância da família como unidade de 

cuidado, há a necessidade de que os profissionais de saúde também identifiquem a 

família como unidade a ser cuidada. A partir desta percepção o compromisso em um 

atendimento humanizado e próximo da singularidade de seus envolvidos poderá 

realmente ser efetivado (SOUZA; ERDMANN, 2003). 
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Quando a mãe se sente acolhida pela equipe de saúde, o sentimento de 

segurança é influenciado positivamente, pois ela tem a necessidade de um 

relacionamento que ultrapasse a visão fisiopatológica da doença e que considere a 

criança como criança, inserida no ambiente familiar. A mãe identifica esse cuidado 

pela paciência, pelo olhar acolhedor, na forma de falarem com ela e com o filho. 

Quanto mais ela se sente acolhida e aceita, mais livre se sente para questionar e 

esclarecer suas dúvidas, bem como para desenvolver as competências de que 

necessita em cada fase do tratamento (MOREIRA; ANGELO, 2008). 

O processo de trabalho desenvolvido no hospital deve ser amplo, pois na 

atenção à saúde da criança, a família é sujeito fundamental, necessitando assim 

receber atenção e cuidado humanizado. Na compreensão atual para atender a 

criança, mãe e família não podem ser excluídas do processo. A humanização é 

retratada de acordo com a qualidade do relacionamento terapêutico e da relação de 

parceria estabelecida entre equipe e família. Termos como gesto de caridade, cuidar 

bem, tratar com carinho e dar atenção retratam a valorização destes aspectos 

(FAQUINELLO; HIGARASHI; MARCON, 2007).  

Uma vez que a família é a unidade do cuidado, cabe ao profissional de saúde 

apoiar e trabalhar no sentido de fortalecê-la quando esta se encontra fragilizada. Ao 

apreender as necessidades desta família é possível assisti-la em suas dificuldades, 

ajudando a superar medos, incertezas e ansiedades. Dessa forma, certamente, 

haverá uma facilidade na adaptação a novas situações e isto se refletirá na 

assistência prestada à criança. 

Importante ponto relatado por todas as participantes da pesquisa diz respeito 

ao apoio material recebido durante a estadia no hospital. É comum lermos ou até 

constatarmos no dia-a-dia a insatisfação que paciente e família referem do 

atendimento nos serviços de saúde como um todo. Mas, neste caso, as mães 

falaram sobre o acolhimento que recebem no hospital, desde atenção afetiva à 

atenção material. Elas referem que, embora a situação da doença do filho interfira 

diretamente no orçamento da família, elas recebem auxílio constante, estando eles 

hospitalizados ou não, pois, a partir do momento que é diagnosticado o câncer, a 

família recebe ajuda material de uma organização não governamental (ONG) que 

apoia as famílias de crianças com câncer. Essa ajuda é significativa para a família, 

pois diminui o impacto causado na sua situação financeira. 
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Eu posso te dizer sinceramente, a época que a gente menos gasta, é a 
época que a gente está aqui no hospital, porque aqui tem de tudo do 
sabonete, ao xampu do bebê, a fralda, tudo que tem direito, então a gente 
não gasta nada aqui dentro. Alimentação, brinquedo, brinquedo que ele 
não tinha em casa, hoje tem (Mãe 1).  
 

Da alimentação, da fralda, para você ter um ideia, toda a assistência temos 
aqui, tudo, tudo, tudo [...] não só quando está aqui (hospital), mas a partir 
do momento que entra aqui e descobre a doença, a assistência é muito 
grande. Tem a ONG de frente ao hospital, da ONG todo mês ela recebe 4 
latas de leite ninho e 1 de sustagem que é um complemento. E tem o 
padrinho, eles se encarregam de encontrar um padrinho para N. O 
padrinho todo mês dá uma feirinha a N. [...] é uma benção, aqui nós não 
temos despesa, por isso que é bom estar aqui, bom entre aspas, em 
termos do tratamento (Mãe 2). 
 

