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RESUMO
MATTOS, Camille Xavier de. Necessidades de saúde de familiares de crianças com
leucemia: conversas e metáforas no itinerário de cuidados. Orientador: Ivone
Evangelista Cabral. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) - Escola de Enfermagem
Anna Nery, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2017. 191 f.

A família pode ser uma aliada importante na suspeição da leucemia ao narrar as
manifestações dos primeiros sinais de adoecimento da criança para o profissional de
saúde que a acompanha regularmente. Para evitar antecipações geradoras de pânico,
sofrimento, angústias e desesperança, é preciso monitorar mais restritamente as
necessidades da família e das crianças menores de cinco anos, por meio de uma
comunicação terapêutica qualificada e construção de vinculo no território do cuidado.
Investigaram-se como objeto de estudo as necessidades de familiares de crianças com
leucemia linfoide aguda (LLA) no itinerário de cuidados em saúde, a partir dos
primeiros sinais de adoecimento. Os objetivos foram: a) descrever o itinerário
percorrido por familiares ou não para atender as necessidades da criança, quando
perceberam os primeiros sinais de adoecimento; b) identificar, na narrativa dos
familiares, aqueles sinais associados à suspeição, investigação e definição do
diagnóstico de LLA; c) compreender a comunicação da notícia do diagnóstico; e d)
analisar o itinerário do tratamento e a construção das redes na resolutividade do
adoecimento da criança e da família. Método: Pesquisa qualitativa implementada com o
método narrativo. Participaram sete familiares cuidadores de cinco crianças com LLA,
entre junho e setembro de 2016, em cenários da comunidade de livre escolha dos
residentes nas cidades do Rio de Janeiro e São Bernardo do Campo. As entrevistas
narrativas, presenciais (6/7) e virtuais (1/7), foram mediadas pelas técnicas de
criatividade e sensibilidade Mapa Falante e Corpo Saber. Pesquisa aprovada pelo
Comitê de Ética em Pesquisa com o Parecer nº 1.517.322. A análise de conversação
resultou em cinco unidades de análise: sinais de adoecimento; itinerário da suspeição ao
diagnóstico; a comunicação da notícia; itinerário do tratamento e intercorrências; redes
social e de apoio no itinerário de cuidados. Resultados: A memória dos primeiros sinais
de adoecimento da criança os relacionou às doenças mais comuns na infância, sem
associação inicial com a LLA. As boas condições de vida, acesso aos serviços privados
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de saúde e tecnologia de investigação diagnóstica, vínculo da criança com um
profissional de saúde de referência e autonomia contribuíram para que houvesse a
suspeição e se iniciasse a investigação diagnóstica. A integralidade do cuidado foi
determinante para que o diagnóstico e tratamento da LLA ocorressem em tempo
oportuno. A comunicação da notícia do diagnóstico foi marcada pelo despreparo
profissional. As redes de apoio e social contribuíram para a superação das adversidades
e o impacto da doença na vida dos familiares e das crianças com LLA no itinerário de
cuidados. Conclusão: As narrativas das famílias indicam a necessidade da realização de
exame físico completo, comunicação e escuta terapêutica dos familiares, construção de
vínculo e confiança com o enfermeiro e o médico; e monitoramento restrito da criança
com LLA, em todo o curso da doença, do tratamento e na fase de monitoramento da
sobrevivência.

Descritores: Enfermagem pediátrica; Família; Leucemia; Atenção primária à
saúde; Necessidades e demandas de serviços de saúde; Narrativa.
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ABSTRACT
MATTOS, Camille Xavier de. Health Needs of Family Members of Children with
Leukemia: conversations and methaphores in the care itinerary. Supervisor: Ivone
Evangelista Cabral. Thesis (Masters in Nursing) - Escola de Enfermagem Anna Nery,
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2017. 191 f.

Family can be an important allied on suspecting leukemia based on narrative
manifestation of the first signs of child illness to healthcare professional who follows
up the child regularly. To avoid antecipation generated by panic, suffering, anxiety and
hopelessness, it is necessary to strictly monitor children under five years old with
qualified therapeutic communication, building a link in the territory of care. Study
object investigated was the needs of families of children with acute lymphoid leukemia
(LLA) in the health care initeraty, from the first sign of sickening. Aims were: a) to
describe the initernary traveled or not by family members to understand children’s
needs, when they notice the first signs of sickening; b) to identify, on the family
members’narrtives, those signs associated with suspecting, investigating and defying the
diagnosis of LLA, c) to comprehend communication of diagnosis News; and d) to
analyse treatment itinerary and construction of networks on solace of the child and the
family. Method: Qualitative research implemented with a narrative method. The
participants were seven family members of five children with LLA, between June and
September of 2016, in scenarios of the community chosen by residents of the cities Rio
de Janeiro and São Bernardo do Campo. A narrative interview, in person (6/7) and
virtual (1/7), were mediated by creativity and sensitivity techniques named Map of
Speaker and Body Knowledge. Data production occured after Research Ethics Approval
under Score nº 1.517.322. Conversation analysis resulted in five analitical units: first
signs of disease, itinerary from suspecting to diagnosis; comunication of the news;
treatment and complications itinerary; social and support network s in care itinerary.
Results: Memories of the first signs of disease of the child that were explained as the
most common diseases in childhood, without initial association with LLA. Good
quality of life and access to private health services and technology for diagnosis
investiation, link of the child with the health Professional and autonomy contributed to
suspecting LLA and begining investigation. Integrality of care was determinant so the
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LLA diagnosis and treatment happend in the adequate time. Communicating the news
of the diagnosis showed professional unpreparedness. Social and support networks
contributed to overcoming adversities and the impact of disease in children’s and
families’ lives with LLA in the itineraty healthcare. Conclusion: Narrative of families
indicate the need to full physical exam, communication, therapeutic listening of family
members, building link and trust with the nurse and physician; and strict monitoring of
the child with LLA, through all the course of disease, treatment and surviving
management.

Descriptors: Pediatric Nursing; Family; Leukemia; Primary Care; Health Services
Needs and Demand; Narrative.
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Minha narrativa sobre a temática
Em minha trajetória de vida pessoal, penso na história de adoecimento da minha
irmã com Leucemia Linfoide Aguda (LLA) aos 5 anos de idade, no ano de 1988. A
angústia da minha família em busca de respostas às mudanças que ocorriam no corpo
dela, em alguns serviços de saúde, e assistidas por médicos de diferentes especialidades,
influenciou as minhas escolhas para estudar enfermagem, elaborar meu trabalho de
conclusão de curso de graduação e esta dissertação de mestrado.
Aproximadamente um mês após o início do tratamento por este tipo de câncer,
ela veio a falecer no dia 23 de novembro de 1988, devido a uma infecção por catapora e
pela baixa defesa imunológica, em um hospital na cidade de Campinas, no Estado de
São Paulo. Eu era apenas um bebê de 6 meses, mas cresci vendo todo o sofrimento da
minha família, durante a minha infância e juventude.
No Curso de Graduação em Enfermagem e Obstetrícia da Escola de
Enfermagem Anna Nery da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), tive a
oportunidade, no sexto (6º) período, de interagir com crianças hospitalizadas no estágio
curricular em uma enfermaria de internação pediátrica, em uma instituição da própria
Universidade. No último período do Curso, no estágio de gerência nesse mesmo
hospital pediátrico, também tive a oportunidade de conviver com enfermeiros e equipe
multiprofissional, com as crianças com câncer hematológico e seus familiares. Nessa
convivência, compartilhei cuidados e experiências; um aprendizado mobilizador do meu
interesse em prosseguir aprofundando sobre o tema e buscando razões para o
diagnóstico tardio do câncer infantil e soluções para sua detecção precoce.
Do meu encantamento com o cuidado de enfermagem à criança veio à
necessidade de me aprofundar na área de oncologia pediátrica, aprender mais sobre a
temática e, principalmente, descobrir a contribuição do conhecimento produzido pela
enfermagem sobre os cuidados à criança com câncer. Daí emergiu meu interesse em
desenvolver o trabalho de conclusão de curso: “O cuidado de enfermagem às crianças
com câncer na visão dos enfermeiros”.
Finalizado o curso de graduação, o meu interesse crescente pela pediatria e o
cuidado à criança com câncer me move novamente para apresentar o presente estudo no
curso de mestrado em Enfermagem da Escola de Enfermagem Anna Nery (EEAN) da
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
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CAPÍTULO I. INTRODUÇÃO

1.1. A problemática do estudo:
Creio que haja necessidade de se detectar os sinais da leucemia linfoide aguda
(LLA) em sua fase inicial, mediada por uma comunicação terapêutica resolutiva e
continuada. Estudos atribuem a falta de escuta dos relatos das famílias sobre sintomas
que podem sugerir o câncer infantil à ausência de uma entrevista completa sobre a
criança, de exame físico abrangente e de revisão da história clínica, e de não
acompanhar a evolução dos sintomas da criança quando se institui alguma medida,
como fatores que interferem no adiamento do diagnóstico e tratamento (WHO, 2014;
VIZCAINO et al., 2016).
A leucemia1 é o principal tumor que afeta crianças em diversos países do mundo e
no Brasil. A do tipo linfoide aguda, também conhecida como leucemia linfoblástica
aguda, é o câncer mais comum em crianças, e apresenta um elevado índice de
morbimortalidade. Antigamente, a LLA era considerada uma doença fatal, com
remissões temporárias e ocasionais, mas atualmente se tem uma sobrevida de cinco anos
superior a 70%, o que significa que a maioria dos pacientes pode ser curada (WHO,
2014). Nesse sentido, a falta de detecção e diagnóstico oportuno impacta diretamente
sobre as taxas de morbimortalidade, tornando o câncer infantil um problema de saúde
pública. Paradoxalmente, a leucemia é um tipo de câncer infantil cuja detecção oportuna
ou tardia pode determinar o melhor índice de cura ou a pior taxa de mortalidade.
No mundo, a morbidade por leucemia linfoide aguda (LLA) corresponde a
aproximadamente um quarto da incidência (23,5%) do câncer infantil em crianças e
adolescentes com até 14 anos completos e 5,6% entre aqueles com idade igual ou
superior a 15 anos; portanto, é a primeira causa de adoecimento entre os cânceres
infanto-juvenis (WHO, 2014). Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), em
2015, no âmbito mundial, o câncer entre crianças e adolescentes, com idade de 0 a 19
anos, representa de 1% a 3% das doenças raras malignas que afetam a maioria das
população. No Brasil, segundo estimativa do INCA, em 2017, serão registrados 420.310

1

De acordo com a linhagem das células-tronco, as leucemias podem ser classificadas em linfoide ou
mieloide. Outra forma de classificação refere-se à evolução dos sinais e sintomas, à evolução da doença,
em: aguda e crônica. Na leucemia aguda, o início dos sintomas é abrupto, ocorrendo dentro de algumas
semanas; na ausência de tratamento, ela progride com muita rapidez e a morte pode ocorrer dentro de
poucas semanas a meses. Na leucemia crônica, os sintomas evoluem no período de meses a anos;
progride muito lentamente e a evolução da doença pode estender-se por anos.
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casos novos de câncer, na população geral; no entanto, os relativos à infância e
adolescência correspondem a 3%, um total de 12.600 casos, excluindo-se os tumores de
pele não melanoma. A distribuição desses casos novos por regiões brasileiras aponta
para maiores números na Sudeste (6.050) e Nordeste (2.750), seguidas pelas Regiões
Sul (1.320), Centro-Oeste (1.270) e Norte (1.210) (INCA, 2017).
Quanto à letalidade do câncer infanto-juvenil, nos países desenvolvidos, esta é a
segunda causa de morte, correspondendo a cerca de 4% a 5%, somente na faixa etária
de 1 a 14 anos de idade. Já, nos países em desenvolvimento, as doenças infecciosas
representam as maiores causas de mortes, enquanto que o câncer afeta 1% da população
infantil. Em 2013, no Brasil, foram registrados cerca de 2.800 óbitos por câncer em
crianças e adolescentes, na faixa etária de 0 a 19 anos. As neoplasias ocuparam a
segunda posição de óbitos ocorridos em crianças e adolescentes (de 1 a 19 anos),
ficando abaixo somente dos óbitos por causas externas, o que a configura como a
doença de maior taxa de letalidade (INCA, 2015).
Nesse sentido, quanto mais cedo é a detecção dos sinais sugestivos de câncer,
maior é a chance de determinar o diagnóstico da doença e iniciar o tratamento em tempo
oportuno. Para que isso ocorra, é preciso articulação entre as redes de atenção básica, de
média e de alta complexidade, tendo a família como aliada no cuidado de enfermagem
no espaço do cuidado em saúde.
As diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) de universalidade de acesso,
integralidade da assistência, preservação de autonomia, equidade na assistência, o
direito à informação, a participação da comunidade e descentralização políticoadministrativa favorecem a atenção à criança, em caráter contínuo e vigilante, desde os
primeiros momentos do adoecimento da criança (BRASIL, 2012a).
Na atualidade, o quadro epidemiológico do câncer na infância merece um olhar
atentivo do profissional de saúde da atenção primária e de uma sensibilização da família
sobre como essa problemática vem interferindo na saúde infantil, tomando a família
como a principal aliada na suspeição do câncer infantil, e há necessidade de se ampliar a
investigação diagnóstica, logo no início, sem gerar pânico.
Na integralidade do cuidado, a abordagem da criança e sua família precisa
centrar-se nas necessidades de saúde por elas apresentadas.
As necessidades de saúde são constituídas por um conjunto de quatro elementos:
o acesso às boas condições de vida; a construção de vínculo entre os usuários, os
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profissionais de saúde e o serviço de saúde onde são assistidos; a promoção da
autonomia das pessoas; o uso de tecnologias de saúde. Em outras palavras, as
necessidades de saúde podem ser a busca de algum tipo de resposta para as más
condições de vida que a pessoa vive ou está vivendo, por exemplo, o desemprego; a
procura de um vínculo afetivo e efetivo com o profissional da saúde; a necessidade de
se ter maior autonomia no modo de andar com a sua vida, ou de ter acesso a alguma
tecnologia de saúde disponível, que possa melhorar e prolongar sua vida (CECILIO,
2009).
Quando se trata de criança, o vínculo é constituído pela família com os
profissionais e instituições de saúde mais próximos de onde reside. A família contribui
para a construção da cidadania, além de fornecer valores éticos, morais, culturais,
sentimentos de pertencer ao grupo social e de transmitir afeto e segurança para os seus
integrantes.
Segundo Bielemann (2003, p. 133), a família é a unidade primária de cuidado, o
espaço social onde seus membros interagem, trocam informações e apoiam-se
mutuamente quando diante de algum problema de saúde. A família busca soluções para
os problemas que os afetam. Além disso, a família é um grupo social dinâmico, cuja
concepção pode variar de acordo com a cultura e também com o momento histórico,
social e econômico.
Além disso, a família é a principal responsável pelo atendimento às necessidades
básicas, os cuidados na saúde e na doença da criança com câncer. Ela identifica as
principais necessidades individuais e particulares desta criança Ela é fonte de afeto,
segurança e sua presença permite à criança elaborar melhor seus sentimentos, controlar
sua ansiedade, seus medos e suas fantasias, organizando melhor o seu mundo interior
(SILVA, CABRAL, CHRISTOFFEL, 2008).
O conceito de família ultrapassa as fronteiras tradicionais restritas a seus
membros consanguíneos, de matrimônio e adoção. Para Wright e Leahey (2009, p. 48):
“a família é quem seus membros dizem que são”. Assim, os enfermeiros podem
respeitar as ideias dos membros da família no que se refere aos relacionamentos
significativos e experiências com a saúde e a doença no contínuo da busca dos serviços
de saúde.
Nessa busca, as famílias podem trilhar diferentes itinerários terapêuticos os quais
são compreendidos, para o interesse deste estudo, como a busca dos indivíduos pelos
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cuidados de saúde, e que tem origem a partir de uma abordagem socioantropológica
(FUNDATO et al., 2012; CABRAL, et al., 2012). As pessoas podem mobilizar
diferentes recursos que incluem cuidados caseiros, práticas religiosas ou até consultas a
médicos. Os caminhos percorridos em busca de cuidados terapêuticos podem expressar
construções subjetivas individuais e coletivas a respeito do processo de adoecimento e
de formas de tratamento. É uma sucessão de acontecimento numa trajetória de busca do
tratamento de uma doença (CABRAL et al., 2011).
O itinerário terapêutico fundamenta-se no Modelo Explicativo de Arthur
Kleinman (1980) sobre o Sistema de Cuidado à Saúde. Partindo de uma visão coletiva,
ele opera em nível local, sendo visto e usado por diferentes indivíduos, famílias e
grupos sociais. Alguns fatores sociais como a religião, classe, etnia, ocupação e rede
social influenciam a percepção do paciente sobre a doença e o uso dos recursos
terapêuticos em uma mesma localidade. É composto pelos subsistemas familiar, popular
e profissional. É importante ressaltar que as pessoas circulam por estes três subsistemas,
escolhendo os cuidados e os tratamentos que irão usar (KLEINMAN, 1980; SILVA,
SOUZA, MEIRELES, 2004).
No contexto do adoecimento pelo câncer, é importante reconstruir o itinerário
terapêutico das crianças com LLA e de suas famílias, uma ferramenta de escuta e
interação potente que o enfermeiro pode incorporar no cotidiano do seu trabalho na
atenção primária, por exemplo, colocando em suspeição sinais convergentes com o
câncer infantil. Na atenção básica, o itinerário terapêutico pode ser uma ferramenta que
auxilia na compreensão das necessidades de saúde e da busca de cuidados para as
crianças.
Ele ajuda na visualização da trajetória, ou seja, do caminho percorrido pelas
famílias dessas crianças no sistema de saúde, descreve as práticas culturais e familiares
no enfrentamento do adoecimento da criança nas redes de atenção básica, média e alta
complexidade (GERHARDT, 2006; FUNDATO et al., 2012).
Nesse sentido, o objeto de estudo é necessidade de familiares de crianças com
leucemia linfoide aguda no itinerário dos cuidados em saúde, a partir dos primeiros
sinais de adoecimento.
As questões norteadoras do estudo são: a) Quem foram as pessoas (familiares
ou não) que perceberam os primeiros sinais de adoecimento na criança?; b) Como a
notícia do diagnóstico da LLA foi comunicada à família, no itinerário de cuidados à
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criança com leucemia linfoide aguda?; c) Qual é o papel da família e os percursos
trilhados pelos familiares em busca de atendimento às necessidades da criança, desde a
suspeição até o término do tratamento da LLA?; d) Como as redes construídas pelas
famílias dessas crianças contribuíram para a resolutividade do processo de
adoecimento?
Para responder as questões, foram desenvolvidos os seguintes objetivos: a)
descrever o itinerário percorrido por familiares ou não para atender as necessidades da
criança, quando perceberam os primeiros sinais de adoecimento; b) identificar, na
narrativa dos familiares, aqueles sinais associados à suspeição, investigação e definição
do diagnóstico de LLA; c) compreender a comunicação da notícia do diagnóstico; e d)
analisar o itinerário do tratamento e a construção das redes na resolutividade do
adoecimento da criança e da família.

1.2. Justificativa e relevância do estudo
Os caminhos percorridos pelas famílias de crianças com LLA pelos sistemas
formal e informal de saúde são relevantes para uma detecção e diagnóstico oportuno por
meio de uma comunicação terapêutica resolutiva.
O câncer infantil é a segunda causa de morte em crianças maiores de um ano de
idade, perdendo apenas para as mortes relacionadas a acidentes e violência. Neste
contexto, o câncer infantil pode ser considerado a primeira causa de óbito por doença
após um ano de idade (SOBOPE, 2015; WHO, 2014). No Brasil, os tumores pediátricos
mais comuns são as leucemias, os tumores do Sistema Nervoso Central (SNC) e
linfomas. Além destes, ainda podem-se incluir o neuroblastoma – tumor de células do
sistema nervoso periférico; tumor de Wilms – tumor renal; retinoblastoma – tumor da
retina dos olhos; tumor germinativo – tumor das células que vão dar origem às gônadas;
osteossarcoma – tumor ósseo; e sarcomas – tumores de partes moles (SOBOPE, 2013).
É importante destacar que, no curso do adoecimento da criança com leucemia, o
estilo de vida da criança e o tipo de tratamento para este câncer infantil a inserem no
conjunto das crianças com necessidades especiais de saúde (CRIANES). Essas crianças
apresentam condições especiais de saúde, com demandas de cuidados contínuos, que
necessitam de muitos serviços de saúde e sociais, de modo temporário ou permanente,
para além do que geralmente as outras crianças precisam. São crianças com condições
motoras,

comportamentais,

funcionais,

emocionais

e/ou

desenvolvimentais
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incapacitantes ou limitantes e que têm o maior risco de apresentar disfunções crônicas
(NEVES, CABRAL, SILVEIRA, 2013).
As CRIANES apresentam condições especiais de saúde com demandas de
cuidados contínuos, de natureza temporária e permanente, necessitando de serviços de
saúde e sociais para além dos requeridos por outras crianças em geral (McPHERSON et
al., 1998; CABRAL, 1999; O’BRIEN, 2001, CABRAL et al., 2004; SILVA, CABRAL,
CHRISTOFFEL, 2008; SILVA, CABRAL, 2014).
Há uma dificuldade de detecção precoce dos sinais da leucemia linfoide aguda,
porque muitas de suas manifestações se assemelham àquelas típicas das doenças
comuns na infância, como catapora, sarampo, rubéola, caxumba, febre escarlate,
exantema súbito e dengue.
Os sinais característicos da leucemia linfoide aguda são: palidez, fadiga, febre
com causa indefinida, infecções recorrentes ou persistentes, anorexia, petéquias,
sangramentos,

por

exemplo:

nasal

(epistaxe)

e

gengival,

linfadenopatia,

hepatoesplenomegalia, dor nos ossos, que pode ser generalizada ou apenas nas
articulações, irritabilidade e sintomas neurológicos, como a cefaleia intensa
(FRAGKANDREA, NIXON, PANAGOPOULOU, 2013). Outros sinais presentes na
leucemia são: anemia, mal-estar, vômito, rigidez de nuca e nas costas, atrofia muscular
e tendência a fraturas (HOCKENBERRY, WILSON, 2014).
Este estudo vai ao encontro da Política Nacional para a Prevenção e Controle do
Câncer instituída pela Portaria nº 874, de 16 de maio de 2013, na Rede de Atenção à
Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas no âmbito do Sistema Único de Saúde
(2013a)2. Entre seus princípios e diretrizes, destacam-se a promoção da saúde; a
prevenção do câncer; a vigilância, o monitoramento e a avaliação; o cuidado integral; a
ciência e a tecnologia; a educação; e a comunicação em saúde. Esta política retrata
também a melhoria da qualidade de vida dos pacientes com câncer por meio dos
cuidados paliativos.
A Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer tem como objetivo:
A redução da mortalidade e da incapacidade causadas por esta doença e ainda
a possibilidade de diminuir a incidência de alguns tipos de câncer, bem como
contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos usuários com câncer, por
meio de ações de promoção, prevenção, detecção precoce, tratamento
oportuno e cuidados paliativos (BRASIL, Art. 2, 2013a).