Souza e Erdmann (2003) trazem uma reflexão sobre as políticas de 

atendimento à criança com câncer mostrando a importância das instituições 

filantrópicas, dos albergues e principalmente das ONGs diante das demandas de 

cuidado impostas pela doença. As ONGs foram as primeiras instituições a pensar na 

solidariedade com os excluídos, orientando fundos governamentais e não-

governamentais para projetos de caráter social e de desenvolvimento. Ao 

pensarmos no papel destas junto às crianças e famílias com diagnóstico de câncer, 

é possível perceber que nem sempre as instituições públicas dão conta da 

multidimensionalidade que estas enfrentam em função da doença. Neste caso, as 

ONGs fazem-se notar pelo caráter de apoio e suporte que prestam a esta população 

específica. As ONGs são recursos a que a família da criança com câncer pode 

recorrer, a fim de minimizar as dificuldades psicossociais desencadeadas pelo 

diagnóstico de câncer, suprindo com isso a carência de investimentos públicos na 

formação desta rede de apoio (SOUZA; ERDMANN, 2003).  

Ao conhecer a rede social que a família acessa é possível planejar a 

assistência a essa clientela, visto que o apoio recebido desta rede é um dos fatores 

responsáveis pela manutenção do equilíbrio e da dinâmica familiar. Ao fortalecer a 

rede social que apoia a família, bem como ratificar os laços construídos entre 

famílias e profissionais, é possível construir um cuidado pautado na 

responsabilidade e na criação de vínculos. Salientamos que embora seja difícil, é 

possível unir os horizontes da família e da equipe de saúde para um objetivo 

comum.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Como todo adoecimento na criança, o câncer infantil arrebata toda a família, 

sendo que, neste caso, a família se depara com um mundo nunca antes imaginado, 

uma vez que é comum esperar que o filho apresente doenças típicas da idade 

infantil, mas receber o diagnóstico de câncer na criança é revestido de intensa dor. 

Como se trata de enfermidade que requer tratamento agressivo envolvendo 

quimioterapia, radioterapia e cirurgias, a família ainda precisa lidar com a 

possibilidade de perda do filho a todo instante da situação. 

No início é tudo muito assustador para os familiares, acarretando grande 

sofrimento. Neste estudo, em que tratamos do cotidiano da família no cuidado ao 

lactente com câncer, é ainda mais evidente o sofrimento desta como uma extensão 

do sofrimento do filho.  

Desde os primeiros sinais a família busca atenção à saúde do filho, mas nem 

sempre recebe o cuidado esperado nos serviços de saúde, pois geralmente, os 

profissionais que lá trabalham desconsideram as queixas e informações das mães. 

Esse fato pode estar associado a um tempo maior entre primeiros sinais e o 

diagnóstico do câncer, muitas vezes, agravando o problema. 

O sofrimento é constante desde os primeiros sinais e sintomas até o 

desfecho final, que pode ser a cura ou a perda do filho, passando por todas as 

angústias do tratamento. Durante esse período é importante que a família adquira 

habilidade para desenvolver estratégias de enfrentamento que a mantenha, de certo 

modo, em equilíbrio. Essas estratégias são importantes, pois, como o tratamento é 

longo e incerto, os familiares precisam se fortalecer por meio de atitudes de apoio 

da família extensiva, amigos, instituições de saúde, religiosa ou outros meios que 

ofereçam, de algum um modo, suspiro e força para que sigam a trajetória 

perseverantemente.  

Observamos que o cotidiano familiar se altera drasticamente com o câncer 

infantil. Atividades e ações corriqueiras que eram realizadas antes da descoberta da 

doença passam a denotar maior cuidado, como exemplo a atenção ao filho no lar, 

que dentre outras ações, precisa de um maior rigor quanto os aspectos da higiene. 

Outros acontecimentos que não eram planejados ou até imaginados pela família 

passam a fazer parte do dia-a-dia, como é o caso das inúmeras idas ao serviço de 
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saúde, ora para consultas, ora para internamentos. Essa necessidade impulsiona a 

família a adquirir uma nova estrutura, pois a mãe, cuidadora principal dos filhos e do 

lar, tende a passar vários dias distante dos demais filhos e marido. Essas situações 

desafiam os integrantes da família a darem um novo sentido e rumo à vida, pois 

caso contrário o equilíbrio familiar torna-se ameaçado.  

As mães tiveram que mudar suas rotinas diárias, deixando seus empregos 

para se dedicar profunda e quase que exclusivamente ao tratamento e cuidado de 

seu filho com câncer. Essa ação compromete o funcionamento e altera a dinâmica 

familiar, pois normalmente é sobre a mãe que recaem as responsabilidades de 

educar e cuidar dos filhos. Ao pensar primeiramente no filho com câncer, o cuidado 

do outro filho, da casa, do esposo e o seu próprio fica em segundo plano, como foi 

observado neste estudo. Observamos que esse comportamento pode comprometer 

o bem-estar emocional da mãe que, em alguns momentos, pensou em desistir da 

luta que é cuidar do filho que precisa desse acompanhamento. Esse fato está 

relacionado não somente às atividades em si, mas, também, à carga emocional que 

cuidar de um filho com câncer representa.  