Os princípios gerais dessa política são o reconhecimento do câncer como doença
2

Instituída pela Portaria do Ministério da Saúde nº 874, de 16 de maio de 2013.
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crônica, organização de redes de atenção regionalizadas e descentralizadas, educação
permanente, participação e controle social; entre outros.
Em relação à prevenção e ao controle do câncer, esta política enfatiza a redução
da exposição aos fatores de risco ambientais cancerígenos, tais como o benzeno,
agrotóxicos, formaldeído, radiação ionizante, ao amianto e sílica, que estão relacionados
ao ambiente. A administração de alguns medicamentos durante a gravidez pode ter
efeitos carcinogênicos para as crianças, aumentando o risco de câncer infantil.
Crianças expostas ao solvente benzeno e aos pesticidas podem ser vulneráveis
aos fatores de risco para a leucemia infantil (WHO, 2014). Estudos mostram associação
entre os fatores ambientais e os tumores infantis, como a leucemia, a tumores no
Sistema Nervoso Central e linfoma não Hodgkin e neuroblastoma. Crianças que moram
perto de plantações agrícolas podem estar expostas aos agrotóxicos. Os fazendeiros e
outros trabalhadores agrícolas podem levar os pesticidas para dentro de casa através da
contaminação das suas roupas ou equipamentos de trabalho. Crianças que brincam nos
jardins e areias públicas, que permanecem no solo e colocam a mão e objetos na boca
com frequência podem estar mais sujeitas à exposição aos fatores cancerígenos. Além
disso, o risco também aumenta segundo o grau de exposição da mãe durante a gestação,
a dieta materna, o uso de vitaminas no pré-natal, a ocupação dos pais, o uso de tabaco e
álcool pelos pais, exposição aos pesticidas e aos solventes, campos magnéticos, entre
outros (ZAHM, WARD, 1998; PUI, ROBISON, LOOK, 2008; CURVO, PIGNATI,
PIGNATTI, 2013).
Os fatores biológicos caracterizam-se por exposição a alguns vírus como Epstein
Barr, Hepatite B e C, Papilomavírus (HPV) e Vírus da Imunodeficiência Humana
(HIV), os fatores genéticos e a idade da criança (WHO, 2014).
Nesse sentido, a Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer
recomenda a realização de ações para a detecção precoce, através do rastreamento
(screening) e diagnóstico precoce.
Na política da Atenção Básica destaca-se a promoção da saúde, com ênfase nos
fatores de proteção ao câncer tais como a atividade física, alimentação saudável e
prevenção de fatores de risco, como a exposição a agentes cancerígenos físicos e
químicos. Além disso, preconiza ações de diagnóstico em tempo oportuno pela
identificação dos sinais e sintomas dos tipos de cânceres e o seguimento das pessoas
com resultados alterados. Diante da suspeita de câncer, para garantir a integralidade do
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cuidado, ressalta o encaminhamento do paciente da atenção primária aos setores da
atenção especializada, para o diagnóstico, tratamento e atendimento de urgências.
A relação entre a Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer e a
Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) reside no fato de que a atenção básica
deve ordenar as redes de atenção à saúde para o cumprimento de algumas de suas
funções – ser base e ser resolutiva –, contribuindo com o funcionamento das redes de
atenção (BRASIL, 2012a):
A atenção básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no
âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde,
a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução
de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma
atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e
nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades. (p. 19)

Os princípios e diretrizes da PNAB são: a atenção básica é a porta de entrada do
sistema de saúde; ter território adstrito para planejar as ações; acesso universal e
contínuo aos serviços de saúde; capacidade de acolhimento, vínculo, responsabilização
e resolutividade; adscrever os usuários e desenvolver relações de vínculo; coordenar a
integralidade em seus vários aspectos; e estimular a participação dos usuários.
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2. MARCO TEÓRICO

O marco teórico do estudo foi estruturado a partir do levantamento de produções
científicas sobre a criança com câncer na atenção primária3 e sistemas de crenças em
saúde que retroalimentam o itinerário terapêutico como estratégia de busca aos serviços
de saúde pelas famílias, sendo aqui apresentada em dois grandes construtos – itinerário
terapêutico e família – articulados às necessidades de saúde.
2.1. Necessidades de saúde
A integralidade do cuidado está diretamente relacionada ao conceito de
necessidade de saúde, definida primeiramente como o esforço da equipe
multiprofissional de atender às necessidades de saúde, que devem ser captadas na sua
forma individual, no espaço singular dos serviços de saúde. As necessidades de saúde
podem ser a busca de uma ou algum tipo de resposta para as más condições de vida em
que a pessoa está imersa, por exemplo, o desemprego; a procura de um vínculo afetivo e
efetivo com o profissional da saúde, a necessidade de se ter maior autonomia no modo
de conduzir a sua vida, ou de ter acesso a alguma tecnologia de saúde disponível, que
possa melhorar e prolongar sua vida (CECÍLIO, 2009).
Portanto, os quatro elementos do conjunto estruturante das necessidades de
saúde contribuem para a integralidade do cuidado, e são eles: ter boas condições de
vida; ter acesso aos serviços de saúde e tecnologias de cuidados; criar vínculo afetivo e
efetivo entre usuários e equipe de saúde, no território do cuidado; respeitar os graus
crescentes de autonomia do usuário (família da criança) no seu modo de levar a vida
(op. cit., 2009).
A visão de boas condições de vida em Stoltz foi reconceitualizada por Cecílio
(2009) para além dos fatores ambientais e fatores externos na determinação dos
processos de doença; mas “a maneira como as pessoas vivem” se traduz “em diferentes
3

Combinaram- se os descritores leukemia AND family AND child, sendo encontrados 1938 artigos.
Também cruzamos os descritores primary health care AND early detection of cancer AND child e foram
encontrados 68 artigos. Ambas as combinações foram realizadas sem recorte temporal. Esta busca foi
realizada na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), no Portal CAPES e nas bases de dados MEDLINE,
LILACS e Scielo. Os descritores utilizados foram: leukemia, early detection of cancer, child, family e
primary health care. Também foram usadas palavras-chave como: detecção, leucemia e criança, sem
recorte temporal. Ao combinar estas palavras, foram encontrados 82 artigos na BVS (MEDLINE: 56;
LILACS: 17; BDENF: 1) e dois artigos na Scielo, sendo selecionados 14 artigos. As produções
contemplavam textos na íntegra, na língua portuguesa e inglesa. Excluímos as publicações cujos
participantes eram adolescente, adultos e o ambiente hospitalar, visto que o foco desta dissertação é o
processo de adoecimento da criança com leucemia, no contexto da atenção básica.
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necessidades de saúde”. Ainda contribuem “para as explicações mais importantes para
os modos de adoecer e morrer” (CECÍLIO, 2009, p. 118).
Em relação ao acesso aos serviços que compõem as redes de atenção à saúde, a
integralidade deve ser pensada em redes e não somente em um único local. Essa rede
precisa atender à demanda do usuário ou do momento em que ele necessita, requerendo
uma fluidez entre essas redes, preparo da equipe profissional e disponibilidade na oferta
de investigação diagnóstica e tratamento. A tecnologia de saúde que o usuário necessita
pode estar em uma unidade básica de saúde, na média ou alta complexidade.
(CECÍLIO, 2009).
Vínculo refere-se ao estabelecimento de uma relação contínua no tempo, é
pessoal, calorosa e intransferível, ou seja, caracteriza-se como o encontro de
subjetividades. Portanto, o vínculo, para ser efetivo, de referência e de confiança,
precisa ser criado na relação terapêutica que se estabelece entre usuário, profissional
e/ou equipe de saúde no território. É muito mais do que adscrição a um serviço ou a
inscrição formal em um programa. (op. cit., 2009).
Segundo Cecílio (2009, p. 119), a autonomia refere-se à “necessidade de cada
pessoa ter graus crescentes de autonomia no seu modo de levar a vida”. Alguns
conceitos fazem parte do processo de construção da autonomia, tais como a informação
e a educação em saúde. A autonomia possibilita que as pessoas reconstruam os sentidos
da sua vida e lutem pela satisfação de suas necessidades, de maneira ampla (op. cit.,
2009).
Segundo Cecílio (2009), a intervenção de um especialista não pode alcançar sua
eficácia plena se ele não tiver consciência da interpretação que o usuário faz de sua
doença, seu vínculo com outra equipe ou profissional, modo de andar na vida do
paciente e seu grau de autonomia. É necessário que os profissionais de saúde tenham
uma escuta mais cuidadosa do usuário. Portanto, é necessário construir vínculo no
território e promover a autonomia das famílias no cuidado à criança com suspeição de
leucemia linfoide aguda, facilitar a circulação pelas redes de atenção, ampliando o
acesso a tecnologias de saúde em tempo oportuno e que favoreça o desfecho da cura e o
prolongamento da vida com dignidade.

2.2. Itinerário Terapêutico:
A abordagem socioantropológica caracteriza-se como um suporte teórico para o
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estudo do itinerário terapêutico, o acesso aos serviços de saúde e a aproximação com o
conceito de necessidades de saúde.
Arthur Kleinman, um psiquiatra americano e professor de antropologia médica,
propôs o conceito de Modelos Explicativos (Explanatory Models) e desenvolveu um
modelo conceitual denominado de Sistema de Cuidado à Saúde (Health Care System),
sob a influência da antropologia interpretativa de Clifford Geertz4.
Segundo Kleinman (1980, p.105): “Os modelos explicativos são noções sobre
um episódio de doença e seu tratamento que são empregados por todos os envolvidos no
processo clínico”. É importante destacar que os modelos explicativos determinam o que
é importante ser considerado na evidência clínica e como essa evidência deve ser
interpretada para racionalizar abordagens de tratamentos específicos. Assim, os modelos
explicativos são os principais veículos da construção da realidade clínica, porque eles
revelam a especificidade cultural e sua temporalidade.
O Sistema de Cuidado à Saúde inclui a crença das pessoas e os comportamentos
em saúde, que são orientados por regras culturais que estão presentes em cada cultura,
compondo o sistema e definindo ações que constituirão um determinado percurso
(CABRAL et al., 2011; CORDEIRO et al., 2013).
Itinerário Terapêutico5 é o percurso trilhado por indivíduo ou grupos na preservação
ou recuperação da saúde. “É o desenho de busca de cuidados que emerge das narrativas
contadas pelas pessoas, que quando relatadas oralmente nem sempre têm uma ordem
cronológica, visto que as pessoas têm o seu tempo para contar as histórias, valorizando
os momentos de acordo com seu ponto de vista.” (FERREIRA, SILVA, 2012, p. 3.089).
No Brasil, os primeiros estudos sobre Itinerário Terapêutico datam dos anos de
1980-90, com Rabelo (1993), Alves (1999), Alves e Souza (1999).
4

Clifford Geertz, antropólogo estadunidense, escreveu o livro a “Interpretação das Culturas” (1978). A
antropologia é uma ciência interpretativa em busca dos significados socialmente construídos. O conceito
de cultura de Geertz é uma ferramenta analítica, que nos propicia uma lente através da qual é possível
compreender melhor os comportamentos, valores, crenças e práticas locais de cada comunidade estudada
(BUDO et al., 2008).
5

O estado da arte de itinerário terapêutico resultou de busca na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) nas
bases de dados LILACS, MEDLINE, BDENF e SCIELO. Pela ausência de um descritor para itinerário
terapêutico, alguns termos foram usados para buscar evidências, como: therapeutic itineraries, itinerário
AND terapêutico. No total, para o termo therapeutic itineraries foram encontrados 110 artigos na BVS
(MEDLINE: 53; LILACS: 49; BDENF: 5) e 68 artigos na Scielo. Para itinerário AND terapêutico, foram
encontrados 120 artigos na BVS (MEDLINE: 5; LILACS: 75; BDENF: 32) e 55 artigos na Scielo. No
final, foram selecionados seis artigos. Os critérios de inclusão utilizados foram: artigos que abordem o
Sistema de Cuidado à Saúde, de Arthur Kleinman, artigos que retratem sobre crianças, câncer e família.
Os critérios de exclusão: artigos que usem outro referencial teórico que não seja o Sistema de Cuidado à
Saúde, dissertações, teses e publicações que não estejam disponíveis na íntegra.
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Revisão da literatura nacional e internacional sobre itinerário terapêutico de
Alves e Souza (1999) analisou o processo de escolha e avaliação de tratamento para
problemas de saúde das pessoas, segundo diferentes abordagens e interpretações. É
essencial que os estudos sobre itinerário terapêutico possam ‘descer’ ao nível dos
procedimentos usados na interpretação de suas experiências e delineamento de suas
ações, mas não devem perder o domínio dos macroprocessos socioculturais. Além
disso, esses autores basearam-se no pressuposto de Rabelo6 (1993) de que não existe um
padrão único e pré-definido de busca de um itinerário terapêutico, mas que esse
itinerário é um processo complexo (GERHARDT, 2006; FERREIRA, SILVA, 2012).

2.3. A Família
A família é a principal responsável pelo atendimento às necessidades de saúde e
cuidados à criança em todos os momentos da vida dela. São os membros da família, em
especial aquelas pessoas mais próximas a ela, quem identifica as principais necessidades
individuais e singulares da criança.
A família é constituída por um grupo de indivíduos vinculados pela afetividade e
por um sentimento de pertença, que se identificam como fazendo parte daquele grupo.
Ela é o primeiro grupo social importante na vida do indivíduo, além de ser a primeira a
sentir as consequências do diagnóstico do câncer infantil (DUARTE, ZANINI, NEDEL,
2012).
Segundo o Modelo Calgary de Avaliação da Família (MCAF), a família envolve
cinco conceitos: a) o de sistema ou unidade familiar; b) os membros podem ou não se
relacionar, viver juntos ou não; c) pode ter crianças ou não; d) vínculo afetivo e
compromisso entre os membros que abrangem obrigações para o futuro; e) funções
dessa unidade de cuidados são a socialização, proteção e nutrição de seus membros
(WRIGHT e LEAHEY, 2009).
Na sociedade atual, o enfermeiro pode interagir com várias formas de família,
como a biológica de procriação, nuclear (biparental), a que incorpora membros da
família extensa, de apenas um genitor (monoparental), família adotiva, famílias
homoafetivas, bissexuais ou transexuais e família comunitária. Os fatores que
determinam a composição familiar são fortes vínculos emocionais, atributos de afeição,
senso de pertencer e tempo como membro daquela família (WRIGHT e LEAHEY,
6

Miriam Cristina Rabelo realizou um estudo sobre religião e cura em 1993.
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2009).
O binômio criança e família deve receber os cuidados relativos à promoção da
saúde, prevenção de doenças, atendimentos nos agravos, detecção precoce de
intercorrências no crescimento e desenvolvimento infantil (VASCONCELOS et al.,
2012; MALAQUIAS, GAÍVA, HIGARASHI, 2015).
No que tange ao sistema familiar, componente do Sistema de Cuidado à Saúde, a
família é disseminadora da sua cultura à prole e o cuidado é transmitido de geração a
geração, perpetuando no domínio familiar (BUDÓ et al., 2008).
Desse modo, a família contribui para a construção de um sistema de crenças em
saúde singular a cada grupo familiar. Durante a consulta de puericultura, o enfermeiro
possibilita que a família tenha uma participação ativa, o que contribui para que ela tenha
maior aderência ao tratamento e receba melhor as orientações acerca de cuidados à
criança em geral. A mãe é a principal cuidadora da criança, sendo a pessoa da família
que recebe a maior carga de orientações do enfermeiro. Portanto, para que possa
construir um vínculo, uma relação de confiança e respeito com a família, precisa
começar orientando a partir das necessidades por ela narrada, e depois acrescentar
outras orientações preventivas e esclarecer dúvidas. (MALAQUIAS, GAÍVA,
HIGARASHI, 2015).
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3. PERCURSO METODOLÓGICO DO ESTUDO

3.1. Tipo de estudo
Trata-se de um estudo qualitativo e exploratório cuja abordagem possibilita aos
pesquisadores interpretar as diferentes maneiras com que os profissionais da área da
saúde vivenciam o contato com crianças em processo de saúde e doença.
A pesquisa qualitativa é um tipo de pesquisa em que há a preocupação com o
aprofundamento da compreensão de um grupo social, ou seja, lida com interpretações
das realidades sociais, e não com a representatividade numérica (GERHARDT,
SILVEIRA, 2009; BAUER, GASKELL, 2014). A pesquisa qualitativa incorpora o
significado e a intencionalidade como inerentes aos atos e às relações através de uma
perspectiva holística dos indivíduos e do ambiente (MINAYO, 2004; POLIT; BECK;
HUNGLER, 2004).

3.2.Método do estudo
Para o desenvolvimento da pesquisa, elegeu-se a narrativa como método, por ser
uma ferramenta de entrevista em profundidade, não estruturada, que leva à emergência
de histórias de vida sobre fenômenos que marcaram a existência do narrador. A origem
do termo “narrativa” vem da palavra narrare, que significa relatar, contar uma história.
Tem o objetivo de reconstruir acontecimentos a partir da perspectiva dos informantes,
ou seja, a pessoa é encorajada a contar sua história, mediante algum fato da sua vida e
do contexto social (BAUER, GASKELL, 2014; MUYLAERT et al., 2014).
Bauer e Gaskell (2014) afirmam que:
Parece existir em todas as formas de vida humana uma necessidade de contar
histórias; contar histórias é uma forma elementar de comunicação humana e,
... é uma capacidade universal. Através da narrativa, as pessoas lembram o
que aconteceu, colocam a experiência em uma sequência, encontram
possíveis explicações para isso, e jogam com a cadeia de acontecimentos que
constroem a vida individual e social. ( p. 91)

Segundo Costa (1997), história oral e literatura constituem uma narrativa, que é
a (re)construção da realidade de vida, (re)construção oral do presente, das lembranças e
dos desejos e elaborar novamente a experiência do indivíduo no passado comum. A
história se constitui de um conjunto de eventos históricos já descobertos e também da
(re)construção desses eventos e da criação de novos pelo pesquisador.
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Com a pesquisa narrativa buscou-se, neste estudo, o passado comum dos
familiares, como foi construído o itinerário do processo de adoecimento das crianças
com leucemia linfoide aguda e como suas necessidades de saúde foram atendidas nesse
percurso.
No campo das Ciências Sociais, a narrativa de vida teve sua origem na
“entrevista narrativa”, em que um pesquisador pede para uma pessoa contar toda ou
parte da experiência que ela viveu. A narrativa de vida é o testemunho de uma
experiência vivida, é orientada pelo pesquisador de acordo com o propósito de
conhecimento que ele pretende alcançar e com o objeto do seu estudo. A narrativa
apresenta um filtro que é implícito, pois o pesquisador seleciona o material que poderia
ser suscetível para responder as suas expectativas. (BERTAUX, 2010).
A narrativa de vida é estruturada a partir de uma sucessão temporal de
acontecimentos, situações e projetos, tendo como resultado a sequência que constitui a
“coluna vertebral” da narrativa. Inúmeros acontecimentos reorientam seus percursos de
forma imprevista e, muitas vezes, de maneira incontrolável, como o surgimento de uma
doença crônica. Logo, as linhas da vida são contínuas, mas em formato de ziguezagues
(op. cit., 2010).
A narrativa é composta por cinco elementos principais: enredo, personagens,
tempo, espaço e narrador. Enredo é o conjunto de fatos de uma história; os personagens
são aqueles que fazem a ação; o tempo é a época em que se passa a história; espaço é o
lugar onde se passa a ação; e ambiente é o espaço caracterizado pelos aspectos
socioeconômicos, morais e psicológicas onde habitam os personagens da narrativa
(MEINCKE, CARRARO, 2009; BAUER, GASKELL, 2014).
A narrativa é composta por quatro fases principais: iniciação, narração central,
fase de perguntas e fase conclusiva. É importante ressaltar que, antes da primeira fase, o
pesquisador precisa de uma preparação, ou seja, necessita criar familiaridade com o
campo de estudo. As narrativas são apropriadas para o estudo qualitativo em que se
busca investigar as representações da realidade do entrevistado. A partir dessas
representações pode-se captar o contexto em que esse informante está inserido. Na
pesquisa qualitativa, o método narrativo caracteriza-se pela abordagem às questões
relacionadas às singularidades que são próprias do campo e dos indivíduos pesquisados.
Outros aspectos relevantes na narrativa são: a influência do entrevistador deve ser
mínima sobre o entrevistado, que deve discorrer livremente sobre o acontecimento da
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sua vida a partir de uma questão aberta. O pesquisador deve acolher bem o informante e
ter uma escuta comprometida que permita obter pistas, grande capacidade de interação
com o outro, disponibilidade psicológica para ouvir as histórias que são contadas,
habilidades para escrever as experiências analisadas. Além disso, o pesquisador deve
construir intimidade com o narrador, interagir, conduzir o diálogo dentro do contexto
pessoal, cultural e histórico de quem está narrando (BAUER, GASKELL, 2014).
As pesquisas em enfermagem utilizam a narrativa como abordagem, pois elas
representam um espaço de emergência de novas formas de cuidar e realizar pesquisas
científicas (MEINCKE, CARRARO, 2009).
Com o advento da rede mundial de computadores, tem sido uma tendência a
realização de entrevistas narrativas em ambiente virtual, além das tradicionais realizadas
presencialmente. A entrevista online (E-interview) é conduzida com tecnologia de
informação e comunicação (TIC) e segue as mesmas diretrizes de qualquer investigação
qualitativa, com a ferramenta da tecnologia. Quando pesquisador e participante
interagem em um processo de comunicação mediado pelo computador (CMC), a
tecnologia torna-se mais do que um meio de transação. A tecnologia delimita a forma da
comunicação de maneira óbvia. Algumas tecnologias de informação e comunicação
permitem uma variedade completa de troca visual e verbal, uma comunicação “face a
face”, incluindo sinais verbais e não verbais (SALMONS, 2012).
Existem dois tipos de comunicação: sincrônica e assincrônica. As entrevistas
sincrônicas (em tempo real) incluem mensagem de texto, videoconferência ou ligação
de vídeo, espaço para reunião de multicanais, dividem aplicativos, “voice-over internet
protocol”. As entrevistas assincrônicas (a qualquer momento) incluem texto como email, fórum, weblog (blog), “wiki”; e multicanais como trocas visuais, vídeo, entre
outros.
Segundo Salmons (2012):
Um blog é um diário pessoal online onde as entradas são postadas em ordem
cronológica. Os usuários criam seus blogs próprios como uma maneira de
compartilhar pensamentos e ideias, interagir com outras páginas eletrônicas e
blogs para criar famílias virtuais com interesses comuns. Microblogs usam o
mesmo princípio, mas limitam as mensagens às entradas mais curtas. (p. 32)

Por ser o câncer infantil um tema sensível, abordar memórias latentes desse
itinerário de adoecimento exige uma postura solidária na produção de dados. Nesse
sentido, a entrevista narrativa individual, presencial e virtual, foi conduzida por meio de
técnicas de criatividade e sensibilidade (TCS), frequentemente aplicadas no Método
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Criativo-Sensível (MCS) (CABRAL, NEVES, 2016), um dos métodos de pesquisa
baseados em arte7 na abordagem de temas sensíveis de pesquisar. A Investigação
Baseada em Arte (Art Based Research) caracteriza-se pelo uso sistemático de produção
do tipo artística ou expressões artísticas a partir de diferentes formas de artes, como
pinturas, desenhos, música, poesia, como uma forma de acesso à experiência das
pessoas que estão envolvidas no estudo (MCNIFF, 2007).
As técnicas adotadas na pesquisa foram a Corpo Saber e Mapa Falante. A TCS
Corpo Saber teve por objetivo localizar no corpo infantil desenhado quando surgiram os
primeiros sinais de adoecimento da leucemia linfoide aguda. Com esta técnica, um
participante apontou nas partes do corpo as manifestações dos sinais de adoecimento
nas crianças com leucemia. Elegeram-se, a partir da literatura científica, algumas
palavras-chave para mobilizar a participação do familiar da criança na organização das
ideias: dor de cabeça, manchas de pancadas no corpo, manchas pintadas, barriga grande,
dor de garganta, febre, cansaço, dificuldade para engolir, irritação, dor nos ossos e falta
de apetite (Apêndice C).
O Mapa Falante é outra Técnica de Criatividade e Sensibilidade (TCS) cuja
finalidade para o presente estudo foi mostrar o itinerário terapêutico das crianças e suas
famílias em busca da saúde nas redes de atenção e delimitar quais locais e pessoas
participavam e interagiam com a criança com leucemia linfoide aguda. As técnicas de
criatividade e sensibilidade do método criativo sensível permitiram que o entrevistado,
por meio da produção do tipo artística, resgatasse os saberes latentes construídos a partir
da experiência com o adoecimento da criança.
A operacionalização do trabalho de campo da pesquisa ocorreu em cinco etapas:
1) Pesquisa em blogs, redes sociais e canais de vídeos de familiares de crianças com
LLA, que compartilham a história de vida da criança; 2) seleção e captação dos
participantes: a pesquisadora enviou uma carta de apresentação do projeto para os
participantes, via e-mail; 3) agendamento do dia e do horário da entrevista com os
participantes por telefone e e-mail; 4) apresentação e explicação dos termos de
consentimento: uma para a técnica de criatividade e sensibilidade Mapa Falante
(familiar) e outra para a técnica Corpo Saber (familiar designou outra pessoa) a cada
7

Pesquisa baseada em arte é a tradução livre de Art Based Research (ABR). A ABR foi introduzida por
Shaun McNiff, nas obras “Art-Based Research”, “Art as Medicine” e “Integrating the Arts in Therapy”.
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participante, antes de iniciar a entrevista; 5) realização dos encontros para o
desenvolvimento das técnicas de criatividade e sensibilidade e da entrevista narrativa
com os participantes: a entrevista narrativa ocorreu pessoalmente e em ambiente
virtual.
Essas etapas são apresentadas nos itens relativos aos participantes do estudo, ao
cenário de desenvolvimento da pesquisa e à forma de condução das entrevistas.