A exposição a um tratamento agressivo que envolve terapias que fragilizam 

as crianças, submetendo-as a procedimentos invasivos e dolorosos cotidianamente 

associado à incerteza do dia seguinte, compromete o sossego da mãe que precisa 

lidar com o medo de perder o filho a todo e qualquer momento. A percepção que a 

vida da criança é separada da morte por um fio tênue, representado muitas vezes 

por uma febre de início abrupto, deixa a mãe sempre atenta aos mínimos sinais de 

perigo. Frente a qualquer ameaça, as mães agem prontamente, pois o que mais 

querem é vencer o câncer do filho, e para isso é travada uma batalha diária entre a 

esperança e o medo. 

Urge a necessidade de um olhar mais atento por parte da equipe de saúde, 

envolver a família no cuidado efetivo, não o cuidado de compartilhar tarefas, mas de 

dividir tristezas e dificuldades. Apenas com o cuidado pautado nas relações 

intersubjetivas podemos apreender as dificuldades vivenciadas pela família e 

oferecer apoio nas mais variadas situações. Para isso é preciso romper com o 

modelo atual de atenção à saúde, no qual criança e família, geralmente, são apenas 

objetos do cuidado. 

Como aqui se trata de lactente com câncer, a mãe apresenta uma 

sobrecarga extra, pois o cuidado do filho no hospital e em casa é designado a ela, 
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estando sujeita a uma sobrecarga física e emocional. No estudo, elas referem que 

gostariam de estar menos sobrecarregadas, mas, por mais que as mães precisem, 

não têm com quem dividir o cuidado. O fato de não morarem na cidade em que o 

filho faz o tratamento é uma situação que expõe a mãe a um desgaste físico e 

emocional que pode comprometer a qualidade do cuidado por ela prestada. Outro 

ponto observado no estudo foi a proibição de visitas no hospital. Mães e filhos 

chegam a passar dias e meses no hospital, sem manterem nenhum contato com os 

demais familiares, além do contato telefônico. Esse tipo de rotina do hospital 

compromete a qualidade de vida da mãe e filho, pois, podemos considerar a visita 

dos familiares como um respiradouro para essas mães que ficam confinadas em um 

hospital.  

Consideramos a visita dos familiares como uma forma de passar segurança 

para essas mães ao mostrar-lhes que elas não estão sozinhas nesta luta. Além de 

poderem trazer notícias daquele mundo que ela deixou para trás no momento que 

assumiu o cuidado do filho no hospital.  

Para enfrentar o câncer infantil, a família precisa reorientar o modo de “andar 

a vida”. Os papéis desempenhados por cada membro precisam ser repensados e 

reorientados para a manutenção do equilíbrio. Neste estudo foi observado que 

essas reorientações não são simples de acontecer, pois atravessam barreiras que 

vão para além do tratamento da doença do filho, tais como: problemas de ordem 

conjugal; dificuldades no cuidado dos filhos que permanecem em casa, ou que vão 

morar com tios e/ou avós, sofrendo, assim, com a distância da mãe e do irmão; 

dificuldades no acesso aos serviços de saúde, pois, embora não referem com afinco 

esse problema, observamos, durante as visitas, que muitas vezes mãe e filho 

precisam ficar horas ou até dias no hospital ou em casas de apoio para voltarem 

para seus lares, pois dependem de transporte cedido pelo poder público de suas 

cidades. 

Em meio a tantas dificuldades, as famílias precisam se apoiar em algo que 

lhes dê sustentação e força para continuar na batalha pela vida do filho. Essa força 

é, na maioria das vezes, encontrada na religião. A crença em Algo Superior 

representa a esperança de que tudo vai dar certo. Embora saiba que o câncer é 

uma doença com prognóstico algumas vezes sombrio, a família se apoia na força e 

na fé em Deus. Saber que todas as situações da vida são regidas por Deus acalma 

as mães que participaram deste estudo.  Elas afirmaram reiteradas vezes que o 
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seguimento da vida pertence à vontade divina, então, tentam se conformar com a 

situação. A fé e religião como estratégias de enfrentamento, são grandes aliadas 

para a família lidar com o cotidiano difícil do câncer infantil. Este estudo demonstrou 

que esse comportamento de fé intensa em Deus pode amenizar os efeitos 

negativos da situação do câncer infantil. 