3.3. Participantes do estudo
Os participantes do estudo foram aqueles que contribuíram com suas narrativas
por preservarem características qualificadoras de experiência na trajetória de
adoecimento da criança com LLA. Nesse contexto, os familiares são os principais
cuidadores e responsáveis pela criança, convivem com ela diariamente, levam-na para o
atendimento nas redes de atenção à saúde, de acordo com a demanda delas. Além disso,
são os principais aliados dos profissionais de saúde na identificação dos sinais de
adoecimento de leucemia.
No total, foram entrevistados sete familiares cuidadores (para cinco crianças
com leucemia linfoide aguda/LLA), dentre 13 pessoas (para nove crianças com LLA),
que atenderam aos critérios de inclusão e exclusão a seguir.
Os critérios de inclusão foram: (a) familiares cuidadores de crianças cujo
diagnóstico da LLA ocorreu nos primeiros 5 anos de vida8 e pessoas por elas
distinguidas como participantes no percurso em busca do cuidado em saúde, nos três
subsistemas (popular, familiar e profissional) ao longo do processo de adoecimento de
crianças com leucemia linfoide aguda; (b) pessoas com mais de 18 anos9 e experiência
no processo de adoecimento de criança com leucemia; (c) boa capacidade de
comunicação (oralidade preservada para narrar) e coordenação motora (para escrever e
desenhar); (d) acesso à Internet e habilidades com ferramentas de inclusão digital,
como, por exemplo, blog, redes sociais, correio eletrônico, etc.
Os critérios de exclusão foram: (a) familiares cuidadores de crianças com
síndromes genéticas, como, por exemplo, a Síndrome de Down (SD)10, e que adoeceram
8

A maior prevalência de leucemia linfoide aguda ocorre entre dois e cinco anos, como apresentado
anteriormente, na justificativa do estudo, neste capítulo.
9
A autodeterminação aplica-se aos maiores de 18 anos de idade, um imperativo ético importante definido
pela Resolução n. 466 de 12 de dezembro de 2012.
10
A Síndrome de Down é uma condição crônica conhecida como Trissomia do cromossomo 21, uma
anormalidade cromossômica. A criança com Síndrome de Down tem de 20 a 30% de chances para

37

por leucemia linfoide aguda; (b) familiares de crianças com leucemia linfoide aguda que
estavam em cuidados paliativos11; (c) familiares acompanhando criança hospitalizada.
A captação dos participantes do estudo foi em ambiente virtual, a partir do
levantamento de seis blogs (blogspot), um blog pessoal na rede social do Facebook e
um no perfil do Facebook, que abordavam histórias de vida dos familiares de crianças
com leucemia linfoide aguda. Após consulta ao perfil individual nas suas respectivas
páginas e blogs, identificaram-se seis correios eletrônicos (e-mails) de familiares que
preenchiam os critérios de inclusão. Além disso, um dos participantes foi contatado por
mensagem inbox do próprio perfil de sua página na rede social. Para as sete pessoas
que atenderam os critérios de inclusão, a partir das redes sociais, enviou-se um correio
eletrônico ou mensagem inbox para cada um desses administradores. Juntamente com o
convite para participar da pesquisa, anexou-se uma carta de apresentação da proposta de
pesquisa (Apêndice D), constando os objetivos, metodologia, garantia de anonimato,
voluntariedade, forma de produção de dados, tipo de entrevista (narrativa) mediada por
técnicas de criatividade e sensibilidade (escrita e desenho). Os que responderam a
proposta do estudo foram sete familiares de sete crianças.
Outro modo de captação de participante foi por meio da pessoa índice na rede
social, em que o entrevistado indicou pessoas de suas redes de relações. Esse tipo de
estratégia é denominada por Técnica da Bola de Neve12. Três de sete familiares, além de
responder o convite concordando em participar da pesquisa, foram consideradas como
pessoas índices por terem indicado outros participantes da mesma família (3) ou de fora
dela (3).
desenvolver leucemia linfoide aguda, podendo apresentar outros sinais de adoecimento que confundem ou
dificultam a identificação dos sinais da LLA, como: dificuldades respiratórias, cardiopatias congênitas,
comprometimento intelectual, início precoce de demência, disfunção do sistema imunológico e
hipotonicidade dos músculos do tórax e do abdome, entre outros (HOCKENBERRY, WILSON, 2014;
WHO, 2014). Essa condição pode retardar a entrada da criança no subsistema de cuidado profissional
oncológico especializado. É importante ressaltar que a família da criança com Síndrome de Down e
leucemia lida não só com o câncer, mas também com a deficiência da criança, sendo uma fonte adicional
de sofrimento para a família.
11
O cuidado paliativo promove a qualidade de vida de pacientes e de suas famílias diante de doenças
graves e que ameaçam a vida, buscando o conforto, bem-estar, segurança no alívio da dor, no sofrimento
e outros problemas físicos, espirituais e psicossociais. Também busca dar suporte à família na doença, no
luto, além de manter a dignidade da criança no final da vida. Nesse tipo de cuidado, os familiares de
crianças com leucemia estão mobilizados com o impacto da morte e do final da vida da criança.
(NASCIMENTO et al., 2013; SOARES et al., 2014).
12
A técnica de bola de neve, também conhecida como snowball sampling, refere-se à identificação de um
ou mais integrantes da amostra do estudo; estes indicam outros participantes que consideram qualificados
e aptos para contribuir com o estudo, e assim sucessivamente, até a obtenção do número suficiente que
responda aos objetivos da pesquisa (OLIVEIRA, PAIVA, 2007; GARCIA et al., 2012). Cada participante
indicava o próximo a ser entrevistado, considerando os critérios que são apresentados pela pesquisadora
do estudo (GARCIA et al., 2012).
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Totaliza, dessa forma, uma amostragem de 13 participantes que preencheram os
critérios de inclusão no estudo, correspondendo a nove crianças com leucemia linfoide
aguda. Desse total, foram contatadas 11 pessoas, sendo sete delas entrevistadas. Neste
estudo, os participantes tiveram sua identidade preservada, por meio das iniciais dos
seus nomes, grau de parentesco, iniciais e o sexo das crianças. O modo de identificação
do narrador da entrevista na pesquisa é a inicial dos nomes, conforme se segue: F.R.G.,
mãe da menina S.G.D.G. e N.J.G.G., padrasto da menina S.G.D.G.; R.M.C., pai de
I.S.P.C.; M.I.S.P.C., mãe de I.S.P.C., L.C.B.S., pai de L.B.S.; D.M.B.M., mãe da
menina M.M.B.M.; A.S.M., mãe do menino L.S.M.
Além disso, foram usados os termos “hospital conveniado ao plano de saúde”,
seguido da letra maiúscula do alfabeto, “A”, para a primeira unidade hospitalar referida
no enunciado do participante, “B” para a segunda, e assim sucessivamente; “hospital
particular” (quando custeado com recursos diretos pela família), “hospital público” (da
rede de atenção à saúde), “laboratório”, etc. Para profissionais de saúde e outras pessoas
citadas que tiveram contato com a família e a criança na busca pelo cuidado em saúde
também foram usadas as iniciais dos nomes e a área de atuação do profissional.
Exemplo: Dra. S.T.R.; hematologista; pediatra; enfermeira pediatra, etc.
O Quadro 1 sintetiza o desenho da pesquisa e caracterização dos participantes,
bem como o local onde cada entrevista foi desenvolvida.

3.4. Cenário do estudo
O estudo foi realizado num cenário da comunidade, de livre escolha do
participante da pesquisa. Os lugares eleitos por eles foram a casa, uma sala no seu local
de trabalho, ou um espaço reservado em uma cafeteria próxima do lugar onde o
participante morava.
Para a realização das entrevistas narrativas, quatro participantes pertencentes a
duas famílias de crianças optaram pelo local de trabalho (uma pessoa em um espaço
privativo num salão de beleza; três pessoas em salas de prédio comercial) e uma se
realizou na casa da própria pessoa, todos localizados nos bairros do centro e zona sul da
cidade do Rio de Janeiro. Uma entrevista foi online, através de videoconferência por
Skype, e aconteceu na sala 1 do Prédio anexo ao Pavilhão de Aulas da Escola de
Enfermagem Anna Nery. Esta entrevista, após o consentimento da familiar, contou com
a participação da professora Dra. Ivone Evangelista Cabral, orientadora da pesquisa.
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3.5. Produção de dados – fontes primárias da pesquisa
Como fonte de dados de pesquisa, desenvolveram-se entrevistas individuais em
profundidade, mediadas pelas técnicas de criatividade e sensibilidade Corpo Saber e
Mapa Falante.
As entrevistas presenciais ocorreram com seis familiares residentes na cidade do
Rio de Janeiro. Em uma família, duas pessoas foram entrevistadas, e a mãe da criança
(TCS mapa falante) indicou o padrasto (TCS corpo saber), pela técnica bola de neve, e
mais uma amiga (TCS mapa falante) cuja filha tinha a mesma doença que a sua filha.
Em outra família, mais duas pessoas: o pai (TCS mapa falante) indicou a mãe (TCS
corpo saber) da criança.
A entrevista em ambiente virtual foi realizada com a mãe do único menino que
teve LLA, entre os familiares participantes do estudo, porque a família residia em um
município do ABC paulista, cidade de São Paulo. A TCS adotada foi a do mapa falante.
Antes de iniciar a entrevista, aplicou-se um instrumento (Apêndice E) com
informações sociodemográficas do familiar da criança (nome e endereço completo,
idade, telefone para contato, opção pelo local de realização da entrevista, escolaridade,
pessoas que ajudavam no cuidado a criança; grau de parentesco; nome de outra pessoa
com potencial para participar da pesquisa); dados sobre a criança (iniciais do nome, data
de nascimento, idade ao diagnóstico, frequência à escola/educação infantil).
Ao familiar de uma mesma criança aplicou-se a TCS Mapa Falante como
mediador da entrevista narrativa, e a segunda pessoa designada por ele ou ela teve sua
entrevista narrativa mediada pela TCS Corpo Saber. Cinco participantes registraram e
narraram o mapa dos lugares e das pessoas (técnica do mapa falante) que encontraram
nesse percurso, e dois localizaram as manifestações dos primeiros sinais de adoecimento
no corpo da criança (TCS Corpo Saber).
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Quadro 1- Participação de familiares nas entrevistas narrativas, segundo o familiar participante/criança, a captação, a técnica de criatividade e
sensibilidade (TCS), o local e o período de realização. 2016
Familiar
participante/
criança

Captação

TCS

Período

Local da entrevista*

Menina S.G.D.G. (Idade do diagnóstico: 5 anos e 7 meses). Idade em 2016: menina de 12 anos.
F.R.G., mãe da
menina S.G.D.G.

Blog

Mapa Falante
QGD: Vamos desenhar um mapa com os lugares e as pessoas
que participaram de sua caminhada, desde o início dos primeiros
sinais de doença na criança?
Objetivo: Mapear lugares e pessoas no itinerário de cuidados.

N.J.G.G., padrasto
da menina S.G.D.G.

R.M.C.,
I.S.P.C.

pai

de

M.I.S.P.C., mãe de
I.S.P.C.

Corpo Saber
Desse conjunto de palavras-chave, selecione e localize neste
corpo o que lhe chamou mais a atenção no curso do adoecimento
da criança?[.]
Palavras-chave: dor de cabeça, manchas de pancadas no corpo,
manchas pintadas, barriga grande, dor de garganta, febre,
cansaço, dificuldade para engolir, irritação, dor nos ossos, falta
de apetite...
Objetivo: Identificar os primeiros sinais de adoecimento na
criança percebidos pelos familiares.

Blog

Data:
07/06/2016
Duração: 1
hora 50 min.

Trabalho do participante, no Centro do Rio
de Janeiro.
Tipo: entrevista presencial

Data:
09/06/2016
Duração: 1
hora

Trabalho do participante, na Zona Sul do Rio
de Janeiro.
Tipo: entrevista presencial

Menina I.S.P.C. Idade do diagnóstico: 1 ano e 10 meses. Idade em 2016: 10 anos.
Mapa Falante
Data:
QGD e Objetivos – os mesmos já descritos anteriormente
14/06/2016
Duração: 1
hora 43 min
Corpo Saber. QGD e objetivos já descritos anteriormente

Data:
14/09/2016
Duração: 1
hora 37 min.

Trabalho do participante, na Zona Sul do Rio
de Janeiro.
Tipo: entrevista presencial

Em área reservada de uma cafeteria na Zona
Sul do Rio de Janeiro, em horário de pouco
atendimento e circulação de pessoas.
Tipo: entrevista presencial

41

L.C.B.S.,
L.B.S.

pai

de

Menina L.B.S. Idade 3 anos e 1 mês. Idade em 2016: 7 anos
Mapa Falante
Data:
QGD e Objetivos – os mesmos já descritos anteriormente
14/07/2016
Duração: 1
hora 10 min.

Blog

D.M.B.M., mãe da
menina M.M.B.M.

Técnica Bola de
Neve. Indicada pela
Sra. F.R.G.

A.S.M., mãe do
menino L.S.M.

Blog pessoal
Facebook.

do

Menina M. M.B.M. Idade 2 anos e 9 meses. Idade em 2016: 9 anos
Mapa Falante
Data:
QGD e Objetivos – os mesmos já descritos anteriormente
29/08/2016
Duração: 1
hora 35 min.
Menino L.S.M. Idade 3 anos e 10 meses. Idade em 2016: 5 anos
Mapa Falante
Data:
QGD e Objetivos – os mesmos já descritos anteriormente
16/06/2016
Duração: 1
hora

*Todos os locais e formas (presencial ou virtual) de realizar a entrevista foram de livre escolha do participante.
Elaborado por Mattos, Cabral, 2016.

Trabalho do participante, na Zona Sul do Rio
de Janeiro.
Tipo: entrevista presencial

Residência, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.
Tipo: entrevista presencial

Pesquisadora: Sala do Auditório Thompson
Motta /EEAN; com a presença da
pesquisadora da Orientadora da dissertação
Participante: Residência, no Estado de São
Paulo.
Tipo: entrevista virtual
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1ª Técnica: Mapa falante
A participação dos familiares consistiu em dois momentos sequenciais. No
primeiro disponibilizaram-se materiais (folha de papel A4, lápis de cor, giz de cera e
canetas coloridas) para que os familiares desenhassem os lugares e as pessoas (um mapa
falante) que lhes ajudaram na resolução do problema de saúde da criança quando
perceberam que estava acontecendo algo diferente com ela (criança).
No segundo momento registrou-se no mapa, ao mesmo tempo em que eles
(familiares) teceram comentários e narraram suas histórias. Os familiares falaram sobre
esses lugares e essas pessoas na vida da criança, na sua vida e do problema de saúde que
ela apresentou (narrativa). Usei as expressões: “Fale-me um pouco mais sobre aquela
pessoa”, “Fale-me sobre aquele lugar”, “Comente sobre isso!”. A conversa (narrativa)
foi gravada em voz, em aparelho gravador digital, para posterior transcrição.
A técnica do mapa falante permitiu que os participantes da pesquisa, ao narrar os
acontecimentos, situassem o espaço e o lugar onde se passou a ação onde habitavam os
personagens da narrativa.

2ª Técnica: Corpo Saber
A operacionalização da técnica consistiu na apresentação de uma folha A4, lápis
de cor, giz de cera e canetas coloridas. Os participantes registraram palavras-chave
disponibilizadas pela pesquisadora, na silhueta do corpo, relativas às primeiras
manifestações de leucemia linfoide aguda na criança. Além disso, escreveram outros
sinais de adoecimento da LLA na produção artística. A participação deles consistiu em
dois momentos sequenciais:
No primeiro momento, os entrevistados, a partir das palavras-chave (dor de
cabeça, manchas de pancadas no corpo, manchas pintadas, barriga grande, dor de
garganta, febre, cansaço, dificuldade para engolir, irritação, dor nos ossos e falta de
apetite) selecionaram e localizaram no corpo desenhado (um corpo “saber”) o que lhes
chamou mais a atenção no curso do adoecimento da criança. Os participantes também
narraram as mudanças no comportamento, no corpo da criança e durante o cuidado,
como diminuição do interesse por realizar atividades de brincar, correr (cansaço),
mudança no padrão de sono, na alimentação ou alterações no cotidiano da criança,
como pedir colo (dor nos ossos), não querer ir à escola, dor na barriga, entre outros.
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Essa técnica contribuiu para a condução do enredo das histórias nas narrativas,
num dado tempo em que as transformações do corpo da criança foram acontecendo.
Cada entrevista durou entre 1 hora e 1 hora e 50 minutos, e toda a conversa
(narrativa) foi gravada em voz, em aparelho gravador digital, com a aquiescência dos
participantes, para posterior transcrição. O tempo total das entrevistas foi de 8 horas e
75 minutos (Quadro 1). O intervalo entre a primeira técnica e a última foi de 100 dias.
As entrevistas aconteceram nos meses de junho a setembro de 2016. O relatório de fonte
primária de dados foi constituído pelas entrevistas transcritas, cinco mapas falantes e
duas produções de corpos saber.

3.6. Aspectos éticos da pesquisa
A pesquisa atendeu à Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012, do
Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2012b). O projeto foi apreciado e aprovado
pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Escola de Enfermagem Anna Nery/
Instituto de Atenção São Francisco de Assis (CEP/HESFA/EEAN), no dia 27 de abril
de 2016, pelo CAAE: 55146916.3.0000.5238, Parecer nº 1.517.322. A identidade e a
produção dos dados advindas dos participantes foram confidenciais por meio do
emprego de códigos de identificação, anteriormente mencionados. A coleta de dados
iniciou-se no mês de junho de 2016, após aprovação pelo Comitê. Todos os
participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice B e
C), após apresentação dos objetivos da pesquisa pela pesquisadora e esclarecimento das
dúvidas do participante. Uma cópia do Termo assinado permaneceu com a pesquisadora
e a outra, com o participante da pesquisa.

3.7. Análise e interpretação dos dados
Os dados foram submetidos às diretrizes da análise de conversação.
Historicamente, esse método13 está relacionado à etnometodologia e desenvolveu-se
como um movimento intelectual nos anos de 1960. O precursor da análise de
conversação foi o sociólogo Harvey Sacks, a partir da investigação da conversa, um
evento trivial e corriqueiro.

13

Em alguns estudos em inglês, o termo utilizado para este tipo de análise é Conversation Analysis, que
traduzindo para a língua portuguesa é Análise de Conversação. Porém, em alguns artigos nacionais, esta
análise é conhecida como Análise da Conversa.

44

Harvey Sacks e Emanuel Schegloff analisaram trechos de gravação de pessoas
que ligavam para um centro de apoio aos suicidas e descreveram os métodos que as
pessoas realizavam por meio da “fala em interação” (GARDNER, S/D; SILVA,
ANDRADE, OSTERMANN, 2009).
A Análise de Conversa é uma análise sistemática da conversa que é produzida
em situações diárias da interação humana, chamada de fala em interação (talk-ininteraction), que ocorre naturalmente, sem a interferência do pesquisador. O foco dessa
análise é a sequencialidade, porque os falantes dispõem, na próxima sequência de turno,
um entendimento do que era o primeiro turno, no curso da conversa em interação
(BORGES, GONÇALO, 2010), considerando o que foi dito anteriormente por outra
pessoa, ou por eles mesmos. Os participantes evidenciam uns para os outros a
inteligibilidade da interação, cada turno tem uma configuração sequencial e os
participantes alternam-se nas funções de falante e ouvinte (SILVA, ANDRADE,
OSTERMANN, 2009).
As pesquisas que adotam a Análise da Conversa têm como objetivo central a
descrição e a explicação das competências que os falantes comuns usam para participar
de interações que são inteligíveis e socialmente organizadas. O objetivo é descrever os
procedimentos

através

dos

quais

os

participantes

produzem

seus

próprios

comportamentos, entendimentos e lidam com o comportamento das outras pessoas
(SILVA, ANDRADE, OSTERMANN, 2009).
Alguns aspectos da conversa são centrais para a Análise de Conversação. O
primeiro é a noção de interação, em que a fala é vista como uma atividade em conjunto
realizada com o ouvinte e o orador, que têm o estado igual ao de coconstrutores da fala
que é emergente. O segundo aspecto importante da fala da Análise da Conversação é a
temporalidade. Tem um foco em dois lados em relação ao "tempo": o silêncio e a fala
simultânea na conversa. O silêncio pode afetar profundamente o modo como alguma
conversa é precedida ou entendida, e as falas simultâneas podem ser um indicativo de
como oradores entendem ou se sentem sobre cada um deles. A questão de tempo abre
questões relacionadas à forma como a conversa emerge a cada momento, sendo
altamente organizado localmente. Em fração de segundos, os participantes mostram a
sensibilidade às contribuições dos outros (GARDNER, S/D).
Na Análise de Conversação, “tomada de turno” (turn-talking) é uma expressão
muito utilizada na fala em interação. Tendo em vista os seguintes princípios: ocorrem
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trocas de turnos; somente um falante tende a falar por vez; os turnos são tomados com o
mínimo de espaço ou sobreposição de fala possível, os autores perceberam que um
turno de fala pode variar através da forma, do conteúdo e da duração. A relação entre
essas características constitui um turno de fala, conhecida como Unidade de Construção
de Turno (UCT)/Turn Construction Unit (TCU), é a unidade básica da conversa. Os
participantes conseguem projetar a completude de uma ideia oferecida por um dos
participantes de uma interação e, quando isso acontece, abre-se um espaço para que
outro participante tome o turno de fala, ou seja, abre-se um “Local de Relevância para a
Transição entre Falantes” ou Transition Relevance Place (TRP) (SILVA, ANDRADE,
OSTERMANN, 2009).
A análise de conversação possui quatro etapas, todas elas foram adotadas para
compreender as narrativas dos participantes. A primeira corresponde à familiarização e
memorização dos eventos, quando se faz as leituras sucessivas de apreensão dos três
aspectos da análise de conversação: temporalidade, sequencialidade e inteligibilidade.
Primeiro, demarca-se a temporalidade desses eventos e acontecimentos na narrativa de
vida dos participantes do estudo. Na análise de conversação, trabalha-se com a análise
temporal

dos

acontecimentos.

Depois,

busca-se

a

sequencialidade

destes

acontecimentos, que devem ter um ordenamento cronológico, e a inteligibilidade, que é
a compreensão dos turnos de conversação. Após a familiarização, o próximo passo é a
memorização dos eventos narrados pelos participantes do estudo, quando se
identificaram as partes desses eventos na vida das famílias no itinerário de busca de
serviços de saúde da criança com o quadro inicial que apontou para um diagnóstico de
leucemia linfoide aguda. Alguns dos eventos marcantes para os participantes foram
antes do Natal, viagens a trabalho, viagens de férias, Carnaval.
Na segunda etapa, houve a descrição inteligível e a codificação dos dados. A
descrição compreensiva do ambiente da pesquisa, dos participantes, das expressões
verbais (vozes) e não verbais (exemplo: riso, choro, corte de falas, sucessão de falas)
contribuem para apreender o contexto narrativo. É importante dar materialidade
linguística ao texto transcrito. O pesquisador começa a examinar os dados em
profundidade para oferecer uma descrição mais detalhada sobre quando, onde e como
aconteceu aquele evento. O pesquisador ainda está sistematizando o material primário
para a análise.
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Para assegurar a inteligibilidade e movimento compreensivo ao texto, conferiuse materialidade linguística, adotando-se os símbolos abaixo:
1. (itálico) Comentários do pesquisador esclarecendo o contexto da enunciação,
como movimentação do sujeito, a quem ou a que se referem, motivações que levaram os
participantes a falar, entre outras coisas.
2. [frase] Explicação dos fatos exteriores, normalmente sociais ou culturais, que
possuem relação com o dito dos sujeitos.
3. ... Incompletude do pensamento.
4. > Interrupção da fala de um sujeito por outro sujeito.
5. < Interrupção da fala de um sujeito pelo pesquisador.
6. (-) Interrupção da fala do pesquisador.
7. (INAUDÍVEL) A fala não pode ser transcrita, pois é inaudível.
8. Sublinhado Quando ocorrem falas simultâneas.
9. / Pausa breve da fala do sujeito.
10. // Pausa longa da fala do sujeito.
11. ! Ênfase na frase.
12. _ Início de enunciação.
13. \ Incompletude do dizer.
14. * Inconclusão do dizer.
15. (/) Inacabamento do dizer.
16. (...) Corte na enunciação.
17. (texto) – comentário do enunciador acerca do enunciado imediatamente
anterior.
18. ## – Indica a introdução de um texto do pesquisador, mas não houve
“quebra” do turno do sujeito.
19. /.../ Complementação das narrativas (o contexto narrativo).

A materialidade visa situar o leitor no texto narrado antes, para que tenha noção
dos momentos de pausa da fala do participante, sua incompletude do pensamento ou do
dizer, inacabamento, inconclusão do dizer, corte de enunciação, ênfase na enunciação,
interrupção da fala, entre outros.
O exame aprofundado dos dados permite observar esse movimento, pois confere
mais clareza e atende a um dos critérios da análise de conversação conhecido como
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inteligibilidade, que é tornar os turnos de conversação compreensíveis para a leitura. É
importante também mostrar a interação que o narrador (participante do estudo) teve com
os eventos marcados no tempo da história de vida narrada por ele.
Deve-se dar mais inteligibilidade aos dados para que sejam criados/formados os
turnos de conversação. É a partir da inteligibilidade que nascem os turnos de
conversação (TC). Depois, ocorre o movimento de codificação destes turnos, conferindo
mais inteligibilidade. Quanto mais inteligíveis forem os eventos, mais claramente serão
desenhados os turnos de conversação.
Na codificação, deve-se também reduzir os dados a uma forma manejável, para
que se assegurem os critérios da análise de conversação, como a temporalidade, a
inteligibilidade, a sequencialidade e a interação, em cada turno de conversação.
Também foram escritos comentários por famílias de crianças com LLA em variados
temas, em todos os quadros analíticos.
A terceira etapa, de classificação e indexação dos dados, refere-se à organização
dos dados em unidades passíveis de serem analisadas; categorização dos dados por
similaridade e diferenças; organização dos dados por temas possíveis que respondam as
questões norteadoras e os objetivos do estudo. A classificação da contemplação
organiza os dados em turnos de conversação. Depois vem a categorização, que é a fase
da indexação dos dados. Nesse movimento de indexação, aquilo que inicialmente seria
uma unidade de conversação (UC), foi migrado para a outra e emergiu uma nova UC.
Duas UCs foram reagrupadas em uma só e uma foi desmembrada. Como exemplo, temse a UC “suspeição, investigação e definição diagnóstica” agrupada em apenas uma UC.
A comunicação da notícia, ela foi separada desta UC e ainda foi dividida em dois temas:
a revelação do diagnóstico de leucemia e a classificação do tipo de leucemia.
As narrativas dos sete familiares (das cinco famílias) foram agrupadas em cinco
quadros por família, totalizando 25 quadros de análise (1: Percepção de adoecimento da
criança segundo a narrativa dos familiares; 2: Suspeição, investigação e definição do
diagnóstico; 3: Comunicação da notícia (má e boa notícia) ; 4: Tratamento da LLA; 5:
Rede de apoio (virtual e presencial), sendo cinco quadros para cada família.
Neste estudo, o número de turnos de conversação por família foi variável:
Família da S.G.D.G. = 17 turnos; Família de I.S.P.C.= 16 turnos; Família de L.S.M. =
12 turnos; Família de L.B.S. = 19 turnos; Família de M.M.B.M. = 16 turnos. No total,
foram encontrados 80 turnos de conversação.
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A quarta etapa, de redução, ocorre depois da codificação e indexação dos dados,
quando houve a redução do número de turnos de conversação e síntese dos dados com a
redução do número de quadros analíticos. Dos 25 quadros iniciais, permaneceram
quatro quadros síntese, divididos em: 1) Percepção dos sinais de adoecimento da LLA;
2) Suspeição, investigação e definição do diagnóstico; 3) Comunicação da notícia; 4)
Tratamento e rede de apoio social (virtual e presencial). Nesta fase, ocorrem também a
ligação e a articulação dos conceitos com as unidades de conversão e seus respectivos
turnos de conversação (Quadro 2).
Quadro 2. Codificação, indexação e redução dos turnos em unidades de conversação.
2016
FAMÍLIAS

FAMILIARES

TURNOS
(N=80)

S.G.D.G.

Mãe F.R.G.
Padrasto N.J.G.G.

17

I.S.P.C.

Pai R.M.C.
Mãe M.I.S.P.C.

16

L.S.M.

Mãe A.S.M.

12

L.B.S.

Pai L.C.B.S.

19

M.M.B.M.

Mãe D. M.B.M.

16

Fonte: Elaborado por Mattos e Cabral. 2016.

QUADROS
ANALÍTICOS/
FAMILIARES (N=25)
5
Adoecimento
Suspeição-diagnóstico
Comunicação
Tratamento
Redes
5
Adoecimento
Suspeição-diagnóstico
Comunicação
Tratamento
Redes
5
Adoecimento
Suspeição-diagnóstico
Comunicação
Tratamento
Redes
5
Adoecimento
Suspeição-diagnóstico
Comunicação
Tratamento
Redes
5
Adoecimento
Suspeição-diagnóstico
Comunicação
Tratamento
Redes

UNIDADE
DE
CONVERSAÇÃO
(N=4)

1. Adoecimento.
2. Itinerário da
suspeição ao
diagnóstico.
3. Comunicação da
notícia.
4. Tratamento e
Redes.

49

No segundo capítulo da dissertação, são apresentadas as percepções dos
familiares sobre o adoecimento da criança que levou a família a percorrer o itinerário de
cuidados até a formulação do diagnóstico; no terceiro, a comunicação da notícia; no
quarto, o tratamento e as redes de apoio e social como parte desse itinerário de
cuidados.

3.8. Saturação dos dados
A amostragem por saturação é uma ferramenta utilizada para estabelecer ou
fechar o tamanho final da amostra em uma pesquisa, interrompendo a captação de novos
participantes, porque se atingiu a saturação de respostas. O fechamento da amostra por
saturação teórica é definido através da suspensão de inclusão de novos participantes no
estudo e deve ser feito quando há uma repetição ou redundância de informações
(FONTANELLA, RICAS, TURATO, 2008).
Conforme descrito no Quadro 2, a saturação dos dados ocorreu por três
fundamentos teóricos: suficiência, pertinência e profundidade. A suficiência é a
repetição dos dados de diferentes famílias relacionados ao mesmo acontecimento. Os
principais acontecimentos nesta pesquisa foram: percepção do adoecimento das
crianças; suspeição, investigação e definição do diagnóstico; comunicação do
diagnóstico de leucemia e do tipo de leucemia. A pertinência está relacionada aos turnos
de conversação (TC), que eram pertinentes à unidade de conversação (UC). E a
profundidade, em que diferentes turnos de conversação tiveram potencial para fazer
uma unidade de conversação. O somatório da suficiência, pertinência e profundidade
leva à exaustão dos dados da pesquisa.
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CAPÍTULO II. PERCEPÇÃO DE FAMILIARES SOBRE O ADOECIMENTO
DA CRIANÇA: DA SUSPEIÇÃO AO DIAGNÓSTICO DE LEUCEMIA
LINFOIDE AGUDA
Quem são os familiares que perceberam os primeiros sinais de adoecimento na
criança? Como esses sinais foram interpretados pelos familiares e pelos profissionais de
saúde, culminando na suspeição, investigação e definição de que a criança estava com
leucemia? São perguntas que este capítulo intenciona responder, a partir da descrição
dos primeiros sinais de adoecimento da criança, que foram percebidos por membros da
família e que deflagraram o itinerário em busca de atendimento às necessidades da
criança e definição do diagnóstico da leucemia. Essas necessidades da criança, no curso
do adoecimento, foram sendo reinterpretadas e ressignificadas, tomando-se como marco
de referência as crenças dos familiares sobre saúde e o conhecimento do profissional.
Segundo Kleinman (1998), processos morais no nível local da experiência vivida
orientam a construção de modelos explicativos sobre o adoecer e a doença. A
experiência é completamente subjetiva, já que cada um a adquire conformada pelo seu
modo de viver e também a interpreta a partir dessas referências. Contudo, ela é tecida
no fluxo de comunicação interpessoal e engajamentos com quem se interage,
envolvendo práticas, negociações, contestações, etc. A aquisição de experiência
acontece num meio no qual os processos coletivos e subjetivos se entrecruzam nas
interações sociais, conferindo significados simbólicos, formando o padrão de
sensibilidade de nossos sentidos. Nesses processos, nossos movimentos atendem
resistências, encontram direções; nossa subjetividade emerge, toma forma e,
reflexivamente, modela nosso mundo local do que é a doença e como ela se manifesta
(KLEINMAN, 1998).
O contexto social dos cuidados em saúde revela três domínios estruturais na
sociedade, segundo Kleinman (1978): o profissional, o familiar (incluindo a rede social
e da comunidade), e o popular (curadores não profissionais). A grande maioria das
demandas de cuidados em saúde não chega ao domínio profissional, permanecendo no
contexto da família. Decisões sobre onde ir e quando buscar atendimento, quanto tempo
permanecer nesse tipo de atendimento em saúde escolhido e como avaliar o tratamento
ocorrem no domínio familiar, mais especificamente no interior da família.
O domínio familiar é um campo leigo, não formal, não profissional e não
especialista cuja experiência se estrutura num conhecimento baseado na observação do
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que se repete, do que se escuta na interação e no encontro com familiares, amigos,
pessoas conhecidas e profissionais, no que se lê, vê e escuta. Nos casos de adoecimento
de pessoas da família e entes queridos, as crenças e valores pessoais sistematizam e
conferem organicidade às concepções familiares relacionadas à compreensão sobre o
que está acontecendo, respondem às necessidades imediatas e são resolutivas.
Consequentemente, as interpretações e estratégias de enfrentamento são transmitidas de
geração em geração e usadas por membros da família como modelos explicativos.
(KLEINMAN, EISENBERG, GOOD, 1978; KLEINMAN, 1980; FUNDATO et al.,
2012; OLIVEIRA et al., 2014).
Já, no domínio profissional, os profissionais de saúde tomam decisões com base
em modelos explicativos fundamentados no aprendizado formal e nos conhecimentos
biomédicos que circulam em sua prática de formação e profissional. No modelo
biomédico, a centralidade da assistência é a doença, as queixas dos sintomas dos
pacientes; no entanto, quando se valoriza mais os aspectos biológicos do que os
psicossociais e comunicacionais, a resolutividade da intervenção pode ser somente
temporária ou sem sucesso.
Nesse sentido, buscaram-se, no construto teórico de escuta terapêutica ativa e
exame clínico completo, duas problemáticas apontadas pela literatura como
responsáveis pelo diagnóstico tardio do câncer na infância, conforme apresentado na
problemática desta pesquisa, no Capítulo 1.
A escuta terapêutica é caracterizada como um evento ativo e dinâmico, que
exige esforço do ouvinte para identificar os aspectos da comunicação verbal e não
verbal, compreendendo-se melhor as suas preocupações dentro de um contexto
narrativo que produz sentido ao evento que está sendo narrado. No Modelo Centrado na
Pessoa, desenvolvido por Carl Rogers (1975), valoriza-se a pessoa como o indivíduo
que busca e tem a capacidade de desenvolver a comunicação. A escuta terapêutica
representa a base de todas as respostas efetivamente geradoras de ajuda.
No movimento de descrição das unidades de conversação, os turnos das
narrativas foram sistematizados de modo a visualizar os primeiros sinais de
adoecimento da criança que, segundo o modelo explicativo dos profissionais, foram
interpretados como sinais e sintomas de doenças mais comuns na infância. Suspeição,
investigação e definição diagnóstica da leucemia linfoide aguda foram três momentos
sequenciais no itinerário do cuidado percorrido pelas famílias nos serviços de saúde
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privado e misto (privado e público).

2.1. O adoecimento da criança na percepção de familiares que percorreram o
itinerário de cuidados no sistema privado de saúde
Quando S.G.D.G. adoeceu, ela estava com 5 anos e 6 meses, no mês de
dezembro de 2009; era uma semana perto do Natal e todos os familiares estavam em
casa.
Na semana do Natal (2009), eu estava na minha casa, ela começou (/) com
febre baixa, baixinha... contínua, que deixa debilitada, dor na perna
constante, meio ruizinha assim uma semana, prostradinha, tristezinha!
(F.R.G., mãe de S.G.D.G.).
//
No quadro inicial de adoecimento dela, três pontos me chamaram bastante
atenção… Ela é muito branquinha! Ela sempre apareceu com a canela
machucada, roxa, uma parte do corpo roxa, bate nas coisas... o corpo dela
ficava com manchas roxas pelo corpo (nas pernas e nos braços) como se
fosse pancadas // o cansaço. Quieta, parada, dormindo muito, diferente do
que ela é, sempre espevitada e alegre... A dor nos ossos, quando andava,
sentia dor... tinha que ficar sentada ou deitada.. (Figura 1) (N.J.G.G., padrasto
da S.G.D.G.).

A mãe e o padrasto da menina foram os dois familiares mais próximos que
perceberam os primeiros sinais de adoecimentos: febre baixa, contínua, que debilitava a
criança; dor de garganta, dor constante, particularmente, nos ossos da perna, que a
impediam de andar; manchas roxas nas pernas e depois nos braços que se confundiam
com marcas de pancadas; um cansaço atípico para uma menina espevitada e alegre. Por
uma semana, a menina permaneceu prostrada e triste, ficava a maior parte do tempo
quieta, parada, sentada ou dormindo.
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Figura 1: Recorte da Produção Artística.
Corpo Saber, Sr. N.J.G.G. Padrasto de
S.G.D.G. Rio de Janeiro, 2016

Esses primeiros sinais levaram a família a contatar o médico pediatra que
acompanhava o crescimento e desenvolvimento da criança e a conhecia, desde o
nascimento.
O pediatra disse: “Deve ser o de sempre, a gargantinha! Dá um remedinho!”
Passei na farmácia e comprei o remédio. Ela tomou e melhorou... Mas, aquilo
já era o início do processo de adoecimento. (N.J.G.G., padrasto de S.G.D.G.)
//
...Com tudo engatilhado para... duas viagens seguidas. Passou o natal, dia 27,
a gente viajou, não achava que poderia ser nada de mais. A gente achava que
fosse uma virose... tratou com antitérmico, analgésico e aí a coisa foi
evoluindo, e não era uma virose... (F.R.G., mãe de S.G.D.G.)

O antitérmico e o analgésico foram prescritos pelo médico pediatra, em um
atendimento telefônico, trazendo alívio da dor e da febre; mas também marcaram o
início do processo de adoecimento. Além de a família, com base em seu sistema de
crença familiar, não acreditar que poderia ser algo de mais, ela foi respaldada pela
autoridade do profissional de saúde, pertencente ao sistema de crença profissional, de
que poderia ser uma virose cuja resolutividade temporária foi alcançada com os
medicamentos prescritos.
Era um período de fim de ano, em tempos de festas natalinas, de reunião e
viagem de férias em família. Os pais da menina já haviam planejado, com antecedência,
duas viagens de férias. Naquele momento, o modelo explicativo biomédico atendeu
tanto as necessidades da criança doente como também as da família, que viajou e
aproveitou as férias em dois lugares diferentes.
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Figura 2. Produção Artística. TCS Mapa Falante. Sra. F.R.G., mãe de S.G.D.G. Rio de Janeiro, 2016
Viajamos para a praia... de Carneiros (Pernambuco), sete dias de muito sol,
diversão, amigos. (Figura 2)
Na véspera do Ano Novo, dia 31 de dezembro de 2009, ela teve mais sono
que o normal,... virou o ano dormindo no colo da Babá. Mas, ela não tinha
febre, não tinha nada. Passados uns dois dias, a gente... volta para o Rio e se
prepara para outra viagem. No dia 4 de janeiro de 2010, ela estava bem, sem
febre e sem dor... viajamos para esquiar, pela primeira vez! (...)
Só nos últimos dias não estava mais aquela... A neve não era mais novidade,
ela já estava cansada de novo. Dor nas pernas... (F.R.G., mãe de S.G.D.G.).

As condições socioeconômicas da família permitiram que, entre os dias 27 de
dezembro de 2009 e os primeiros dias de janeiro 2010, viajassem para uma região de
praia no Nordeste brasileiro e uma estação de esqui no exterior. Durante esses dias,
todos aproveitaram a festa de Ano Novo, o sol, a praia, a neve, a diversão com amigos e
em família.
A menina pertencia a uma família de classe social A, que residia (no momento
da pesquisa) em casa própria no bairro do Leblon, Rio de Janeiro, onde se concentra a
maior renda per capita do país e cujos imóveis possuem o maior valor comercial por
metro quadrado. Os pais viviam de um trabalho que proporciona uma renda familiar
acima de 20 salários mínimos. A família era biparental mista, formada pela mãe, pai,
padrasto e irmão, e todos viajaram juntos nas duas viagens. A mãe dela, a Sra. F.R.G.,
tinha 44 anos, dois filhos da primeira união conjugal com o Sr. A., tendo ela a guarda
deles dois. Havia 9 anos que vivia com o Sr. N.J.G.G., padrasto de seus dois filhos. Seu
outro filho, R.G.D.G., na época do adoecimento da menina, era um adolescente. A Sra.
F.R.G., administradora de empresas, era executiva de uma grande empresa no Rio de
Janeiro e o Sr. N.J.G.G., padrasto de S.G.D.G. e R.G.D.G. e companheiro de F.R.G.,
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tinha 55 anos, trabalhava como engenheiro civil em uma empresa no Rio de Janeiro.
Tinha pós-graduação e era pai de outro filho com 30 anos de idade, de uma união
conjugal anterior.
A família não interrompeu o projeto de viagem familiar e com amigos que havia
sido planejado com antecedência, com passagens aéreas pagas, férias de trabalho
previamente agendadas, etc., para investigar o processo de adoecimento, que se manteve
por uma semana entre a viagem nacional e internacional. A família acreditava que o
adoecimento se resolveria espontaneamente, como acontece com as viroses comuns da
infância. Temporariamente, o sistema de crença familiar apoiado pelo profissional foi
suficiente para que a família mantivesse o planejamento de viagem de férias e adiasse a
investigação do adoecimento, mesmo lá onde eles estavam.
Ela aproveita o final da viagem com menos entusiasmo, dorme mais. (Figura
2) Novamente, na volta, ela fica mais cansada que o normal. Mas, aí a gente
foi deixando... Acabamos de aproveitar a viagem e a gente volta para o
Brasil... (F.R.G., mãe de S.G.D.G.).

No entanto, já nos últimos dias de férias em uma estação de esqui, a mãe
percebeu que a criança dormia mais, tinha menos entusiasmo para interagir com as
pessoas, as novidades da viagem (apatia) e o ambiente. No retorno da viagem, ela
percebeu uma piora progressiva do quadro geral da criança, com mais cansaço do que o
normal, respondendo cada vez menos aos analgésicos e antitérmicos. A família foi
deixando as coisas acontecerem ou que se resolvessem espontaneamente, pois a volta
para casa não significou uma procura imediata e direta por cuidados profissionais.
Mesmo tendo plano privado de saúde e médico pediatra particular de referência
para atendimento da criança, como parte do sistema de crença profissional, não os
buscou nesse momento para atender as necessidades da criança doente.
Em janeiro de 2010, aconteceram novos compromissos de membros da família.
A viagem a trabalho da mãe da menina, à cidade de São Paulo, numa sexta-feira,
inicialmente prevista para uma permanência de três dias; o espetáculo do Circo de Soleil
no Rio de Janeiro, na sexta-feira em que a mãe estava viajando; e o fim de semana na
casa do pai biológico, Sr. A., que convivia com os filhos em sistema de visita, a cada
quarta-feira, de 15 em 15 dias, e no final de semana.
...Eu tinha acabado de receber uma promoção de diretora em uma empresa
grande aqui no Rio de Janeiro... Tipo um troféu. Para Eu receber essa
promoção,... eu tive que ir a São Paulo... ficar lá três dias. (Figura 3) (F.R.G.,
mãe de S.G.D.G.).
//
... (Enquanto a mãe viajava à trabalho)... Fomos ao Circo de Soleil... aqui no
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Rio, uma semana antes do diagnóstico. Ela quase não conseguiu andar do
carro até o local que a gente sentou para assistir o show, teve de andar com
ela no colo. O Circo é uma coisa surpreendente, um show, um espetáculo,
você não consegue dormir de tão bacana! É tudo superdiferente! Mas, ela
dormiu o tempo todo (...) (N.J.G.G., padrasto de S.G.D.G.).
//
No segundo dia (sábado) em São Paulo, eles me ligam, dizendo que a
S.G.D.G. estava muito ruim,... muito prostradinha. Cheguei tarde da noite de
sábado. Vou à casa do pai dela (Sr. A.) e a encontro sem força para nada...
não conseguia andar direito e fazer nada. Uma criança igual a um paninho de
chão (pálida), ela estava muito ruim. (F.R.G., mãe de S.G.D.G.).

Por três dias, a mãe viajou a São Paulo, para reuniões de trabalho para atender as
demandas da empresa, por ser uma mulher executiva no cargo de diretora de uma
grande empresa na cidade do Rio de Janeiro. A criança permaneceu com o padrasto, a
babá e o pai biológico. Por outro lado, a ida ao Circo de Soleil foi um acontecimento
marcante para compreender a mudança de comportamento da menina, após as viagens
de férias em família. A criança quase não conseguiu ver o show, caminhar do carro até
os lugares onde assistiria o espetáculo, não conseguiu andar, ficou no colo da babá e
dormiu todo o tempo durante um show surpreendente.

Figura 3 Produção
Artística.
TCS
Mapa
Falante.
Sra. F.R.G., mãe
de S.G.D.G. Rio
de Janeiro, 2016

No dia seguinte à viagem, uma chamada telefônica de emergência antecipou o
retorno dela ao Rio de Janeiro, para encontrar a menina sem forças para andar, muito
pálida, prostrada e com o estado geral muito ruim.
Já, na narrativa do pai e da mãe de I.S.P.C., uma menina com 1 ano de 10 meses
de idade, destaca-se o surgimento dos primeiros sinais de adoecimento no mês de
janeiro de 2008, quando o pediatra da criança estava de férias e em viagem fora do Rio
de Janeiro.
...Em um belo dia de domingo, no início de janeiro de 2008, ela estava com 1
ano e 10 meses. (R.M.C., pai de I.S.P.C.).// Foi 10 ou 15 de janeiro, por aí...
(M.I.S.P.C., mãe de I.S.P.C.).
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Foi quando ambos, o pai e a mãe, perceberam a febre, falta de energia, cansaço e
sono mais intensos que o usual para o padrão de comportamento esperado para a
criança.
Ela teve febrinha, quentinha, e prostração. O primeiro ciclo de febrinha durou
uns dois dias, 37,3º C e 37,5º C. //(R.M.C., pai de I.S.P.C.).
//
Vou desenhar um termômetro aqui (Figura 4), febre (...) constante que cedia
com o antitérmico, mas logo voltava. Uma febrícula que não chegava a 38º
C, por uma semana! Melhorava a prostração, brincava um pouco; logo
depois, procurava uma almofada, um sofá para deitar, muito cansaço, falta de
energia, deitar e dormir muito (sono), acordava 11 horas da manhã, meiodia...! A barriga distendida. (M.I.S.P.C., mãe de I.S.P.C.).

Os sinais de adoecimento se manifestaram por ciclos intermitentes de febre
baixa contínua, variando entre 37,3º C, 37,5º C, 37,8º C e 38º C, que, temporariamente,
cedia com antitérmicos prescritos pelo médico.
Ficou uns dois, três, quatro dias sem febre; quarta, quinta e sexta, ela esteve
bem, e a febre cedeu, melhorou. No sábado, ela estava mais ou menos. No
outro ciclo de dois dias, sábado e domingo apareceu de novo a febrinha... ela
dormiu até meio-dia, e bem prostrada, bem arriadinha. Aí tomou um alívio
(antitérmico) e melhorou. Minha mulher falou: “Num tá legal!” (R.M.C., pai
de I.S.P.C.).
Antes do dia 20 de janeiro, eu fiquei atrás da pediatra. Ele estava viajando,
então deixou uma assistente que eu não conhecia e nem Ele conhecia a
I.S.P.C... Ele examinou e disse: “Olha, deve ser uma virose,... fica sob
observação; me fala, se a febre vai ceder ou não... se vai melhorar!”
(M.I.S.P.C., mãe de I.S.P.C.).

A família administrou o antitérmico, porém, a febre reincidente associada à
mudança de comportamento da criança levou a família a procurar o médico substituto
do pediatra da criança, que diagnosticou virose e prescreveu antitérmico e analgésico.
Virose... Ela tomava um antitérmico, um analgésico e íamos nos adaptando,
vendo o que é. // Acho que foi dia 21 de janeiro de 2008... Eu fui trabalhar, e
a babá telefona: “Ela continua com febre”. Falei para mim mesma: “Isso não
é virose, eu tenho certeza que não é!”. Nesse dia, eu percebi a barriga mais
inchada! Pensei: “Estranho essa barriga.”.

A mãe e o pai da menina (I.S.P.C.) percorreram juntos os itinerários de cuidados
para atender as necessidades da criança, iniciando-se, desde o primeiro momento, pelo
subsistema de crença profissional, levando a criança ao médico assistente que atendia as
crianças no período de férias do médico pediatra (que acompanhava a menina desde o
nascimento).
Liguei imediatamente para o pediatra que já tinha voltado de viagem um dia
antes (domingo, 20).
Eu saí do trabalho... levei minha filha para o pediatra. Ele palpou. Já com o
baço distendido, eu não sabia... Eu pensei: “O que deve ser? Eu já tinha
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desconfiado!”. (M.I.S.P.C., mãe de I.S.P.C.).
//
Na segunda (21) ou na terça (22), a minha mulher não é daquelas mães
malucas, histéricas... Depois do segundo ciclo de febre, na segunda-feira (dia
21), a minha mulher e eu fomos ao pediatra dela. Ele falou assim: “Tô
achando que os órgãos...”. (R.M.C., pai de I.S.P.C.).

Figura 4. Recorte da produção
artística da TCS Corpo Saber.
Sra. M.I.S.P.C., mãe de
I.S.P.C. Rio de Janeiro, 2016

Na medida em que os dias passavam, a febre persistia, havia progressão da
prostração e aumento da distensão abdominal, deixando a mãe e o pai descrentes do
diagnóstico de virose; além disso, a resolutividade das medidas prescritas e o fato de o
médico assistente não conhecer a história da criança levaram a família a insistir com o
atendimento pelo médico pediatra da criança no consultório, mesmo sem agendamento
prévio. O acolhimento pelo profissional e a escuta da narrativa fortaleceram a relação
terapêutica baseada na confiança construída com o tempo de acompanhamento no curso
da vida da criança.
Tratava-se de uma família biparental estendida formada pela mãe, pai e irmã,
duas babás, cozinheira, amigos da família, outros familiares (avós maternos e paternos,
tia materna), residente no bairro Jardim Botânico, na Zona Sul da cidade do Rio de
Janeiro. A família, de classe social A, vivia em casa própria com uma renda de mais de
20 salários mínimos. O pai, Sr. R.M.C., tinha 49 anos, era bacharel em administração de
empresas e pós-graduado. Trabalhou como administrador em uma grande empresa na
cidade do Rio de Janeiro. Tinha dois filhos da união conjugal com M.I.S.P.C., a I.S.P.C.
e sua irmã com 4 anos, na época. A mãe dela, Sra. M.I.S.P.C., tinha 46 anos, era
economista, pós-graduada (Mestrado).
O mapa falante (Figura 5) elaborado pelo pai (Sr. R.M.C.) de I.S.P.C. registra
um itinerário de pessoas e serviços de saúde por quem e onde a criança foi atendida nas
primeiras duas semanas do processo de adoecimento, em sua fase inicial. As pessoas
incluem o pai, a mãe, a babá e o médico assistente do pediatra que estava viajando e o
próprio pediatra. Quanto ao lugar, destaca-se o consultório do médico assistente e do
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médico pediatra que acompanhava a criança desde o nascimento.
O exame clínico completo do médico pediatra de confiança da família e a escuta
terapêutica qualificada foram reforçadas por uma aliança segura, porque ele era o
profissional que acompanhava a criança em caráter regular e conhecia sua história desde
o nascimento. A relação de confiança interrompeu o ciclo de suspeição de virose e
orientava-se para uma investigação mais amiúde sobre o que estava acontecendo com a
criança.

Figura 5: Recorte da
Produção
artística.
Mapa Falante do Sr.
R.M.C.,
pai
de
I.S.P.C.
Rio
de
Janeiro, 2016

Em de maio de 2012, a menina L.B.S. estava com 3 anos de idade quando
apresentou os primeiros sinais de adoecimento percebidos, a princípio pelo pai, e
depois pela mãe.
A Figura 6, elaborada pelo pai da criança, mostra as pessoas com quem interagiu
no itinerário de cuidados à criança. Os lugares nesta produção artística são
representados pelos serviços de saúde, como o consultório da pediatra e o hospital
conveniado ao plano de saúde A.