Outra questão importante que precisa receber maior atenção dos 

profissionais e da comunidade é a rede social e o apoio social fornecido. Em 

situação de doença, os membros que compõem as famílias nuclear e extensiva 

precisam de uma maior coesão e empenho para enfrentar as dificuldades impostas 

pelo contexto. A possibilidade de poder contar com alguém, dividir algumas 

responsabilidades, assim como dividir a dor, faz parte de todo um conjunto que 

passa segurança para a díade mãe/filho, que, por sua vez, sente-se inserida e 

acolhida por um grupo social que demonstra preocupação, solidariedade e 

compaixão com a vivência de toda a família. 

Por outro lado, quando essa rede social é frágil, ou quando elas não 

oferecem o apoio necessário à família, observamos que a situação de 

vulnerabilidade torna-se ainda mais evidente. A falta de apoio associada às 

dificuldades do dia-a-dia comprometem a retomada do equilíbrio familiar. Esse é um 

tema relevante e deve ser contemplado pela equipe de saúde que cuida da criança 

com câncer, pois só assim é possível traçar estratégias que, efetivamente, atuem 

no sentido de fortalecer a rede e o apoio social. 

Dentre as pessoas e instituições que formam a rede social e fornecem apoio 

social estão os profissionais e os serviços de saúde. É no hospital que as famílias 

conhecem outras pessoas que vivenciam situação semelhante, e dividem com elas 

as angústias do cotidiano. De acordo com relatos das participantes, crianças e 

acompanhantes que estão no hospital passam a compor uma família constituída, 

não por laços sanguíneos, mas por afinidade, compaixão e solidariedade. As 

famílias se ajudam mutuamente na intenção de amenizar sofrimento vivido. Antes, o 

mundo nunca imaginado por elas, passa a ser o mundo real, e nesse mundo cheio 

de dor e sofrimento, os laços de amizade são construídos verdadeiramente, pois é 

no compartilhamento da dor que as famílias seguem suas vidas certas de que 

encontraram amigos, com quem poderão contar.em todos os momentos. 

A atenção que os profissionais de saúde fornecem para as famílias de 

criança com câncer tem um papel fundamental no enfrentamento da doença. o 
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cuidado pautado na construção de vínculo permite uma abertura para conhecer 

como se dá a dinâmica familiar frente ao câncer infantil. Reconhecem a assistência 

como boa a partir do momento que existe uma abertura maior para retirar dúvidas, 

conversar e, às vezes, compartilhar vivências. Observamos que as mães sentem-se 

acolhidas no contexto hospitalar, principalmente, pela equipe de enfermagem.  

Para a efetividade do cuidado é essencial ir além do bom conviver. Não é 

necessário, tão somente, dar uma olhada ou ter uma conversa rápida entre 

profissional e mãe, por exemplo. Para a construção do cuidado, é preciso que o 

sujeito que cuida se coloque no lugar do outro que sofre, e tente ver o mundo como 

aquela família vê. Para isso é imprescindível a fusão de horizontes, que permite 

construir juntamente com os sujeitos que recebem o cuidado um projeto de 

felicidade único que atenda as necessidades da família diante das fragilidades das 

estratégias de enfrentamento empregadas (AYRES, 2006). 

Precisamos sair da superficialidade e programar mudanças na forma de 

assistir criança e família. Apesar de as mães perceberem a assistência como boa, 

reconhecemos que para um cuidado efetivo é preciso ir além. Uma possibilidade de 

apreender o sofrimento familiar é sistematizar rodas de conversas sobre os desafios 

enfrentados e as vitórias conquistadas por cada família. Por meio de escutas 

qualificadas é possível a identificação de estratégias de enfrentamento positivas, e 

o reconhecimento de quão importante elas são para a reorganização da família. 