Figura
6
Produção
Artística.
TCS
Mapa Falante do
Sr. L.C.B.S., pai
de L.B.S. Rio de
Janeiro, 2016
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Ela vivia em uma família pertencente à classe social A, do tipo biparental mista,
formada pela mãe e o pai, seu meio-irmão paterno (R.P.F.S., 15 anos) e a irmã
(M.F.B.S., de 7 meses), babá, demais membros da família (avós maternos, tia e avós
paternos); todos residentes em um bairro da zona sul da cidade do Rio de Janeiro
(Flamengo). A família possuía casa própria, pertencia à classe social A, vivia com uma
renda acima de 20 salários mínimos. Os pais de L.B.S. eram casados. O pai de L.B.S., o
Sr. L.C.B.S., tinha 41 anos, trabalhava como médico em uma clínica na Zona Sul do
Rio de Janeiro e possuía especialização e mestrado em otorrinolaringologia. A mãe de
L.B.S., a Sra. J.N.B.S., tinha 38 anos, era fisioterapeuta com mestrado em Engenharia
Biomédica. O meio-irmão paterno de L.B.S., R.P.F.S., se relacionava muito bem com a
irmã L.B.S. Segundo a narrativa de seu pai, eles se davam bem e se gostavam muito.
No mês de maio de 2012, aproximadamente um mês antes da investigação e
definição do diagnóstico (Figura 6), a criança L.B.S. apresentou os primeiros sinais de
adoecimento.
(...) Ela estava doente há um mês, mais caidinha, febre, astênica e
demorando para se recuperar. (...) Umas 3 semanas antes desse diagnóstico,
ela teve um pico de febre... sem intercorrência maior. (...) Ela teve 2 dias de
febre alta e uma queda de estado geral e mais nada... depois passou...
caidinha... Irritada, mas sem outros sintomas. (L. C. B. S., pai de L.B.S.)

Como pai e como médico, teve seu campo de percepção mais aguçado para algo
diferente que estava acontecendo com a filha. Um quadro inicial de febre baixa que
evoluiu para febre alta e contínua por dois dias, com astenia, queda do estado geral,
prostração (ficar caidinha) e irritabilidade, sem outros sintomas associados ou maiores
intercorrências.
...15 dias antes do diagnóstico, a pediatra viu L.B.S., mas falou que era um
quadro aparentemente viral, com febre alta, nada específico. Mas ela vinha
cansada, com uma irritabilidade que não era típica e// essas duas manchas
pelo corpo que vinham e desapareciam (...). Normalmente, com 2 aninhos e
pouco, ela já não dormia mais à tarde, mas ela passou a dormir de novo.
Chegava cansada do colégio, deitava e dormia. (L.C.B.S., pai de L.B.S.).

Aproximadamente 15 dias antes da definição do diagnóstico, os pais
acompanharam a criança ao atendimento pediátrico, preocupados com o aumento
gradual do cansaço, a irritabilidade atípica e as manchas corporais roxas espalhadas
pelas pernas e pelas costas que surgiam e desapareciam. O fato de a menina voltar a
dormir à tarde, depois do colégio, gerou desconfiança sobre o estado de saúde da
criança, pois ela estava ficando mais cansada do que o normal para a idade dela e seu
comportamento.
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Em fevereiro de 2010, a menina M.M.B.M. estava com 2 anos e 9 meses,
quando apresentou os primeiros sinais de adoecimento percebidos pela mãe, em pleno
período de Carnaval.
Ela teve uma febre, sem nenhuma causa. Eu cheguei do trabalho, numa
quinta-feira, dia 11 de fevereiro, ela estava mal, dormiu abraçada comigo.
No dia seguinte (sexta-feira, 12), ela ficou muito prostrada, abatida e carente,
muito mole. Tudo começou nesse dia. Ela é carinhosa, sem ser
“chameguenta”, é muito explosiva, muito agitada... mas, ficou ali no chão do
meu quarto. (D. M. B. M., mãe de M.M.B.M.)

Tudo começou com uma febre sem causa específica, mal-estar geral, prostração;
abatida e afetivamente carente. Sua mudança de comportamento foi atípica para uma
menina normalmente ativa e agitada.
No sábado de Carnaval, dia 13 de fevereiro de 2010, a gente a levou para o
bailinho de Carnaval e ela brincou. A gente encontrou um casal de amigos
com uma amiguinha da escola dela... em uma pizzaria... e ficou até 22 horas.
De lá, fomos para outro restaurante e ficamos até meia noite, e elas
brincando. Nessa mesma noite, ela começou a sentir dor na perna.// No
domingo (14), ela queria ficar no carrinho. A gente achava que era de tanto
que ela pulou no bailinho. Ela nunca tinha brincado tanto... Ela não estava tão
acostumada a ficar muitas horas em pé (2 anos e 9 meses de idade). Sempre
foi uma criança que cansava de andar. (D. M. B. M., mãe de M.M.B.M.)

Dois dias depois dos primeiros sinais de adoecimento percebidos pela mãe da
criança, inicia-se um quadro de dor nas pernas. A explicação veio da intensa agenda de
atividades e dos excessos envolvendo um baile infantil, ida à pizzaria, a outro
restaurante, ao dormir tarde, à própria idade da criança, que à época estava com 2 anos e
9 meses de idade. Esse modelo explicativo afasta a possibilidade de que estava
acontecendo algo mais sério com o estado da criança, até porque a resposta dela a essas
atividades foi de engajamento e interação social na brincadeira com a amiga da escola.
A dor não melhorava, na segunda-feira (15). Eu contei para o pediatra dela,
pelo telefone, porque ele não estava no Rio de Janeiro: “Dr. P., isso não é
normal!”.
Ele disse: “Ah, deve ter torcido.”. E perguntou: “Mas,... está andando?”.
Ela mancava, andava e mancava. Eu falei: “Não, ela deve ter fissurado
alguma coisa.”.
Ele me tranquiliza: “Não, deve ser... vai passar! Dá um alívio (analgésico)!”.
Eu insistia: “Não, ela deve ter se machucado...”.
Ele falou: “Então... eu vou pedir um raio-x... Vou pedir para um amigo que é
da clínica de ortopedia ... para atendê-la.”.
Na terça-feira (16) de Carnaval, tirou a radiografia e nada! (D.M.B.M., mãe
de M.M.B.M.)

Na medida em que os dias passavam, houve um agravamento da dor nas pernas,
dificuldades para andar (mancar), levando a família a iniciar o itinerário de cuidados
profissionais, em busca de outro modelo explicativo e de resolutividade para o que
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estava acontecendo. O diálogo da mãe com o profissional de saúde, trazido na narrativa
dela, indica suspeição de entorse ou fratura (fissura), com um pedido de exame de raio-x
e prescrição de analgésico. O resultado da radiografia não confirma essa suspeição e a
família prossegue seu itinerário de cuidados para atender as necessidades da criança,
cada dia mais doente.
O ortopedista da clínica, na quarta-feira (17) disse assim: “Deve ser dor do
crescimento, porque assim dói mais a noite... vamos observar!”.
Realmente, de noite ela gritava mais, era sempre pior. Às vezes, passava
durante o dia; a dor piorava, ela deitava e a dor passava.
Na quinta-feira (18) ela foi de novo nele com o meu pai (avô materno), ao
ortopedista. (D.M.B.M., mãe de M.M.B.M.)

Os dias passavam e uma nova explicação assumiu a centralidade no itinerário de
cuidado, orientado pelo domínio ou sistema de crença profissional. A dor do
crescimento se manifestava mais à noite e poderia explicar a piora da dor, quando a
criança gritava mais. A escuta desse padrão de narrativa continuada pode ajudar na
interpretação de que, sob efeito analgésico, a dor passava durante o dia e, quando seu
efeito terminava no período da noite, a criança tinha crises intensas e acordava gritando
de dor. Uma dor excruciante aliviada por analgésico, e não propriamente uma dor de
crescimento.
Na sexta-feira, dia 19 de fevereiro, o aniversário da minha mãe (avó
materna), eu cheguei do trabalho e ela veio correndo sem mancar, me
abraçou, toda fofa. Eu disse: “Filha, que maravilha!”. Ela disse: “Mãe, estou
ótima. Passou tudo!”. Foi a maior alegria! Ela mancou todos os dias. A gente
saiu para jantar com a minha mãe. Eu superfeliz que ela tinha melhorado.
Sábado, dia 20, ela acorda sem andar. (D. M. B. M., mãe de M.M.B.M.)

A explicação da dor, como “dor de crescimento”, foi momentaneamente aliviada
com analgésico; a criança parou de claudicar e voltou a ter disposição para correr até a
sua mãe e abraçá-la e sair para evento social em família. No entanto, no dia seguinte, o
medicamento não produziu mais o efeito esperado e a criança iniciou o seu dia sem
andar. Diante da necessidade da criança não atendida, retornou-se ao itinerário de
cuidados profissional em busca de novas respostas e de resolutividade.
O mapa falante da família de M.M.B.M. (Figura 7) revela um itinerário de
pessoas, lugares e serviços de saúde que foram buscados com base no sistema de crença
em saúde. As pessoas presentes nesta produção elaborada pela Sra. D.M.B.M. são a
mãe, pai, médico pediatra e ortopedista. Os lugares são representados pela clínica
localizada na Barra, onde a menina teve consulta com o médico ortopedista, e o
consultório com o médico pediatra.
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Figura 7: Recorte da produção
artística.
Mapa
Falante,
Sra.
D.M.B.M., mãe de M.M.B.M. Rio de
Janeiro, 2016

M.M.B.M., uma menina pertencente a uma família de classe social A, sempre
conviveu com uma família estendida formada pela mãe, pai e irmã adotiva, prima (que
era sobrinha do Sr. M.), avô e avó maternos, e duas babás, residente na Barra da Tijuca,
Zona Oeste do Rio de Janeiro. A família vivia com uma renda superior a 20 salários
mínimos. A mãe, Sra. D.M.B.M., tinha 40 anos, era advogada, pós-graduada e residia
com as filhas e o marido na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ela era
casada com o Sr. M., pai da menina M.M.B.M. Ele era advogado, funcionário público,
magistrado e trabalhava no Centro do Rio de Janeiro.
O familiar de L.S.M., um menino que à época estava com 3 anos e 10 meses,
narrou que os primeiros sinais de adoecimento se iniciaram em dezembro de 2014.
Ele começou... com uma febre que ia e vinha, não era forte, não passava de
38º C. Eu dei antitérmico, ele melhorava e depois a febre voltava... Ele ficou
assim doente duas semanas. Ele teve ânsia de vômito, anemia (palidez)...
(A.S.M., mãe de L.S.M.)

Por duas semanas, a criança apresentou uma febre intermitente, menor que 38º
C, que melhorava com antitérmico.
Na primeira semana, a gente foi ao Pronto-Socorro (PS) do convênio médico.
A médica do plantão deu um antitérmico... outro remédio para tomar por 7
dias (provavelmente um antibiótico). Dei este remédio, só que ele continuou
com os mesmos sintomas (...).
Ele ficou com um caroço aqui, uma íngua... no pescoço, na parte de trás da
orelha (enfartamento ganglionar retroauricular), um pouco mais para trás,
ficou muito quietinho, amuado (mal-estar geral).
Voltei no PS, eu tive o azar de pegar a mesma médica de plantão. A médica
falou: “Não é nada demais! É uma íngua!”.
...Passou um antibiótico de R$150,00. Eu falei para o meu marido: “Eu não
vou comprar... Porque não tá certo isso.”... (A.S.M., mãe de L.S.M.)

Desde a primeira semana, quando a criança apresentou febre, a família (mãe e
pai) buscou cuidados profissionais, em um Pronto-Socorro Infantil conveniado com o
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seguro

de saúde empresarial da família, sem obter a resolutividade esperada. No

retorno ao serviço de saúde, encontra a mesma profissional de plantão, que também não
investigou a febre contínua, o enfartamento ganglionar no pescoço e região posterior da
orelha, focos de preocupação da mãe. A piora do quadro geral da criança, uma semana
depois do primeiro atendimento, não foi valorizada na escuta da família pela médica do
serviço. O modo de interação da profissional com a narradora da família, naquele
momento do atendimento, gerou desconfiança e falta de credibilidade na terapêutica
prescrita.

Figura 8. Produção artística. TCS
Mapa Falante da Sra. A.S.M., mãe
de L.S.M. Rio de Janeiro, 2016

Desde o início, a crença da família no sistema profissional orientou a procura
pelo serviço de um pronto-socorro (Figura 8) coberto pelo seguro de saúde privado, mas
a narrativa da cuidadora principal da criança foi parcialmente acolhida pela profissional
que atendeu a criança. Enquanto que a mãe, como cuidadora principal da criança,
percebeu que a febre, náuseas, vômitos, palidez e enfartamento ganglionar precisavam
de uma resposta mais resolutiva, para a médica da urgência, a resolutividade estava no
antitérmico e no antibiótico, pois o enfartamento era uma simples íngua de uma
infecção comum para a infância. O modo de comunicação que se estabeleceu entre a
mãe (principal cuidadora da criança) e a profissional (que atendeu a criança por duas
vezes) desencadeou uma relação de desconfiança na capacidade e na competência
daquela profissional, por duas razões fundamentais que se entrelaçam, ou seja, a não
escuta terapêutica e o primeiro atendimento não resolutivo.
A não escuta terapêutica se dá nas circunstâncias em que há falta de escuta aos
sinais de adoecimento progressivo narrados pela cuidadora principal da criança (sua
mãe), como a febre intermitente e persistente, o caroço, íngua no pescoço e atrás da
orelha, associado a náuseas e vômitos. Nesse itinerário, ao longo de duas semanas, em
momentos diferentes e atendida pela mesma profissional, a intervenção dela não trouxe
a resolução esperada pela família para o quadro de adoecimento da criança. Não se
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valorizou a narrativa, mas sim as queixas de febre, náusea, vômito, associadas a uma
suspeição de infecção não responsiva ao primeiro antibiótico prescrito. Houve piora
progressiva dos sintomas, sem que uma investigação diagnóstica fosse satisfatória para
as necessidades da criança e da própria família. Diante disso, a família decidiu não
implementar a terapêutica prescrita e a buscar cuidados profissionais com a médica
pediatra que acompanhava o crescimento e desenvolvimento da criança nas consultas
particulares, cobertas pelo seguro de saúde.
L.S.M. é um menino pertencente a uma família biparental estendida formada
pela mãe, pai, avó materna, residente em um município da região do ABC, no Estado de
São Paulo. Os pais de L.S.M. eram casados, tinham, respectivamente, 37 e 38 anos. A
mãe, Sra. A.S.M., era advogada, pós-graduada e trabalhava como corretora de imóveis
com o marido, na empresa da família. A família, de classe média, vivia com uma renda
variável de 4 a 10 salários mínimos.

Discussão dos dados
A pergunta – Quem são os familiares que perceberam os primeiros sinais de
adoecimento na criança? – trouxe como respostas não somente quem, mas também o
quando, a idade das crianças, os modelos explicativos, além do quem, e os sinais de
adoecimento apresentados por essas crianças.
A narrativa dos primeiros sinais de adoecimento percebidos por sete familiares
de cinco crianças baseou-se na memória latente de eventos e acontecimentos do
passado, marcados por datas ou momentos significativos do calendário de vidas deles.
Entre essas datas destacam-se o Natal (uma família), o Natal e a virada do ano (uma
família), o Carnaval (uma família), e os meses de janeiro (uma família) e maio (uma
família). Datas comemorativas e de férias do pediatra que acompanhava a criança em
caráter regular, nos meses de verão (dezembro e janeiro), em geral, retardaram em uma
semana o tempo da investigação mais amiúde sobre o que estava acontecendo com as
crianças.
Quatro meninas e um menino ocuparam lugar central na narrativa desses
familiares, que registrou as seguintes idades de início do adoecimento: as meninas
estavam, respectivamente, com 1 ano e 10 meses, 2 anos e 9 meses, 3 anos, 5 anos e 6
meses; o menino tinha 3 anos e 10 meses.
A leucemia linfoide aguda ocorre mais entre as crianças brancas do que nas
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negras, sendo três em cada quatro para 100.000 casos. A faixa etária de maior
incidência é de 2 a 5 anos de idade e mais prevalente entre as crianças do sexo
masculino (PUI, ROBSON, LOOK, 2008; INABA, GREAVES, MULLIGHAN, 2013;
HOCKENBERRY, WILSON, 2014; INCA, 2015).
Destacam-se, nas narrativas dos familiares, que as mães, o padrasto, os pais e as
babás foram as pessoas que perceberam os primeiros sinais de adoecimento das
crianças. Os modelos explicativos adotados pelos familiares basearam-se em saberes
construídos com as experiências anteriores de adoecimento da criança, interpretando
aqueles primeiros sinais (febre, prostração, mal-estar geral, cansaço fácil, dor de
garganta) como virose.
A leucemia é uma neoplasia maligna, caracterizada pelo acúmulo de células
linfoides imaturas na medula óssea, que leva a infiltração nos tecidos pelas células
leucêmicas (KEBRIAEI, LARSON, 2003; COUTO, 2012). Na medula óssea14, são
encontradas as células mães ou precursoras, que originam os elementos figurados do
sangue: os eritrócitos (glóbulos vermelhos ou hemácias), leucócitos (glóbulos brancos)
e as plaquetas. Os eritrócitos são responsáveis pelo transporte de oxigênio e gás
carbônico; os leucócitos, pela defesa do organismo contra infecções e as plaquetas, pela
coagulação sanguínea. Os linfócitos B, que se diferenciam em plasmócitos, sendo
células produtoras dos anticorpos, e o linfócito T destroem células infectadas por vírus.
O Linfócito NK (Natural Killer Cell) também destrói estas células, além de combater as
células tumorais. A faixa etária de maior incidência é de 2 a 5 anos de idade (PUI,
ROBSON, LOOK, 2008; INABA, GREAVES, MULLIGHAN, 2013 ).
Consequentemente, a leucopenia apresentada pela criança com leucemia a torna
mais suscetível à infecção, devido à baixa imunidade. Esse fato pode mascarar os
indicadores epidemiológicos de maior morbidade e menor letalidade pelo câncer, pois,
ao retardar o diagnóstico, a criança pode ser exposta a tratamento mais agressivo, mais
longo. É possível que as infecções assumam a centralidade na suspeição da causa da
doença e não o câncer, a infecção é uma possibilidade real entre crianças que
apresentam imunodepressão. Logo, o câncer pode ser a menor preocupação dos
profissionais de saúde que não investem em uma comunicação terapêutica resolutiva
orientada para uma suspeição do câncer em crianças.
14

A medula óssea é o local de formação das células sanguíneas, ocupa a cavidade dos ossos, como
esterno e bacia.
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Os sinais de dores nas pernas, excesso de sono, manchas roxas pelo corpo e
aumento progressivo do abdômen levaram os familiares a pensar em fratura ou algo
mais grave, que não sabiam nominar. Ao narrar suas histórias para o profissional de
saúde, algumas vezes foram escutados e o tempo de início da investigação diagnóstica,
abreviado.
Na maioria das vezes, o processo de adoecimento de uma criança leva os
profissionais de saúde a pensarem mais em algo menos complexo – virose, dor de
crescimento – e muito menos no câncer infantil, uma doença crônica carregada de
estigma social. O profissional de saúde pode interpretar a dor osteoarticular narrada pelo
familiar como um sintoma de "dor do crescimento" ou uma mialgia que se resolve
quando passa o quadro viral.
Segundo Forni, Jalikhian (2011), a dor de crescimento, ou síndrome dolorosa
musculoesquelética, se manifesta principalmente nos membros inferiores, abaixo do
joelho e é extra-articular, com predomínio no período da noite, e é limitadora das
atividades físicas da criança. De todas as dores com etiologia desconhecida, de
diagnóstico de exclusão, ela corresponde a 15% das dores nas crianças em fase de
crescimento, deixando os familiares ansiosos, quando presente. O padrão desse tipo de
dor é mais frequente à noite, de curta duração, com frequência de duas a três vezes por
semana, que é aliviada com massagem ou analgésicos. Afeta os músculos da coxa,
perna, panturrilha, região posterior dos joelhos e extra-articular. Pode provocar choro ou
não, mas dificulta a criança de dormir.
Desse modo, não há suspeição de câncer infantil e a investigação sobre o que
está efetivamente acontecendo com a criança é postergada. Especialmente, quando a
escuta do profissional baseou-se na queixa de sintomas pinçados das histórias narradas
pelos familiares, esse tempo estendeu-se para mais de duas semanas, com idas e vindas
ao serviço de saúde.
A falta de uma entrevista completa, de revisão da história clínica e realização do
exame físico da criança, por exemplo, durante uma consulta de puericultura, contribuem
para o atraso na detecção oportuna de um câncer infantil. O grande erro é ignorar ou não
dar a atenção merecida aos sintomas que os pais relatam (WHO, 2014).
Geralmente, os pais suspeitam que os filhos estejam realmente doentes, mas os
profissionais não os escutam, não ouvem a completude de suas narrativas, envolvendo
aspectos temporais e de sequencialidade de eventos. O ato de escutar é diferente de
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ouvir, vai além de perceber os sons através da percepção da audição. A escuta ativa é
definida como um processo emocional, dinâmico e cognitivo complexo. Ele inicia na
percepção auditiva e considera as variáveis como a motivação, a atenção e o interesse.
Ela exige do sujeito mais do que simplesmente deixar de falar, implica em dar atenção
para ouvir e, assim, compreender e valorizar o outro. É relevante destacar que há um
contexto significativo maior que está por trás das palavras pronunciadas pelo sujeito
(ARAÚJO, SILVA, 2012).
Uma das principais manifestações da LLA infantil que podem alertar o
enfermeiro na consulta de enfermagem em puericultura é a hepatoesplenomegalia.
Durante o acompanhamento na puericultura, espera-se que o enfermeiro faça o exame
físico completo da criança. Ao medir o perímetro abdominal de crianças, registrando-o
no gráfico, este profissional pode identificar o aumento da circunferência abdominal.
Muitos tumores são assintomáticos nos primeiros estágios e o aumento dos órgãos sem
sinais de inflamação é suspeita de câncer e, por cautela, deve ser encaminhado para uma
investigação. Outro sinal de adoecimento que a família pode relatar na consulta e que
deve ser valorizado pelo enfermeiro é a cefaleia em crianças. O enfermeiro precisa não
confundi-la, pois não se trata de sintoma comum entre as doenças que mais afetam as
crianças na infância. Além disso, durante a consulta de puericultura, o enfermeiro deve
avaliar a suspeita de câncer pela observação e história clínica da paciente, perguntar
para a mãe sobre os problemas de saúde da criança e verificar se a criança apresenta
tosse ou tem dificuldade de respirar, se tem diarreia, febre (baixa, de origem
desconhecida), problemas nos ouvidos e na garganta, sangramentos, púrpuras,
petéquias, entre outros. É necessário também avaliar o estado nutricional da criança, seu
crescimento e desenvolvimento, possibilidades de anemia, consultar o calendário de
vacina, verificar durante o exame físico se há sinais de linfadenopatia e garantir o
acompanhamento da criança nas consultas de puericultura (WHO, 2014).
A influência do paradigma cartesiano no modelo biomédico prioriza as questões
biológicas e não considera os fatores psicoemocionais e socioambientais no processo
saúde-doença das crianças, por exemplo. Ao organizar o seu processo ensinoaprendizagem e as práticas assistenciais ao redor deste modelo cartesiano, os
profissionais de saúde priorizam a doença e não os pacientes em si e suas histórias.
Enquanto estiverem restritos ao modelo biomédico, eles encontram-se impossibilitados
de considerar a experiência do sofrimento de crianças e famílias como integrante da sua
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relação profissional (CAMILLO, MAIORINO, 2012).
A insistência e persistência dos familiares que conhecem o comportamento da
criança os levam a percorrer inúmeros caminhos em busca de resolutividade para o
problema de saúde apresentado pela criança e iniciar a investigação diagnóstica. Esse
período de adoecimento torna-se longo e difícil, afetando todos os membros da família
(SILVA et al., 2009).
Nesse sentido, o cuidado humano deve enfatizar a complexidade humana, com
foco na compreensão e no respeito ao outro, através de uma escuta atenta e sensível
(CAMILLO, MAIORINO, 2012).
Os principais sinais de adoecimento narrados pelos familiares foram: febre baixa
(menos de 38º C), contínua e persistente; dor nos ossos da perna, que impedia algumas
crianças de andar e mal-estar geral e cansaço atípico. Todas as narrativas destacaram a
mudança de comportamento da criança, nas semanas que antecederam a investigação
diagnóstica, particularmente a alteração do humor marcada por prostração,
irritabilidade, tristeza, ficar mais quieta, parada, sentada, no colo dos cuidadores
(familiares e babás) ou não querer andar, perda de apetite, dormir mais do que o normal.
A criança perdeu o entusiasmo para realizar as atividades do cotidiano ou atividades de
lazer, como aproveitar as viagens em família, e mostrou inaptidão para brincar. Outros
sinais de adoecimento foram: manchas roxas pelos braços, pernas e costas; distensão
abdominal (hepatoesplenomegalia), linfadenopatia, ânsia de vômito e anemia.

O

Quadro 3 sintetiza esses sinais de adoecimento, segundo os sistemas de crenças dos
domínios familiar e profissional.
Esses sinais integraram um quadro geral de piora progressiva da febre
intermitente e contínua, mudança de comportamento da criança, queda no estado geral,
adenomegalias nas regiões cervicais e retroauriculares, aumento de órgãos abdominais,
dor óssea constante na extremidade com piora no período noturno e manchas roxas em
extremidades e costas, entre outros. Não era infecção, entorse ou fratura, como narrado
por um dos familiares: “não pode ser virose”, “as coisas foram evoluindo, não era uma
virose... a gente foi deixando...”, por isso, precisa ser mais bem investigado.
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Quadro 3. Percepção dos sinais de adoecimento associados à leucemia linfoide aguda na infância, 2016
Família
da
criança/idade de
início
do
adoecimento.
Mãe e padrasto de
SGDG (5 anos e 6
meses)

Pai e mãe de
I.S.P.C. (1 ano e
10 meses)

Sistema de crenças
Familiar

Profissional

S.A

M.E

S.A

M.E

Quando inicia: dezembro de 2009-janeiro 2010 –
Natal, Ano Novo, férias da família.
Tempo de duração: 27 dias/ 23 de dezembro de 2009 a
20 de janeiro de 2010.
Sinais de adoecimento: febre baixa, contínua
debilitante; dor constante na perna nos ossos da perna,
que impedia andar; manchas roxas pelos braços e pernas
como pancadas; cansaço atípico para uma menina
espevitada e alegre. Prostrada e triste, maior parte do
tempo quieta, parada, sentada ou dormindo.

Intervenção:
Busca atendimento do médico
pediatra pelo telefone.
Administra o antitérmico e o
analgésico prescritos.
Mantém o planejamento das duas
viagens em família; da viagem a
trabalho, ida ao Circo de Soleil e final
de semana na casa do pai biológico.

Queixas pinçadas e
associadas à: dor de
garganta, virose.

Intervenção:
O
médico
pediatra da criança atende a
família,
pelo
telefone,
prescreve de analgésico e
antitérmico.

Quando inicia: janeiro de 2008 – férias do pediatra da
criança.

Intervenção:
Busca atendimento com o médico
assistente (que não conhecia a
criança) do pediatra.
Administra o analgésico e o
antitérmico prescritos.

Queixas pinçadas e
associadas à: febre,
prostração e órgãos
abdominais
distendidos.

Tempo de duração: 10 a 15 dias. Mês de 2008, dias 10
ou 15 de janeiro.
Sinais de adoecimento: percepção de um padrão de
febre diferente do habitual: dois ciclos intermitentes de
febre baixa contínua (37,3º C, 37,5º C, 37,8º C e 38º C)
que cediam temporariamente com antitérmicos. O ciclo
de febre foi acompanhado de mudança de
comportamento,
prostração
progressiva
e
o
estranhamento com o aumento da distensão abdominal.

Quando do retorno da terceira
viagem, o médico pediatra da
criança atende a família, pelo
telefone, e inicia o processo
de investigação.
Intervenção
do
médico
assistente do pediatra (em
férias): interpreta narrativas
com as queixas de febre
associada a virose e prescreve
antitérmico e analgésico.
Intervenção do pediatra:
Após
alguns
dias,
a
persistência da febre leva o
pediatra da criança, que
retornou das férias, a atender a
criança no consultório.
Escuta a história da criança,
examina a criança com a
palpação abdominal e decide
aprofundar a investigação.
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Pai de L.B.S. (3
anos)

Mãe de M.M.B.M.
(2 anos e 9 meses)

Quando inicia: Mês de maio de 2012
Tempo de duração: 3 semanas (21 dias) entre os meses
de maio e junho de 2012.
Sinais de adoecimento: Pai (médico) percebe, três
semanas antes da investigação diagnóstica, a febre baixa
contínua por dois dias, sem maiores intercorrências,
com a criança caidinha (astenia), irritada ao toque,
prostrada e com queda do estado geral.
15 dias antes do diagnóstico: teve febre alta,
irritabilidade, cansaço e dormir muito (tarde e noite),
que não era típico da criança.
Quando inicia: Mês de fevereiro de 2010, período do
carnaval e de férias do médico pediatra da criança.
Tempo de duração: 10 dias do mês de fevereiro de
2010.
Sinais de adoecimento:
Febre inespecífica, mal-estar geral, prostração;
abatimento geral. Menina muda seu comportamento,
fica mais chameguenta (carente), deixa de ser explosiva
e fica menos agitada. Dois dias depois sente muita dor
nas pernas e acorda no dia 20 de fevereiro sem andar.

Mãe de L.S.M. (3
anos e 10 meses)

Quando inicia: Mês de dezembro de 2014. Período préfestas natalina
Tempo de duração: duas semanas
Sinais de adoecimento: primeira semana, febre
intermitente, menor que 38º C, que cedia com
antitérmico.
Na segunda semana, a mãe preocupa-se com a febre
contínua e o aparecimento de um caroço/íngua no
pescoço e região posterior da orelha, acompanhado de
piora do quadro geral da criança.

Intervenção: Não mencionou.

Queixas
pinçadas:
Febre alta associada a
um
quadro
aparentemente viral.

Intervenção:
Busca
atendimento pediátrico, 15
dias antes do diagnóstico.

Intervenção:
Telefona para o médico pediatra
(em férias) pensando na possibilidade
de a criança ter uma fissura ou torcido
o pé, devido aos excessos no baile
infantil e das brincadeiras com a
amiga da escola de educação infantil.
Administra o analgésico prescrito
pelo ortopedista.

Queixas pinçadas:
Pediatra associa a dor
a entorse ou fratura
Ortopedista
associada a dor de
crescimento, após o
exame de raio-x.

Intervenção:
Pediatra
encaminha ao ortopedista.
O ortopedista solicita Raio-X
e descarta a suspeita de
fratura.
Explica à família que pode ser
dor do crescimento.
Prescreve analgésico.

Intervenção:
Leva a criança a um Pronto-Socorro
(PS) Infantil conveniado ao seguro
de saúde empresarial da família, duas
vezes.
Administra
o
antitérmico
e,
possivelmente, o antibiótico prescrito
pela médica de plantão.
Não adesão ao tratamento com o
segundo antibiótico e leva a criança
ao consultório da pediatra.

Queixas pinçadas:
Febre, náuseas.

Intervenção.
Primeira semana: médica de
plantão no PS interpreta a
febre como infecção e
prescreve antitérmico e um
medicamento para ser tomado
em sete dias.
Na segunda semana, a mesma
profissional de plantão atende
a criança e prescreve outro
antibiótico.

Legenda: S.A – sinais de adoecimento; M.E. – Modelo explicativo e intervenção. Elaborado por Mattos, Cabral, 2016.
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A entrada no itinerário de cuidados é postergada para depois das festividades do
Natal, Ano Novo, Carnaval, a volta das férias do médico pediatra, a viagem de férias em
família, a viagem a trabalho, ida a um espetáculo circense e fim de semana na casa do
pai biológico.
Por sua vez, os projetos de vida em família e profissional contribuíram para o
adiamento da investigação sobre o que estava acontecendo com a criança, enquanto que
a criança foi tratada para alívio dos sintomas com analgésico e antitérmico, ou
tratamento para infecção com antibiótico.
Em geral as datas significativas adiaram de uma a duas semanas a procura pelo
subsistema profissional, para se suspeitar de algo mais grave e iniciar uma investigação
diagnóstica. Pois, enquanto que o modelo explicativo das famílias é construído na
experiência e na observação, precisando narrar histórias, o modelo explicativo
profissional, baseado em concepções clínico-epidemiológicas e biomédicas, orienta-se
para as queixas para definir condutas terapêuticas e tomar decisões.

2.2. Suspeição, investigação e definição do diagnóstico da LLA no itinerário de
cuidados no serviço privado de saúde
Os sinais de adoecimento, tais como febre, prostração, cansaço, manchas pelo
corpo e dor nos ossos, por exemplo, foram interpretados e ressignificados por
profissionais de saúde como doenças comuns na infância, pois se assemelham às
viroses, infecção de garganta, dengue, mononucleose, febre reumatoide, entre outros,
como apresentados nas narrativas dos familiares.
Todas as famílias buscaram o serviço de saúde (Pronto-Socorro), o consultório
do pediatra (médico assistente e o próprio pediatra), a clínica de ortopedia (por
encaminhamento pediátrico), para investigar o que estava acontecendo com a criança.
As famílias administraram os medicamentos prescritos pelos profissionais de saúde e
não automedicaram as crianças. As quatro primeiras famílias entrevistadas foram
atendidas em hospitais conveniados aos seus seguros de saúde, localizados no bairro de
Copacabana, no Rio de Janeiro, e um em município na região do ABC paulista, em São
Paulo.
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A família da menina S.G.D.G. possuía plano de saúde empresarial com
cobertura top nacional, tendo como titular o padrasto das crianças. Toda a investigação
diagnóstica, exames laboratoriais e de imagem foram cobertos pelo seguro de saúde
privado da família. O início da investigação diagnóstica começou quando o pediatra,
que acompanhava a menina desde o nascimento em consultório particular, pediu um
hemograma completo da criança, 27 dias após o início dos primeiros sinais de
adoecimento.
No domingo (17 de janeiro de 2010), liguei para o pediatra, explico todo o
quadro clínico. “Olha isso aqui”, ele achou estranho e falou: “Faz um exame
de sangue amanhã cedinho que eu estou muito preocupado com a dengue!
(...) Eu quero um Hemograma completo!”.
Eu fiz o exame, sem pedido médico, em um laboratório particular ao lado da
minha casa. No final do dia, ele me liga avisando que as plaquetas estavam
em 17.000. Você tem que ter no mínimo 150.000! Eu falei: “Será que é
dengue?”. Era época de dengue, antigamente, tinha muito erro de laboratório.
Mas, pensei, hoje, os laboratórios têm uma tecnologia muito boa, não poderia
haver um erro. (...)
Na noite do mesmo dia, o pediatra foi à minha casa e pediu para fazer um
novo exame de sangue, o exame clínico não batia com o quadro dela e nem
com o resultado do exame de sangue. No dia 19, acordamos cedo, novo
exame. A plaqueta dela estava em 11.000, de um dia para o outro. (F.R.G.,
mãe de S.G.D.G.).

A investigação do adoecimento da criança começou com uma suspeita de
dengue, por parte do médico pediatra da criança, e suspeita de erro laboratorial, por
parte da família. Entre os dias 18 e 20 de janeiro, dois hemogramas completos com
resultados da contagem de plaquetas (17.000 e 11.000) muito diferentes. Uma contagem
de plaquetas baixa leva o médico a interpretar que havia algo diferente das doenças mais
comuns na infância e que deveria ser mais investigada. O exame clínico incompatível
com o resultado do exame laboratorial, em um período de epidemia de dengue na cidade
do Rio de Janeiro, primeiramente, leva o profissional a suspeitar de dengue e não de
leucemia. Especialmente, porque a dengue era assunto de todas as mídias de
comunicação e de busca de muitas famílias por atendimento médico tanto nos serviços
privados como nos públicos. Para ser leucemia, a criança...
...Teria que estar com o baço e fígado aumentado, dores no esterno e nas
pernas. Esse aqui (apontando para o mapa falante, Figura 9), dores nas
pernas era a única que ela tinha constantemente.
Agora, esses três aqui (mostrando no mapa falante, Figura 9), baço e fígado
aumentado, dores no diafragma ela não tinha. Ele apertava aqui no esterno,
um sinal de que poderia estar com a doença e ela não respondia, palpando o
baço e o fígado de tamanhos normais! (F.R.G., mãe de S.G.D.G.).
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Figura 9: Produção artística. TCS Mapa Falante, Sra. F.R.G., mãe de S.G.D.G. Rio de Janeiro, 2016

No primeiro momento da avaliação do pediatra que acompanhava a criança
desde o nascimento, não houve suspeição de câncer porque o baço e fígado não estavam
aumentados, não havia dores à palpação do esterno. As pernas eram os únicos sinais
constantes.
Ele (o pediatra) falou: pede para ir para o hospital. Eu internei na véspera de
feriado de São Sebastião (20 de janeiro). Veio a hematologista, fez o exame
clínico, palpou o esterno de uma forma que na hora doeu. (...) Ela não teve
essa dor quando o pediatra apertou; e marcou a punção medular para o dia
seguinte. Ela aplica a tal da anestesia... Faz a punção de manhã cedo, a
menina em jejum. A hematologista vai para o laboratório para olhar a lâmina.
(F.R.G., mãe de S.G.D.G.).
//
Já a narrativa do padrasto revela que duas semanas antes do diagnóstico da
doença: ...eu não sabia o que ela tinha... muito cansaço (...) ela estava com
dor nas pernas, os ossos estavam doloridos. (N.J.G.G., padrasto de S.G.D.G.).

A investigação continuou na atenção especializada particular com a médica
onco-hematologista pediátrica que atendeu a criança e sua família. No exame clínico, a
menina sentia dor esternal à palpação, o que chamou a atenção da especialista que fez a
punção de medula e o mielograma.
Depois a gente soube disso, mas foi pego bem no início. (F.R.G., mãe de
S.G.D.G.).
Exatamente por causa da doença, são os ossos que geram o sangue. Depois, a
gente entendeu as manchas... (N.J.G.G., padrasto de S.G.D.G.).

Da investigação à definição diagnóstica, inúmeros fatores foram facilitadores:
um pediatra que acompanhava a criança no consultório e no domicílio, o acesso a
serviço de saúde privado, incluindo laboratórios e hospitais, custeados com recursos
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próprios ou de plano privado de saúde, e articulação entre o pediatra e a especialista
(onco-hematologista pediátrica). A facilidade de acesso à investigação diagnóstica
mobilizou a família no itinerário de cuidados, que avançou da suspeição à investigação
diagnóstica. Algo mais sério estava acontecendo no adoecimento da criança que
precisava de referência para uma especialista, internação hospitalar, coleta de material
por punção e exame de mielograma.
Nas narrativas do pai da menina I.S.P.C., o Sr. R.M.C. apresenta o ônibus
(Figura 10) como uma metáfora em que ele, a criança (I.S.P.C.) e sua mãe iniciaram
uma viagem pelo itinerário de cuidados em janeiro de 2008.
A gente entrou num ônibus (Figura 10) errado... a leucemia foi um ônibus...
Estou num campo de concentração brincando de pique-se-esconde, como no
filme “A vida é Bela”. Minha mulher conduziu um ônibus que a gente não
queria pegar, mas, uma vez que pegou, não dá para pular fora! Você tem que
percorrer a entrada e tem que percorrer direito. Ah, ficou muito tempo,
foram duas idas ao médico e, na segunda, já foi para o hospital. (R.M.C., pai
de I.S.P.C.).

Figura 10: Produção artística.
TCS Mapa Falante do Sr.
R.M.C., pai de I.S.P.C. Rio de
Janeiro, 2016

A viagem de ônibus teve início na fase de suspeição da leucemia e os ajudou a
percorrer o itinerário da investigação e definição do diagnóstico da leucemia, numa
viagem conduzida pela mãe da criança, sua cuidadora principal.
Ao entrar no “ônibus leucemia”, a família percorreu o itinerário de cuidados
interpretando-o como um campo de batalha, uma luta diária pela vida da menina.
Apesar disso, a família fez desta viagem uma vida bela, sem deixar de viver a realidade,
tal qual no filme a “Vida é Bela”. Esse filme italiano, lançado no ano de 1997, retrata a
vida de prisioneiros no campo de concentração nazista, na Europa ocupada. Durante a
Segunda Guerra Mundial, o judeu Guido, sua esposa e seu filho Giosué são levados
para um campo de concentração nazista. Guido é um homem simples, espirituoso,
inteligente e possui um grande humor. Afastado da mulher, ele tem que usar sua
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imaginação para fazer o menino acreditar que estão participando de um jogo de pontos,
que premiará o vencedor com um tanque de guerra. O pai fala deste jogo com o intuito
de proteger seu filho do terror e da violência que os cercam (COSTA, 1999).
A mãe conduzia o ônibus, porque foi a principal cuidadora da criança e atendeu
as necessidades de saúde dela e da família. Iniciou o itinerário de cuidados como se
estivesse partindo para uma viagem de ônibus sem possibilidade de desistir e de sair
dele. É preciso ter força e prosseguir com determinação, fé e perseverança. A família
buscou vencer os obstáculos em favor do bem-estar da menina e o atendimento às suas
necessidades nessa etapa do adoecimento, mas ainda não se sabia exatamente o que
estava acontecendo.
Na segunda ida ao pediatra, ele... achou o fígado e o baço distendidos, e
disse: “Eu estou achando esquisito, se for uma virose, eu queria que ela
fizesse um exame de sangue!”. (R.M.C., pai de I.S.P.C.).
//
Complementando a narrativa, a mãe diz: No exame de sangue, você
consegue detectar. Ele falou: “Ah, pode ser viral muito forte. Pode ser uma
mononucleose!”. Ele deu uma desconversada, mandou para o hospital e pediu
para ficar lá. Eu fui e a gente passou a noite... (M.I.S.P., mãe de I.S.P.C.).
//
Eu saí correndo do trabalho às sete horas da noite. Ele foi super-hábil,
poderia dizer para a gente ir para a casa. Ela estava melhor, mais ativa, mexia
em tudo, mas ele disse: “Fica no hospital, porque é mais fácil fazer outros
exames do que vocês saírem para casa e ficarem marcando.”. Quando fez a
leucometria dela, estava com 70 mil leucócitos, uma contagem absurda...
Quando ele falou “fica no hospital”, a gente achou que poderia ser uma
toxoplasmose, uma mononucleose ou alguma coisa pior. Mas tinha uma
chance de ser uma doença de sangue, uma leucemia. (R.M.C., pai de
I.S.P.C.).

A investigação do adoecimento da criança começou na segunda consulta, após o
exame clínico pelo pediatra. Inicialmente, o profissional de saúde associou o resultado
da leucometria e o exame clínico a uma virose grave, como a monocleose,
toxoplasmose. No entanto, a hepatoesplenomegalia detectada no exame clínico,
associada à leucometria, ampliou o leque de suspeição para uma doença de sangue, a
leucemia.
No dia seguinte, ele pediu: “Vamos fazer um exame mais profundo
amanhã.”. Ele chamou uma hematologista...
Ela falou assim: “... o sangue periférico está esquisito. É bom a gente fazer
uma punção na medula, que é a fábrica de sangue. Vamos fazer um
mielograma.”. ...No mesmo dia à noite, já tinha todo o diagnóstico... (R.M.C.,
pai de I.S.P.C.).
//
A fase de diagnóstico foi muito rápida... 5 a 7 dias, do primeiro sintoma até
entrar com o tratamento. A gente acha que isso ajuda muito no prognóstico
de cura. (M.I.S.P., mãe de I.S.P.C.).
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Após o hemograma completo, o pediatra pediu que a família permanecesse no
hospital por precaução e encaminhou a criança a onco-hematologista pediátrica que
colheu material para o mielograma por punção na medula, no ambiente do centro
cirúrgico, com a criança em jejum e sob anestesia. Ela fez a punção da medula óssea,
analisou a lâmina e preferiu esperar o resultado do laboratório para definir o
diagnóstico.
Segundo a narrativa do pai da menina, o pediatra ficou se martirizando porque
não pediu logo um hemograma na primeira semana em que a criança foi atendida por
ele, no consultório.
Como ele mandou a gente ir ao hospital, na segunda semana, o pediatra ficou
se recriminando que deveria ter pedido um exame de sangue na primeira
semana. Mas não se fura uma criança de 1 ano e 10 meses para colher sangue
(...) para um hemograma. A hematologista falou assim: “Ainda bem que não
pediu, porque... doença é tão rápida que, na primeira semana, o hemograma
está pouco alterado...”. (R.M.C., pai de I.S.P.C.).

O pediatra sentiu-se culpado, porém a hematologista o informou de que o
hemograma completo na primeira semana poderia não apresentar a leucometria e
retardar a investigação diagnóstica da leucemia. A proliferação de células leucêmicas é
diária. Além disso, uma punção venosa é um procedimento invasivo, que pode causar
sofrimento e dor para uma criança pequena, com idade de 1 ano e 10 meses. O tempo
entre a suspeição, investigação pela especialista e definição do diagnóstico de leucemia
foi de cinco a sete dias; um tempo oportuno para se obter um prognóstico de cura.
No mês de junho de 2012, a menina L.B.S. realizou os exames laboratoriais e de
imagem para investigação diagnóstica custeados com recursos financeiros da própria
família e do plano de saúde familiar. O pai da menina, Sr. L.C.B.S., que era médico,
tinha duas amigas pediatras que trabalhavam no hospital A, onde fazia cirurgias ou ia
visitar seus pacientes internados. Nesse mesmo local, a menina L.B.S. foi investigada e
diagnosticada com leucemia.
Em junho de 2012,... ela começou com umas manchas roxas nas pernas e nas
costas. A pediatra dela estava doente e disse: “Leva no hospital, eu vou ligar
para lá.”.
Tinham duas amigas minhas, pediatras, que trabalham lá. Eu a levei para o
hospital A. A gente colheu o exame de sangue e foi para casa.
Minha amiga (médica) me ligou: “Volta aqui, a gente tem que olhar, o exame
não veio bom!”. Pediu para fazer novos exames. Aí, começou a nossa saga. A
gente ficou uns 10 dias lá internados. Colher exame, punção de medula,
aquele protocolo todo (...).
Minha esposa (Sra. J.N.B.S.) percebeu que ela estava diferente, mas, quando
saí de casa, eu já sabia que não era coisa boa. Eu tinha quase certeza que era
uma leucemia (L.C.B.S., pai de L.B.S.)
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A suspeição de que havia algo mais complexo acontecendo surgiu com a
presença de manchas roxas nas pernas e nas costas e uma febre alta foi do próprio pai,
que era médico. Essas intercorrências lhes chamaram a atenção e mobilizaram a família
(pai e mãe) a buscar atendimento do pediatra que acompanhava a criança e sua rede de
amizades do ambiente hospitalar. Os resultados do exame de sangue, hematócrito baixo,
e do material coletado na punção de medula se somaram à suspeita do pai-médico
otorrinolaringologista, não postergando a investigação e nem a definição diagnóstica.
Em junho do mesmo ano, a criança e a família viveram o primeiro período de internação
hospitalar, que durou 10 dias, para a definição diagnóstica. O sistema de crença pessoal
do pai-médico é conformado pelo modelo biomédico de formação profissional e
direcionou a entrada da criança no itinerário de cuidado.
Em fevereiro de 2010, a menina M.M.B.M. realizou os exames laboratoriais e de
imagem, consultas médicas em serviços de saúde credenciados pelo Plano de Saúde
Mutua dos Magistrados e pagamento com recursos próprios da família. O plano da
magistratura da família é dependente do Sr. M., pai da M.M.B.M., que é magistrado.
No dia 20 de fevereiro de 2010 (sábado), ela acordou sem andar, não
levantava, gritava de dor!
Eu falei: “M. (marido da Sra. D.M.B.M.), liga correndo para o Dr. P.
(pediatra), fala que tem que atender a M. M.B.M. (2 anos e 9 meses) hoje,
agora! Ele não funciona sábado!”.
Ele telefonou da cozinha e eu ouvi no escritório, como se fosse uma voz
falando no meu ouvido, leucemia. Eu sou espírita, então, ouço coisas dentro
de mim mesma, ouve do espírito, não ouve uma voz de fora… é de dentro.
Sempre tive muita intuição... (D.M.B.M., mãe de M.M.B.M.).

O itinerário de cuidados da menina teve início com a suspeição da leucemia a
partir de um quadro de dor intensa na perna, dificuldade para se levantar e andar. A
família (mãe e pai) preocupava-se com a gravidade do adoecimento da criança e
telefonou para o médico pediatra da criança, que estava em férias. O sistema de crença
pessoal da mãe, com religião espírita, é conformado pelo modelo religioso e direcionou
a entrada da criança no itinerário de cuidado.
Naquele momento, com base em seu sistema de crença pessoal, a mãe se disse
intuitiva, e ela ouviu uma voz de dentro de si que falava a palavra “leucemia” no seu
ouvido. De acordo com o modelo explicativo do espiritismo, a mãe acreditava que a voz
não era de fora do seu corpo, do exterior. Era a sua intuição que estava pressentindo que
a menina tinha leucemia, evocando sentimentos de ansiedade, nervosismo e aflição.
Eu falei: “M., pergunta para ele (o médico pediatra da criança) se leucemia
dá dor na perna.”. Ele falou: “Dr. P., leucemia dá dor na perna?”.
Ele (o pediatra): “Pode dar; mas, mil coisas podem dar!”.
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Ele falou: “Estou indo para a clínica agora (era um sábado), vocês vão
também!”.
Ele examinou: “Eu não tenho a menor ideia, não sei o que é! Só posso dizer
que é muito grave! Não é dor de crescimento (antes o ortopedista havia dito
que era dor do crescimento e prescreveu analgésico). Eu preciso examinar
para saber!”. Na hora, ele fez lá os testes de colocar em pé.
Falou: “Nenhuma criança grita assim! Pode ser uma manha, pode não estar
doendo tanto, pode doer só às vezes. A dor que ela tem é de uma coisa muito
grave! Se eu tiver que apostar, acharia que era uma artrite reumatoide.”.
Pediu exames laboratoriais e falou: “Você não vai fazer esse exame hoje,
porque sábado e domingo os laboratórios funcionam mal. Vai fazer na
segunda-feira bem cedo, pede a coleta domiciliar.”.
Eu perguntei: “Eu faço o quê com ela?”. Ele mandou: “Dá um alívio
analgésico!”.
Eu falei: “Não é possível! Essa menina não vai tomar um antibiótico? Um
corticoide, um anti-inflamatório? Ela vai ficar com dor? A menina não
anda!”.
Isso é muito importante, porque deu o sinal verde para fazer o exame… o
vermelho depois, para o resultado desse exame. Mas eu nunca vi alguém com
leucemia! Eu saí de lá arrasada! Ela passou o resto do sábado e do domingo
se arrastando no chão, andava de cotovelo assim... Um negócio desesperador,
a espera do resultado do exame! (D.M.B.M., mãe de M.M.B.M.)

O médico pediatra que acompanhava a criança reconheceu que o adoecimento da
criança era grave, mais do que dor do crescimento, poderia ser uma artrite reumatoide e
pediu para a mãe fazer um exame de sangue. O estado da criança à espera do exame era
desesperador, porque havia muita dor e sofrimento da criança. Antes uma suspeita
compartilhada pela intuição espiritual, agora transformava-se em uma possibilidade real
de ser leucemia em uma menina de apenas 2 anos e 9 meses.
Na segunda-feira de manhã, o laboratório veio fazer a coleta domiciliar para
o exame de sangue. A M.M.B.M. nunca tinha feito exame, foi a primeira vez.
Ela chorou para caramba. Fizemos o exame de manhã.
Quando a gente estava passeando na igreja, umas sete horas da noite, o Dr.
P. me ligou.
Ele disse: “… Eu marquei uma hematologista (S.T.R.), que é uma grande
amiga. Eu falei que você vai ligar para ela para marcar de ir lá amanhã, para
poder ver a M.M.B.M... Vou mandar o resultado do exame para a
hematologista.”.
Antigamente, ela (hematologista) tinha trabalhado com ele (pediatra) aqui no
centro médico (D.M.B.M., mãe de M. M.B.M.).