Esperamos que com este estudo algumas questões que nos inquietam sejam 

respondidas. E aproveitamos o momento para apontar os limites que encontramos 

para a realização dessa pesquisa: o primeiro deles foi a temática, que apesar do 

câncer infantil ser bem explorado, quando falamos dele no lactente encontramos 

uma escassez de publicações e  o segundo foi a característica inerente ao câncer 

nessa idade, que é ainda mais raro do que em outras faixas etárias.  
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APÊNDICE A – ROTEIRO PARA ENTREVISTA  
 

I) Identificação 

 

Participante:  

Mãe (    )    Idade: ___ 

Pai (    )      Idade: ___ 

 

Endereço: ______________________________________________________ 

Tipo de moradia: _________________________________________________ 

Número de cômodos: _____________________  

 

Religião: _________________ 

Renda familiar:  

Menos de 1 salário mínimo (    ) 

De 1 a 3 salários mínimos (    ) 

De 3 a 5 salários mínimos (    ) 

Mais de 6 salários mínimos (    ) 

 

Escolaridade:  

Nenhuma (    ) 

Ensino fundamental – incompleto (    ) ou completo (    ) 

Ensino médio – incompleto (    ) ou completo (    ) 

Ensino superior – incompleto (    ) ou completo (    ) 

Pós graduação (    )   

 

Ocupação atual: ___________________  Carga horária de trabalho: ______ 

 

Número total de pessoas que residem no mesmo lar: _____ 

Número de irmãos: ______ 

 

Idade da criança com câncer: _____ 

Há quanto tempo descobriu o diagnóstico: __________ e quanto tempo demorou 

para essa descoberta? ________ 
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Tipo de câncer: ________________ 

Quem cuida da criança? ____________________ 

 

 

II) Questões norteadoras  

 

Por favor, me fale: 

 

Como está o dia a dia da família após o adoecimento de seu filho? 

 

Como está acontecendo a divisão de tarefas da família? 

 

Quais estratégias a família tem usado para enfrentar essa situação? 

 

Quando a família precisa de algum tipo de ajuda, a quem recorre? 
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APÊNDICE B – ROTEIRO DA OBSERVAÇÃO 

 

 

Aspectos que deverão ser observados durante as entrevistas 

 

• Convivência com outros acompanhantes. 

• Relação do entrevistado com o lactente. 

• Relação entre as pessoas que formam a equipe de saúde. 

• Cuidado prestado ao lactente. 

• Apoio ou ajuda recebido de outras pessoas.  
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APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Pesquisa: Cotidiano da família no enfrentamento do câncer infantil  

Pesquisadora responsável: Daniela Dias Quirino 

Orientadora: Drª Neusa Collet 
 

Eu sou Daniela Dias Quirino, Mestranda do Programa de Pós Graduação em 
Enfermagem da Universidade Federal da Paraíba – UFPB. Estou iniciando uma 
pesquisa sob orientação da professora Drª Neusa Collet, que tem como objeto 
compreender o cotidiano familiar após o adoecimento do filho pelo câncer. Assim, 
este estudo busca subsídios que possam nos dar um melhor entendimento sobre 
como a família se organiza para suprir as novas necessidades impostas pela 
doença. 
Para participar deste estudo o(a) Senhor(a) deve estar ciente de que: 

• lhe é garantido receber resposta a qualquer pergunta ou esclarecimento a 
qualquer dúvida acerca dos procedimentos, riscos, benefícios e outros 
relacionamentos com a pesquisa; 

• a liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento e deixar de 
participar do estudo sem que isso traga prejuízo ao seu tratamento; 

• a segurança de que não será identificado e que será mantido o caráter 
confidencial da informação relacionada com a sua privacidade; 

• não terá custo financeiro com a pesquisa; 
• a entrevista será gravada para posterior análise; 
• os resultados provenientes da pesquisa serão publicados mantendo o sigilo 

da sua identidade. 
• caso queira falar comigo, poderás me encontrar na R. João Galiza de 

Andrade, 221 Bancários, João Pessoa – PB, ou ainda pelo telefone (83) 
88011075 

Eu _______________________________________ aceito participar deste 
estudo contando como tem sido a vida da família após o adoecimento de nosso 
filho. Sei que a minha participação é voluntária, podendo ainda desistir em 
qualquer momento da pesquisa sabendo que tão ação não trará prejuízo algum 
para nosso filho e nossa família. 
Recebi uma cópia desse termo assinado pela pesquisadora. 

 
 

__________________________________ 
Local e data  

 
___________________________________ 

Assinatura do participante 
 

___________________________________ 
Daniela Dias Quirino 

Pesquisadora 
Telefone para contato: (83) 88011075 
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ANEXO A – Certidão de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 
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ANEXO B – Termo de Anuência do Cenário de Estudo 
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