Na segunda-feira, a família fez a coleta de sangue domiciliar, visto que a menina
não conseguia andar nem tinha condições físicas de ir ao laboratório. No mesmo dia, à
noite, a mãe recebeu a notícia do resultado do exame pelo pediatra, destacando a
necessidade de uma avaliação de um especialista em hematologia.
(...) Eu liguei para a Dra. S.T.R. de manhã. Ela: “Tá. Você liga lá para o meu
consultório e marca para sexta-feira.”.
Eu falei: “Não! Minha filha está sem andar, você vai atendê-la hoje!!! Aonde
você estiver, eu vou!”.
Ela falou: “Tudo bem então (...). Você vai para o meu consultório.”.
Nesse dia, eu fui trabalhar… de manhã... deixei ela preparada com a babá, o
motorista pegou ela aqui (em casa, Figura 11). Eu chorei daqui da minha
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casa até o Centro da cidade...
Na terça-feira mesmo, depois do trabalho, eu encontrei com o M. (pai da
menina) lá na Cidade... Fomos juntos para o consultório da hematologista...
antes dela examinar, ela não achava que fosse leucemia. Perguntou sobre o
histórico de leucemia na família… Ela examinando a barriga... Quando ela
deitou M.M.B.M.… Ela falou assim: “Eu vou interná-la amanhã para fazer o
mielograma, mas, não deve ser... Vamos ver amanhã 8 horas, quero que
vocês cheguem 4 horas, antes de todo mundo (...). A gente vai fazer amanhã,
às 5 horas. Vocês vão entrar direto pela porta do day clinic...”. (D.M.B.M.,
mãe de M. M.B.M.).

Na consulta com a família, a hematologista fez anamnese completa, exame físico
da menina e interpretação do exame laboratorial, decidindo pela solicitação e
agendamento do mielograma, um exame de investigação diagnóstica que é feito quando
há suspeita de leucemia.
Preparamos a M.M.B.M. e fomos... (...) na quarta-feira de madrugada, ao
Hospital A. Entramos em uns boxes... por uma sala meio isolada da
emergência. Foram colher o sangue dela. Ela urrava muito de dor, eu
segurando ela assim... Um negócio desesperador! No hospital não tem muito
amor ali na emergência. Aquele garrote de adulto, grosso para fazer um
acesso à coleta do sangue... A Doutora S.T.R. chegou, colheu o material, fez
o mielograma e saiu. Ela pegou uma lâmina e, na hora, ela viu no
microscópio. (D.M.B.M., mãe de M. M.B.M.)

Durante a coleta de sangue, a mãe acompanhava a dor da criança. A sua
presença transmitiu apoio e o seu toque trouxe segurança e conforto neste momento tão
difícil e desesperador, como é a coleta de sangue para exames diagnósticos com
materiais que, segundo a percepção do familiar, seriam mais apropriados para adultos
do que para crianças.
Ela falou: “Vou examinar a lâmina... Eu preciso de uma pessoa da máxima
confiança, para não trocar... porque essa pessoa vai levar o exame...”. (...) que
a gente pagou... fora do Hospital A. Alguns dias depois, saiu o resultado
oficial do mielograma. (D.M.B.M., mãe de M. M.B.M.).

81

Figura 11. Produção Artística. TCS Mapa Falante. Sra. D.M.B.M., mãe de M.M.B.M. Rio de Janeiro,
2016

Na sequência, após observar a lâmina da criança, a médica especialista solicitou
que uma pessoa de confiança da família procedesse à entrega do material do exame em
um laboratório privado, para que não houvesse risco de troca de lâmina e retardo na
definição do diagnóstico. A solicitação da médica foi prontamente atendida pelos
familiares da menina. Não deveria ter erros, visto que a troca de exames poderia
interferir no tempo de início do tratamento da criança. É de extrema responsabilidade a
entrega de um exame diagnóstico desse porte, que pode trazer o resultado de uma
doença grave, como a leucemia.
Na narrativa da mãe do menino L.S.M., o processo de investigação diagnóstica
se iniciou com a questionável competência da médica do plantão de um pronto-socorro
infantil de um hospital conveniado do seguro de saúde da família, depois de ter atendido
a criança em dois momentos diferentes em um período de duas semanas.
Ela (médica do plantão no Pronto-Socorro) não sabe nada, toda hora fala
uma coisa... “A gente vai marcar uma pediatra.” (que acompanhava a
criança).
Eu marquei a pediatra. (A.S.M., mãe de L.S.M.)

Nessa unidade de conversação, L.S.M., como a principal cuidadora do menino,
procurou o pronto-socorro como parte da rede de serviços coberta pelo seguro de saúde
privado. No entanto, naquele lugar, ela não encontrou a resolutividade esperada para o
quadro de adoecimento por ela narrado. Por duas vezes, a mesma profissional de saúde
no atendimento de urgência não escutou a narrativa da cuidadora, mas somente as
queixas de sintomas que a criança apresentava. A relação de desconfiança na
competência e capacidade profissional da médica que atendeu o menino na urgência
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mobilizou a família a continuar percorrendo o sistema de cuidados profissionais.
O agendamento com a médica pediatra que acompanhava a criança foi a solução
para a piora do quadro geral da criança.
Meu filho já não andava direito, a gente levou ele no colo. A pediatra
examinou o menino, pediu exame de sangue, de fezes e urina.
A gente fez os exames, ela recebeu os resultados pelo celular dela e ligou
para o celular do meu marido... que o exame de sangue estava alterado e que
era para repetir. No dia seguinte, bem cedo, a gente fez o segundo exame de
sangue em jejum. À tarde, ela recebeu novamente o resultado pelo celular.
Ela falou que precisava conversar com a gente, que era para ir ao hospital.
(A.S.M., mãe de L.S.M.)

A percepção de mudanças no estado geral da criança requer o conhecimento
prévio da história de saúde por profissional que a acompanhe em caráter regular e
sistemático, desde os primeiros meses de vida. A escuta contínua de diferentes
narrativas em períodos diferentes de tempo permite construir um significado mais
consistente para as mudanças no estado geral da criança. Portanto, o acompanhamento
sistemático por um mesmo profissional e o exame clínico a cada consulta podem, em
algum momento do itinerário de cuidados, serem necessários para a solicitação de
exame de sangue, fezes e urina, os quais não são rotina na avaliação de saúde.
Uma relação terapêutica estável construiu confiança e diálogo que fortaleceram
as ações investigativas (o exame clínico e solicitação de exames laboratoriais), o
comprometimento em receber os resultados dos exames pelo telefone, a proximidade
com a família (telefonar para o celular do pai da criança) e o interesse em investigar o
que estava acontecendo com a criança. As primeiras ações investigativas apontaram
para algum desfecho de resolução, que exigiu um aprofundamento da suspeição até a
definição do diagnóstico, em ambiente hospitalar. Os primeiros sinais de adoecimento e
a etapa de investigação e definição diagnóstica duraram duas semanas do mês de
dezembro de 2014.

Discussão dos dados
Tanto os profissionais que acompanhavam a criança em caráter contínuo,
sistemático e regular como aqueles que interagiram com ela pela primeira vez
associaram o quadro de adoecimento da criança a virose, dengue, artrite reumatoide,
mononucleose, a uma doença do sangue qualquer, menos a leucemia.
No entanto, nos casos de dengue clássica, a criança pode ser assintomática ou
apresentar-se como uma síndrome febril clássica viral, ou com sinais e sintomas
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inespecíficos e agravamento súbito: vômitos, diarreia ou fezes amolecidas, adinamia,
sonolência, recusa da alimentação e de líquidos. Estes sinais e sintomas podem ser
confundidos com outros quadros infecciosos febris. Na criança, o início da doença pode
passar despercebido e o quadro grave ser identificado como a primeira manifestação
clínica (DIAS et al., 2010; BRASIL, 2013b). Segundo a narrativa de uma das famílias,
esses sintomas não corresponderam ao que uma das crianças apresentou (S.G.D.G.),
pois a febre era baixa. Mas, no tempo em que a criança apresentou os primeiros sinais
de adoecimento, a dengue era uma epidemia no Rio de Janeiro.
Para compreender os processos de doença, as pessoas precisam de modelos
explicativos, pois eles são os principais veículos de construção da realidade clínica,
além de revelar a especificidade cultural e sua temporalidade (KLEINMAN, 1980).
A suspeição de outras doenças que não a leucemia, por vezes, não corresponde
efetivamente ao quadro clínico que a criança apresente. Na mononucleose infecciosa
(MI) ocorre a tríade febre alta, faringite e linfadenomegalia. Porém, outras
manifestações clínicas podem estar presentes, por exemplo: artralgia, dor abdominal,
esplenomegalia, náuseas, vômitos exantema, hepatomegalia discreta, e tosse.
O médico pediatra da menina I.S.P.C. suspeitou que ela estivesse com a
mononucleose infecciosa (MI), uma patologia transmissível. A sua transmissão ocorre
por via oral-oral, por contato íntimo com a saliva de um hospedeiro que está infectado,
sendo popularmente conhecida como “Doença do Beijo”. Ela é causada por infecção
primária pelo vírus Epstein-Barr (EBV), que afeta, principalmente, jovens entre 15 e 25
anos de idade (OLIVEIRA et al., 2012; NAKAOKA et al., 2013).
O médico que acompanhava M.M.B.M. suspeitou de que a menina tivesse artrite
reumatoide (AR), uma doença autoimune de etiologia desconhecida. Apresenta
poliartrite periférica e simétrica, que causa a deformidade e leva à destruição das
articulações devido às erosões nos ossos e na cartilagem (BÉRTOLO et al., 2007).
Segundo o Projeto Diretrizes: “Artrite Idiopática Juvenil: Diagnóstico” da
Associação Médica Brasileira (AMB, 2012), a Artrite Idiopática Juvenil (AIJ) é a artrite
crônica mais comum na infância e na adolescência, que tem início antes dos 16 anos de
idade, e é de etiologia desconhecida. Ela consiste no aumento do volume articular ou na
presença de dor associada à limitação do movimento articular, com duração de pelo
menos seis semanas As principais características da AIJ são comprometimento articular
(oligo ou poliarticular) em qualquer articulação (joelhos, punhos, tornozelos e
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cotovelos), febre vespertina diária com um ou dois picos superiores a 39º C diários
seguidos de retorno rápido à temperatura abaixo de 37º C. A duração da febre é de no
mínimo duas semanas, por

pelo menos 3 dias consecutivos. A criança apresenta

exantema ou lesões maculares e maculopapulares róseo-salmão de 2 a 6 mm. Outros
sintomas

presentes

são

a

pericardite,

miocardite,

serosite,

adenomegalias,

hepatoesplenomegalia discreta. De acordo com o Projeto Diretrizes:
A neoplasia mais importante no diagnóstico diferencial da AIJS é a leucemia
linfoide aguda, por sua maior frequência e pelas chances de cura quando se
introduz tratamento adequado em suas fases iniciais. As alterações do
hemograma, como linfocitose, trombocitopenia em paciente com dor óssea
ou articular noturna, intensa, esplenomegalia e adenomegalia, levam à
suspeita de malignidade (2012, p. 7).

Quando a abordagem em saúde é biomédica centrada em relatos ocasionais e
fragmentados de queixas, há o adiamento do diagnóstico do câncer infantil, que poderia
ser feito de modo oportuno. Por outro lado, sempre que se leva em conta a integralidade
dos cuidados, baseada na escuta qualificada e continuada da narrativa das famílias, a
possibilidade de alcance da resolutividade das necessidades de saúde é muito maior e o
diagnóstico acontece mais cedo (FINKLER et al., 2014).
A escuta da narrativa das famílias de crianças, no itinerário terapêutico, pode ser
uma ferramenta potente na detecção dos sinais de adoecimento, permitindo diferenciar
uma leucemia linfoide aguda de doenças comuns entre crianças menores de 5 anos. No
entanto, quando as famílias mantêm suas atividades, responsabilidades e funções
habituais de vida, seus projetos de vida, interpretando o adoecimento da criança como
algo “comum da infância”, há um adiamento da entrada no itinerário de cuidados. A
investigação e definição do diagnóstico começam somente quando a criança demonstra
uma conjugação de limitações severas relacionadas ao câncer, tais como dor óssea
intensa, dificuldades para andar, emagrecimento, abdômen distendido, ou seja, quando
há sinais visíveis de que não é algo comum para a infância.
Favoreto e Camargo Junior (2011) destacam a importância da valorização e do
manejo da narrativa pessoal do processo do adoecimento, em geral, como elementos
essenciais para ampliar a semiótica e terapêutica na prática clínica, sendo voltados para
a integralidade do cuidado em saúde. A abordagem narrativa na clínica é caraterizada
como uma ferramenta que pode facilitar a maneira de perceber e interpretar o
significado do adoecimento integrado ao contexto sociocultural de cada um.
A narrativa na clínica dirige a atenção para o narrador e a ação dele como sujeito
na forma como construirá sua história de acordo com o adoecimento, as suas demandas
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e a maneira com que ele vai compreender e responder às demandas. Para capturar os
elementos que surgem com base nas experiências dos ouvintes, é importante valorizar
elementos que compõem o sentido e a forma da narrativa e interpretar o significado do
adoecimento, como: o tempo, a influência do contexto sociocultural, a perspectiva
intersubjetiva, significados particulares presentes nas falas dos pacientes e a relação
entre gêneros narrativos (op. cit., 2011).
No movimento dialógico, o profissional de saúde deve incorporar, no seu
universo da interpretação, os sentimentos construídos social e psicologicamente, as
repercussões econômicas e sociais da doença no âmbito individual e coletivo,
expressões de preconceito, culpa ou o risco que existem em algumas doenças ou nas
situações de adoecimento, entre outros aspectos (op. cit., 2011).
Essa escuta atentiva à narrativa das famílias pode favorecer a investigação do
adoecimento em direção à definição de um diagnóstico em tempo oportuno,
particularmente daquelas doenças que possuem desfecho positivo associado ao início
abrupto do adoecer.
Sempre que se adia o início da investigação do câncer infantil, o seu desfecho é
mais dramático. Por outro lado, os profissionais da saúde podem postergar o diagnóstico
por não suspeitarem ou cogitarem a possibilidade de câncer em uma criança, por mais
que as evidências dessa doença estejam presentes no quadro clínico dela (FERMO et al.,
2014). Além disso, é importante destacar que o câncer infantil é considerado uma
doença rara quando comparado aos casos em adultos, o que dificulta o diagnóstico em
tempo oportuno (ANJOS, SANTO, CARVALHO, 2015).
Ao fazer um diagnóstico errado da doença, o profissional de saúde pode trazer
sérios agravos para a saúde da criança e sua família. O tratamento inadequado pode
diminuir ou mascarar os sinais e sintomas apresentados pela criança. Logo, pode haver
um aumento do período entre o início da doença e seu tratamento correto, o que pode
refletir na forma como a doença pode evoluir (FERMO et al., 2014).
Segundo o mesmo autor, no diagnóstico tardio do câncer infantil é frequente a
queixa dos pais sobre a “necessidade de serem persistentes para que os médicos
aprofundem as investigações, pois muitas vezes não há solicitação de exames
complementares e atenção às queixas referidas” (op. cit., 2014, p. 57).
Os sinais e sintomas do câncer infantil são comuns a várias doenças típicas da
infância. Mas o despreparo de alguns profissionais de saúde para realizar em tempo
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hábil as avaliações e os encaminhamentos para outros serviços de saúde especializados
podem ter impactos dramáticos sobre o atendimento à criança e à sua família
(CAVICCHIOLI, MENOSSI, LIMA, 2007; OLIVEIRA et al., 2014).
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CAPÍTULO III. NECESSIDADES DE FAMILIARES NA
COMUNICAÇÃO DA LEUCEMIA EM CRIANÇAS NO ITINERÁRIO DE
CUIDADO
No itinerário de cuidados, a comunicação da notícia é parte do percurso trilhado
pela família, em busca de atendimento às necessidades da criança e dos próprios
familiares cuidadores, após o diagnóstico. Então, busca-se responder questionamentos
da pesquisa quanto ao modo como a notícia do diagnóstico da LLA foi comunicada à
família, no itinerário de cuidados à criança com leucemia linfoide aguda.
Compreenderam-se as necessidades da criança e da família a partir da
comunicação do diagnóstico. Entretanto, para compreender as narrativas dos familiares
das cinco crianças com leucemia linfoide aguda, foi necessário incorporar o conceitos
de comunicação terapêutica.
No momento em que a pessoa “conta” (verbo contar) um episódio da sua
experiência vivida, mostra que a produção discursiva tomou o formato de uma narrativa.
Para que uma história seja bem narrada, é importante destacar algumas características
fundamentais: fazer a delimitação dos personagens, a descrição das relações recíprocas
e dos contextos das ações, das interações, dos atores, a razão de agir dos personagens, as
descrições e as avaliações. Essas variáveis ajudam a construir os significados na
narrativa (BERTAUX, 2010; BROTTO, 2013).
Na comunicação, observa-se o compartilhamento de mensagens enviadas e
recebidas, o que é efetivado através da compreensão da mensagem entre o emissor e o
receptor. A comunicação terapêutica é o meio pelo qual profissional de saúde interage
com o paciente para ajudá-lo a enfrentar os seus problemas e a conviver com os demais.
Além disso, ele também pode ajudar a enfrentar os bloqueios à autorrealização e ajustar
o que não pode ser mudado. Em síntese, o profissional de saúde pode adquirir
habilidade para usar seu conhecimento sobre o processo de comunicação, tornando-se
uma fonte de ajuda terapêutica para aliviar tensões das pessoas (PONTES, LEITÃO,
RAMOS, 2007; DAMASCENO et al., 2012).
No itinerário de cuidados à criança com leucemia linfoide aguda, todas as
famílias receberam a notícia após a confirmação diagnóstica em serviços de saúde
privados. Para as famílias, a comunicação da notícia do diagnóstico de leucemia na
criança envolveu momentos como a notícia do resultado dos exames (leucometria,
hemograma completo, hematócrito, mielograma) e do tipo de leucemia.
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3.1. Comunicação da notícia do diagnóstico da doença
Nesta unidade de conversação, a má notícia está marcada nos diferentes turnos
de narrativas sobre quando, o modo como o diagnóstico foi comunicado, o lugar, por
quem, com quem partilharam a notícia e como reagiram naquele momento impactante.
A comunicação da má notícia para a família da menina S.G.D.G. aconteceu em
momentos diferentes.
A mãe e o pai dela estavam lá. Ela (a hematologista) saiu da sala, me
chamou (o padrasto) sem que eles (a mãe e o pai) vissem, me levou para um
canto e disse-me: “S.G.D.G. está com leucemia!”. Isso aconteceu na quartafeira, dia 20 de janeiro.
Eu: “A senhora tem certeza?”.
Ela responde: “Eu vi... inúmeros quadros iguais a esse! Mas, tem que
confirmar se é mesmo e saber qual é o tipo para poder cuidar!”. (N.J.G.G.,
padrasto de S.G.D.G.).

A primeira notícia foi comunicada ao padrasto da criança no mesmo dia em que
a hematologista analisou a lâmina do mielograma, sendo para ele um choque. A
segunda notícia ocorreu um dia depois, quando foi comunicado o diagnóstico para os
pais biológicos (pai e mãe), depois da liberação do resultado oficial do mielograma pelo
laboratório. A notícia foi uma “bomba” que caiu na vida dos familiares mais próximos –
a mãe, o padrasto e o pai.
Ao mesmo tempo, o padrasto assumiu um compromisso de não antecipar a
notícia para os pais da criança por não ser oficial. O resultado laboratorial de análise da
lâmina só sairia no dia seguinte. Uma notícia como essa deve ser cautelosa, não haver
antecipações.
No dia 21 de janeiro de 2010... me chama na sala dos médicos e me fala o
diagnóstico... vai e fala assim...Vem aquela bomba!
(Ela interrompe sua narrativa, e pergunta a entrevistadora): Que cor é bem
bomba, assim? (Figura 12)...
...Mil possibilidades de acontecer, muitas interrogação e dúvidas, medo da
morte, do novo, do desconhecido. Qual é o tipo? É risco baixo ou alto? Tem
que esperar 30 dias, sabendo que a sua filha está doente (F.R.G., mãe de
S.G.D.G.).
//
Ela chama a F.R.G. numa salinha de notícias ruins, a sala dos médicos... A
F.R.G. desmonta... Quase desmaia, chora desbragadamente (copiosamente):
“Minha filha vai morrer!”.
Antigamente a gente pensava que câncer é uma doença que dá nos outros,
não na gente. Câncer era uma doença que dava no primo do irmão do tio do
avô do amigo, dava lá na décima casa decimal. Mas, hoje em dia, todo
mundo pode ter câncer. Tá dentro da família, todo mundo tem; agora, está
dentro de sua casa, na família mais próxima (N.J.G.G., padrasto de
S.G.D.G.).
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Figura 12. Produção Artística. TCS Mapa Falante. Sra. F.R.G., mãe de S.G.D.G. Rio de Janeiro, 2016

A notícia do diagnóstico de leucemia foi compreendida como uma bomba que
explodiu na vida da família, inaugurando um novo período marcado por uma infinidade
de coisas que estariam por acontecer. Um turbilhão de dúvidas, muitos pontos de
interrogação sobre o tipo da leucemia, se baixo, médio ou alto risco, a espera de um mês
com a criança doente e sem tratamento da leucemia, o medo da morte, do novo e do
desconhecido. Essa má notícia, uma verdadeira bomba, foi comunicada em uma sala
especial, de notícias ruins, a sala dos médicos para pessoas que são legalmente
responsáveis pela criança e mantêm profundos laços afetivos com ela, como é o caso de
S.G.D.G., cuja notícia foi comunicada, pela primeira vez, ao pai e à mãe; e, pela
segunda vez, ao padrasto.
Afinal, leucemia é um tipo de câncer que nenhuma família pensa que afetará
alguém muito próximo, interno à própria família. No sistema de crença popular, desde
tempos remotos, o câncer é uma doença que vem acontecendo nas outras pessoas, no
primo do tio que é avô do amigo, muito distante de sua família. Na atualidade, o câncer
está entrando na família de todo mundo, está dentro de casa.
Eu chamo o pai e a mãe, não falo isso (o diagnóstico). Eu estou vendo que os
dois estavam com a cabeça embaralhada. Eu também estava, mas alguém
tinha que ter um mínimo de discernimento para fazer o encaminhamento de
algumas questões. Eu pensei: “Eu preciso ficar forte, para orientar.”.
E falei o seguinte: “Eu decidi, olha, vai ser essa médica, porque ela tem muita
experiência.”. (N.J.G.G., padrasto de S.G.D.G.).

Mas, depois que a bomba explode, quem toma a decisão sobre os próximos
passos? Uma notícia dessa ordem de grandeza vem carregada de emoções que embotam
(embaralham) o raciocínio lógico. Alguém precisa ter um mínimo de discernimento para
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encaminhar questões sobre o médico que tratará a criança; alguém precisa ficar forte
para orientar sobre o que fazer no primeiro momento. Nesse caso, o padrasto,
inicialmente assumiu os primeiros encaminhamentos, enquanto a mãe e o pai ainda
estavam digerindo o que escutaram.
Quando veio o resultado, a médica chamou a gente e disse que foi bom,
porque era risco baixo... Tem a possibilidade de não precisar de transplante,
que é muito complicado... E começa todo aquele processo. Graças a Deus!
Acho que é aquela mãozinha de agradecimento (Figura 13)... Meu Deus! (...).
Eu rezava muito para que isso acontecesse (leucemia de baixo risco), porque
pelo menos seria mais possibilidade de cura e de tudo. (F.R.G., mãe de
S.G.D.G.).

Figura 13. Produção Artística. TCS Mapa Falante. Sra. F.R.G., mãe de S.G.D.G. Rio de Janeiro, 2016

Já a comunicação da terceira notícia para a família da menina S.G.D.G., nesse
turbilhão de acontecimentos, chegou um mês depois, quando saiu o resultado do
mielograma de leucemia baixo risco. O diagnóstico definitivo implicava na definição do
tipo e na consequente adequação do tratamento. No tipo de baixo risco, não há
necessidade de transplante de medula óssea, envolvendo procedimentos menos
complicados, de se definir o protocolo mais compatível com as necessidades da criança,
o estágio da doença e maiores chances de cura. A família se sentiu aliviada e agradecida
a Deus, pois junto com a notícia veio a preparação para os ciclos de tratamento que se
seguiriam.
Na segunda família, a comunicação da má notícia da menina I.S.P.C., que à
época estava com 1 ano e 10 meses de idade, aconteceu no mês de janeiro de 2008,
durante a internação no ambiente hospitalar privado, onde a investigação diagnóstica foi
realizada.
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A Dra. (a hematologista) deu uma olhada na lâmina, chamou a família (pai e
mãe) e deu a notícia: “Ela está com leucemia, mas precisa saber qual é o tipo.
Você tem que saber agora o que a gente vai fazer.”.
A gente chorou, chorou, chorou! A médica disse: “Eu vou dizer uma coisa
para vocês! O nome é feio, mas, das diversas doenças de sangue, essa é uma
das melhores que tem!”. Pensei, tem anemia falciforme, outras doenças
crônicas que nem sei o nome, que a cura é difícil, o prognóstico é ruim!
(R.M.C., pai de I.S.P.C.).
/.../
Ela, a hematologista, me abraçava e falava (para a mãe da criança): “Olha
para mim. Tem cura! Você tem que acreditar nisso, ela vai ficar boa! A gente
vai seguir junto.”. Aquele dia foi horrível! Eu fiquei quatro dias sem dormir
(...) ao lado dela o tempo inteiro (M.I.S.P.C., mãe de I.S.P.C.).

Para a família dessa menina, a primeira notícia do diagnóstico de leucemia foi
comunicada aos pais (mãe e pai juntos), no mesmo momento, pela hematologista
pediatra. Tal qual a narrativa de familiares de S.G.D.G., essa comunicação causou
sofrimento para os pais de I.S.P.C.
Choro e desespero embotam o raciocínio lógico, pois a notícia é devastadora,
marcando a vida da família da criança para sempre. Uma vez definido o diagnóstico
inicial, a família lida com sentimentos confusos e a expectativa sobre o que será feito
em um futuro incerto, com noites de insônias e permanência constante ao lado da
criança.
No entanto, antecipar a cura da leucemia revela expectativa para algo incerto, e
compará-la com outras doenças do sangue, qualificando-a como melhor, é uma
informação arriscada na construção de novos imaginários no sistema de crença. Por
exemplo, para a narrativa na entrevista com a pesquisadora de campo, o pai da criança a
comparou com a anemia falciforme, uma doença do sangue que é crônica e não tem
cura, mas, sob controle, tem uma expectativa longa, não requer medicamentos que
causam efeitos colaterais devastadores, como é a quimioterapia na leucemia.
Então, a parte humana é muito importante nessa hora da comunicação do
diagnóstico da leucemia na criança. (M.I.S.P.C., mãe de I.S.P.C.).

Outras pessoas significativas para a família também receberam a notícia pelos
pais ou souberam por outras pessoas, possivelmente pela própria médica especialista ou
outro membro da família.
O obstetra das meninas (...) soube da notícia e estava (ficou) muito mal
(R.M.C., pai de I.S.P.C.).
//
No dia da comunicação do diagnóstico, o meu pediatra (da Sra. M.I.S.P.C.,
quando ela era criança), com 30 anos de carreira viu exatamente dois casos.
O da minha filha era o terceiro caso. Ele vinha acompanhando... e ficou
desnorteado: “A minha estatística é um caso de leucemia a cada 10 anos.
Poxa! Logo com vocês!”. (M.I.S.P., mãe de I.S.P.C.).
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A solidariedade dos médicos que assistiam a família formou uma atmosfera
social mais acolhedora, empática e humanizante para enfrentar a comunicação de uma
má notícia de uma doença cujo nome é feio. Na classe média alta, a leucemia na
infância é um fenômeno relativamente raro, segundo a experiência do pediatra da
criança. A notícia o deixou desnorteado, levando-o a lamentar-se com o fato de este
acontecimento ter sido o terceiro em sua estatística de 30 anos de prática profissional e
com aquele casal, que já havia vivido muitas perdas, ao tentar engravidar, como
trataremos mais adiante nessa unidade de conversação.
Nem nas produções do tipo artística do mapa falante e nem de corpo saber havia
quaisquer registros relacionados à comunicação da notícia.
A segunda notícia, da definição do tipo de leucemia, gerou novos sentimentos,
expectativas e necessidades.
Ela foi diagnosticada com leucemia Pré-B, que é de baixo risco. E aí, você
não entende por que todo mundo te dá parabéns! Você imagina o que é alto
risco perto disso tudo? Porque já é um horror o baixo risco! Mas, na hora,
você não entende, o cenário é horrível. Você não sabe qual é o cenário pior
ainda... A nossa médica falava: “Graças a Deus é leucemia, um dia você vai
entender o porquê!”. (M.I.S.P.C., mãe de I.S.P.C.)

A comunicação do tipo pré-B, de baixo risco, não foi uma boa notícia para os
familiares, nem deveria ser motivadora de parabenizações, pois, qualquer que fosse o
resultado, a leucemia em si já é um horror. Em sua história de vida pessoal e familiar,
ela sofreu alguns abortos espontâneos, teve problemas para manter a gestação. Depois
de cinco gravidezes, nasceu a sua primeira filha, I.S.P.C., a menina que foi
diagnosticada com leucemia nasceu na 7ª gestação. Foi um sofrimento enorme para a
mãe e para a família, que tiveram que enfrentar muitas perdas em sua vida.
Mas, na hora, você não sabe, é um drama! A gente lida com a possibilidade
de o filho morrer. A ordem natural das coisas é perder pai, avô, avó... Então,
é muito duro! Agora a gente entende um pouco mais o que são as doenças
hematológicas. Muitas são incuráveis, levam a óbito... A gente vê que
leucemia de baixo risco, daqueles males, é o menor! (M.I.S.P.C., mãe de
I.S.P.C.)

Foi a primeira vez em que se lidava com a possibilidade da morte de um filho.
Segundo a compreensão da mãe de uma criança, a ordem natural da vida é pessoas mais
velhas morrerem antes das crianças. É muito duro, porque é uma doença que implica em
um tratamento longo a ser enfrentado por uma criança muito pequena, com 1 ano e 10
meses.
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Eu falava para os meus amigos: “Ela é tão pequena, tão pequena!”.
Eu tenho um amigo que é médico pediatra. Ele falava assim: “Bom, tem
várias vantagens dela ser pequena!”.
Eu falava: “Não é justo!”.
Ele falava: “Têm vantagens. Você não enxerga agora, mas depois vai
entender! (...) Ela vai esquecer muita coisa; e os prognósticos de cânceres
infantis são muito melhores que de adultos...”. (M.I.S.P.C., mãe de I.S.P.C.)

Enquanto que, na narrativa, a leucemia em uma criança de 1 ano e 10 meses, tão
pequena, era injusta; para o pediatra era vantajosa. Com base no sistema de crença
profissional, o pediatra da criança comparou o câncer infantil com o câncer em adulto,
ressaltando que a leucemia, entre as doenças hematológicas, tem um prognóstico melhor
e a criança pequena esquece.
Do mesmo modo que a mãe, o pai da menina I.S.P.C. compreendeu a
comunicação do tipo pré-B como uma má notícia.
O obstetra que fez o parto das meninas me telefonou: “Qual é a leucemia?”.
Eu falei: “LLA Pré-B”. – “Ah, graças a Deus!”. Eu quase falei: “O F. deve
estar maluco! O cara me diz graças a Deus com uma doença dessas!”. Depois
você vai descobrir, que o graças a Deus é porque, entre as mieloides, a LLA é
um dos males menor. (R.M.C., pai de I.S.P.C.).
O caso dela foi baixo risco pelo diagnóstico precoce,... não ficar rodando de
lá e para cá, para a criança não chegar praticamente morta no hospital, quanto
mais numa doença como essa, que é avassaladora (R.M.C., pai de I.S.P.C.).

Outras pessoas externas à família podem dizer que há coisas piores, incuráveis,
com maiores taxas de óbitos, mas a compreensão da notícia da leucemia naquele
momento é um drama. O diagnóstico em tempo oportuno aumenta as chances de cura,
de um tratamento menos agressivo e sem ou com menos sequelas. Evita-se também que
a criança e sua família realizem uma longa peregrinação pelos serviços de saúde em
busca de resolutividade para o problema da criança.
Na terceira família, a comunicação da má notícia à família da menina L.B.S.
que, à época, estava com 3 anos e 1 mês de idade, aconteceu no mês de junho de 2012,
quando foi revelado o resultado do exame de sangue.
Na verdade, eu já tinha ideia do que poderia ser, a levei ao Hospital... Ela
estava bem pálida, o hematócrito estava bem baixo. Colheu o exame de
sangue, voltou para casa e aí, por um telefonema, a pediatra pede para
retornar ao hospital. Aí, já teve a notícia. O primeiro dia foi bem difícil, a
notícia (da leucemia) a gente teve que absorver. (L.C.B.S., pai de L.B.S.).

A comunicação da notícia de que o hematócrito estava bem baixo foi por
telefone. Ao retornar para o hospital, o pai recebeu a segunda notícia da leucemia, um
dos momentos mais difíceis, entre muitos a serem enfrentados pela família. Foi
necessário absorver a notícia para prosseguir pelos outros momentos do tratamento que
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estavam por vir. Já a comunicação da segunda notícia à família, sobre o tipo de doença,
foi feita um mês após o diagnóstico de leucemia, no ano de 2012.
Aquele primeiro mês é um pouco mais apreensivo (expectativa), sobre o tipo
específico, se é de alto grau (risco) ou de baixo risco (...), porque demora
para sair o resultado. Se for o de alto risco, você vai ter um protocolo maior,
com drogas com mais efeitos colaterais, então a gente se preocupa um pouco.
Baixo-médio eles são intermediários, eles ficam juntos no mesmo protocolo.
L.B.S. teve leucemia de baixo-médio risco. (L. C. B. S., pai de L.B.S.).

A comunicação da notícia sobre o tipo de leucemia foi marcada por uma espera
de um mês de tratamento e incertitude de seu resultado sobre o tipo da leucemia que a
criança tinha. A definição de um protocolo de tratamento e da droga de escolha entra
nesse itinerário de espera por um cuidado resolutivo.
A menina teve leucemia de baixo-médio risco, não precisou fazer transplante da
medula óssea. A leucemia de alto risco tem uma duração maior, o tempo do tratamento
pode ser mais extenso e necessita de mais drogas durante a quimioterapia.
Na quarta família, a comunicação do diagnóstico da leucemia à família da
menina M.M.B.M. foi dada em três momentos. A primeira foi a notícia do resultado do
hemograma – anemia, mas ir a onco-hematologista foi uma má notícia.
Em fevereiro de 2010, ele (o pediatra P.) falou: “No resultado do exame, tem
uma discreta anemia, e por causa disso, a gente está investigando.”.
Eu: “Não tem nenhuma medicação para infecção? Ela está do mesmo jeito!”.
Terminei a ligação telefônica, sem entender e sem pensar em nada! Eu não
sabia que ela era onco-hematologista, nem sabia o que ela fazia. Quando a
gente tem anemia, vai para o hematologista (D. M. B. M., mãe de M.
M.B.M.).

O resultado de um hemograma ocorreu em um espaço de menos de três semanas.
No caso particular da menina M.M.B.M., com idade de 2 anos e 9 meses, suspeitava-se
de anemia discreta e de infecção, como explicação para o quadro de dor intensa nas
pernas e dificuldades para andar, que pode se confundir com um quadro de artrite
reumatoide, conforme analisado anteriormente nos primeiros sinais de adoecimento. A
primeira notícia comunicada foi a necessidade de a criança ser avaliada por uma oncohematologista, quando foi informada, por telefone, do resultado do exame de sangue da
menina. Ao percorrer os caminhos da investigação diagnóstica, as primeiras
interrogativas emergiram dessa comunicação do resultado do exame de sangue. Que
especialidade desconhecida é essa? Por que uma anemia deve ser investigada por um
onco-hematologista?
No 1º dia (no hospital, em fevereiro de 2010), eu lembro que as pessoas
perguntavam assim: “Você vai ao oncologista?”. Eu falava: “Não pensei que
minha filha precisasse de um oncologista! Eu só sei que ela tem a Doutora S.
T.R.”. Mas, quando eu falei de leucemia para o pediatra...
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Ele falou: “Há 40 anos, eu ouço mãe acertar do nada. Sem a menor razão de
ser, as mães acertam assim as coisas. Não está nada de acordo com as coisas
que se vê na medicina, mas as mães acertam!”.
Ele falou: “Quando você falou em leucemia, eu vi a anemia!”. (D. M. B. M.,
mãe de M. M.B.M.)

A mínima possibilidade de leucemia sequer foi pensada como modelo
explicativo, mesmo quando se tinha uma relação de vínculo e confiança entre a família
da criança e o médico pediatra que a acompanhava desde os primeiros dias de vida, e
com larga experiência (40 anos) de clínica pediátrica. Se, antes, a crença espiritual
materna apontava para uma possível leucemia no itinerário de cuidados, a suspeita de
anemia que foi comunicada na relação terapêutica médico-família da criança transferiu
essa possibilidade para a zona do esquecimento.
O resultado do mielograma foi uma má notícia comunicada à família (mãe, pai)
e aos entes queridos (amiga) em uma sala do serviço de emergência.
Ela, a onco-hematologista chamou a gente, M. (pai da menina), A., minha
amiga médica (neurologista) que acompanhou a (especialista) o tempo todo,
e Eu para uma salinha de consultório.
//
O M. olhou para a A. (amiga da família que era médica e tinha perdido um
filho) e perguntou: “Está tudo bem?”. Ela começou a rir, chorar, um riso
nervoso!

Ter um ente querido da área de saúde que viveu uma experiência passada de luto
e perda de um filho, ao lado da família, não contribuiu para apoiá-la naquele momento.
Mas, ao contrário, mobilizou os pais para o apaziguamento da dor e do sofrimento da
comunicação dessa má notícia, também para ela.
Eu falei (mãe da criança): “Doutora, é leucemia?”. – “É.”, respondeu a
médica.
O M. (pai da criança) começou a chorar, se desesperar: “Meu Deus!!! Tem
cura?”.
Ela falou: “Tem cura!”.
Eu falei: “Então, me fala tudo!” Ela foi explicando...
//
Eu vou começar a chorar! (olhos com lágrimas). Toda mãe chora. Disse ela
para mim, entrevistadora. (D. M. B. M., mãe de M. M.B.M.)

A notícia é recebida, tanto pela amiga como pelos pais da criança, com choro,
riso nervoso, desespero, questionamentos sobre a cura, duração do tratamento e o tipo
da doença, como parte de um turbilhão de emoções e decisões a serem tomadas, já
sabendo de antemão que esse itinerário seria inicialmente de dois anos.
Mas eu perguntei: “Quanto tempo?”. Disse ela: “São dois anos.”. Quando ela
falou dois anos, eu pensei: “Como assim dois anos?”. Eu tinha a certeza que
não ia passar nunca! ...Eu pergunto: “De quimioterapia?” Disse ela. Eu a
interrompo: ...“Tá, mas, o que acontece?”.
Eu queria saber tudo: “Faz o quê em dois anos?”. Ela falou: “Fica calma, vai
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dar tudo certo, vai ficar tudo bem. Eu vou te falar o que a gente vai fazer
agora! Ela vai ficar internada e começar o corticoide.”. Talvez ela tenha me
dado informações dos 30 primeiros dias, desenhando (um vetor) assim para
mim (D. M. B. M., mãe de M. M.B.M.)

O processo de comunicação da notícia para os pais da criança foi marcado pela
pouca escuta do nível de compreensão sobre as informações transmitidas pela
profissional, ao tempo em que a negação da doença foi ignorada na conversação. Desse
modo, a percepção sobre o que os pais haviam compreendido sobre a condição clínica
da criança não se expressa na narrativa da revelação do diagnóstico como um
acontecimento na vida dos pais. Parece também que os familiares não tiveram tempo
para expressar suas emoções após receber o diagnóstico. Destaca-se o esforço da
profissional para reduzir o número de informações sobre o quadro da criança e as
expectativas futuras, usando da estratégia do desenho de um vetor para facilitar a
compreensão dos pais nos 30 dias de internação da criança.

Figura 14. Produções Artísticas. TCS Mapa Falante. Sra. D.M.B.M., mãe de M.M.B.M. Rio de Janeiro,
2016

O que dizer à filha que estava no day clinic, uma criança exposta ao risco de
morte pelo câncer que esperava pela mãe? Esse reencontro foi pesado, difícil e
apavorante.
Eu saí da salinha e voltei para o day clinic, onde ela estava apavorada! Ela
falou: “Mãe, eu quero ir para casa!”.
Eu falei: “Filha, a gente não vai poder ir para a casa, a gente vai sair daqui
para um quarto muito legal, você não vai ficar sozinha! (...) Vai ter uma
televisão só para você...”. A menina disse: “Mãe, mas eu quero...”.
Eu falei: “Minha filha, a gente não vai para casa! ...Você está doente, a gente
precisa resolver isso!”. (D. M. B. M., mãe de M. M.B.M.).
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Entre o desejo de voltar para casa manifesto pela menina e o de tomar decisões
práticas sobre o ambiente em que a criança possivelmente ficaria durante a internação,
um emaranhado de sentimentos ocupava a relação mãe/pai-filha. Dali da sala de espera
na emergência (day clinic) seguiram direto para internação, não haveria volta para casa,
por alguns dias, para a terapia com corticoide. E assim começava a jornada do
tratamento no itinerário do cuidado, após a comunicação da má notícia, porque a família
precisava resolver isto – a leucemia.
A terceira notícia se referiu à classificação do tipo de leucemia que a criança
apresentava. A menina tinha LLA Pré-B, baixo risco, e a mãe não expressou nenhum
juízo de valor se era uma má notícia e nem uma narrativa de suas reações àquele
momento.
Minha filha tem LLA Pré-B, baixo risco (D.M.B.M., mãe de M.M.B.M).

Da mesma forma que a quarta família, a narrativa da quinta família indica que a
comunicação da notícia aconteceu em três momentos, porém quatro notícias.
A sequencialidade das notícias envolveu uma primeira, por telefone, sobre o
primeiro resultado do hemograma; uma segunda, o resultado do segundo hemograma;
uma terceira, resultado do exame laboratorial do mielograma; e a última, o tipo de
leucemia.
A gente entrou no consultório e ela (a pediatra) pediu para a gente sentar-se
e falou: “Eu quero conversar com vocês... quando você entrou aqui, eu já
sabia o que o seu filho tinha, mas eu não podia falar para você... ele tem
leucemia!”.
//
Nossa! Na hora que ela falou leu-ce-mi-a, eu pensei: “É câncer!... Nossa!
Meu filho vai morrer!”. Eu comecei a chorar, meu marido começou a chorar,
foi muito difícil para a gente. Pesado! A pediatra disse: “Eu já falei com o
médico oncologista do convênio, conversei com o hospital. Você vai pegar
teu filho e vai direto para o hospital... internar e vamos fazer os exames para
ver que tipo da leucemia é.”. A gente abalado (....). Pensava que o pior de
tudo para nós era uma meningite, não uma leucemia. Saímos arrasados de lá
e fomos para o hospital. (A.S.M., mãe de L.S.M.)

A comunicação da segunda notícia baseou-se no resultado do segundo
hemograma e ocorreu no consultório da médica pediatra que acompanhava o menino
desde os primeiros dias de vida. Pai e mãe estavam juntos naquele momento e
escutaram a mesma notícia. A comunicação daquela notícia foi recebida como algo
pesado, um dos momentos mais difíceis e dramáticos enfrentados pelos pais da criança,
marcado pelo choro e a necessidade de tomar decisões importantes sobre o futuro sob
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estado de choque (abalado). A incerteza sobre o futuro, pensar a morte como
possibilidade e uma expectativa sobre qual tipo de leucemia. Uma nova rotina se
instauraria em suas vidas com internação, exames e tratamentos.
A comunicação do resultado do segundo exame de sangue foi marcada por um
diálogo entre a profissional de saúde, que conhecia e acompanhava a criança, a mãe e o
pai, seus responsáveis legais, no consultório, ambiente reservado e privativo. No
entanto, no processo de comunicação não se identifica na narrativa uma escuta às
emoções expressas pelos pais, tais como o choro, tristeza e choque. Parece ainda ter
havido tempo insuficiente para uma escuta da causa e da fonte de emoção impactada
pela palavra “leucemia” mencionada na comunicação. A sequência da revelação com as
providências de encaminhamentos se traduz em praticidade e pouca exploração de
emoções e solidarização com as reações que os pais apresentaram naquele momento. A
narrativa demonstra pouca ou nenhuma escuta às dúvidas, crença de que o pior de tudo
para eles era a meningite e não uma leucemia.
Fizeram o mielograma, só que o resultado do exame laboratorial saiu em 3 a
5 dias; confirmado... é leucemia.
//
O resultado definitivo para saber qual é o tipo de leucemia saiu depois.
Demorou bastante. Foi uns quatro dias para o Natal de 2014... Era dia 21 de
dezembro de 2014.
O médico, que fez o mielograma (o oncologista) falou: “A.S.M., eu não
quero que vocês passem o Natal no hospital. Vão para casa, faz um Natal
bem bonito e depois a gente marca a primeira quimioterapia.”. (A.S.M., mãe
de L.S.M.)

A terceira notícia aconteceu após três a cinco dias da coleta de sangue para o
mielograma cujo resultado confirmou o diagnóstico de leucemia, comunicado pelo
oncologista do hospital para o qual a criança e a família foram encaminhadas. A
confirmação da notícia da leucemia aconteceu no hospital, em um diálogo entre o
oncologista, a mãe e o pai da criança, depois do Natal. O profissional de saúde
reconheceu a necessidade de a família viver as festividades de Natal para iniciar o
primeiro ciclo de quimioterapia, nos primeiros dias de janeiro de 2015. Os pais
precisavam preparar-se para o enfrentamento de outros momentos que ainda estavam
por vir, com o primeiro ciclo de quimioterapia da criança. A comunicação do tipo de
leucemia não fez parte das narrativas da familiar participante da pesquisa.
Discussão dos dados
Neste estudo, o cenário onde se deu a comunicação da notícia, do resultado dos
exames e do diagnóstico de leucemia linfoide aguda na criança variou entre as famílias.
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Destacam-se a comunicação via telefone (resultado de hemograma) e presencial
(resultado de hemograma e mielograma), no consultório particular do profissional de
saúde (médico pediatra) que acompanhava as crianças nos primeiros cinco anos de vida
e especialistas (hematologista, onco-hematologista e oncologista).
Para quatro de cinco famílias participantes da pesquisa, a comunicação da
notícia foi na sala dos médicos ou em uma salinha de consultório ou em uma área
afastada da presença dos pais, na emergência de um hospital conveniado ao seguro de
saúde, na cidade do Rio de Janeiro. Ou seja, um lugar onde poderiam transitar várias
pessoas. Uma família residente em um município do Estado de São Paulo recebeu a
notícia no consultório da médica pediatra que acompanhava a criança em caráter regular
e sistemático, na presença do pai e da mãe do menino.
Das narrativas de sete familiares de cinco crianças, somente uma aponta a
comunicação da notícia do diagnóstico em ambiente privativo e reservado. A
comunicação de uma notícia exige o preparo do cenário (setting) para atender as
necessidades da família. Ou seja, o local em que será revelado o diagnóstico da doença.
O ato de comunicar más notícias é uma das tarefas mais difíceis para serem
enfrentadas pelos profissionais de saúde, pois gera um forte impacto psicológico para o
paciente e sua rede de apoio, como seus familiares e amigos. Dificilmente, a pessoa que
recebe uma má notícia esquece onde, como e quando ela foi comunicada sobre a sua
doença. Esse ambiente deve ser privativo, restrito e trazer conforto para o paciente. Um
lugar onde não haja interrupção da conversa entre a equipe de saúde, paciente e família.
Não se deve revelar em um corredor de um hospital. É importante criar um ambiente
onde a família tenha algum controle, para a construção de um encontro produtivo. Ter
um local adequado para revelar uma notícia reduz a experiência do choque que ela
possa trazer por quem a recebe (BAILE et al., 2000; VICTORINO et al., 2007; AEIN;
DELARAM; 2014).
Sobre a pessoa que comunicou a notícia, destaca-se o médico pediatra conhecido
ou não da criança, ou o especialista, como o profissional de saúde predominante, para
todas as famílias. A comunicação do diagnóstico da leucemia, antes da definição do
tipo, se baixo, médio ou alto risco, foi uma má notícia, tanto para eles, quanto para
outros membros da família e entes queridos. Nenhum médico revelou o diagnóstico à
família e seus entes queridos junto com outro profissional de saúde.
A má notícia é aquela que, de forma direta ou indireta, altera o futuro, por ser
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drástica e negativa. Pode ser compreendida como aquela informação transmitida ao
paciente ou a seus familiares que implique em alguma mudança de vida. A partir do
contexto do paciente ou sua família, a notícia recebida pode ser desagradável. Em geral,
a comunicação da má notícia pode estar associada à informação sobre o diagnóstico de
doenças terminais, aquelas que são menos dramáticas, mas traumatizantes para o
paciente e para sua família (VICTORINO et al., 2007; MOHAN et al., 2016).
A comunicação da má notícia é um dos maiores problemas na prática clínica dos
profissionais de saúde. Diversos estudos relacionados a esta temática abordam sobre a
importância do treinamento e da capacitação dos profissionais de saúde, principalmente,
os médicos e os enfermeiros, para a revelação da má notícia. Além disso, observa-se a
necessidade de um médico que esteja familiarizado com o caso clínico do paciente, ou
seja, um médico conhecido da criança e da família (SCHILDMANN et al., 2006;
VICTORINO et al.; 2007; AEIN, DELARAM, 2014; BOUSQUET et al., 2015)
Quem recebeu a notícia do diagnóstico da leucemia linfoide aguda foram os
membros da família (mãe, pai, padrasto, todos da família), pessoas com quem eles
mantinham laços de afetividade e consanguinidade, envolvendo momentos distintos; o
pediatra que acompanhava a criança, pessoas significativas (amiga médica neurologista,
o obstetra) de confiança dos familiares. A notícia do diagnóstico da leucemia foi
recebida pelo pai e mãe juntos (três crianças); o padrasto sozinho e depois os três juntos,
padrasto, mãe e pai biológico (uma criança); e primeiramente o pai, depois a mãe; o pai
e a mãe juntos. Outras pessoas (entes queridos) também participaram desse momento,
juntamente com os pais, como foi o caso de uma amiga da família que era neurologista.
De uma perspectiva tradicional, a comunicação das más notícias é o momento
em que um médico fornece informações relevantes sobre o diagnóstico, o prognóstico
ou o tratamento de uma doença aos pacientes e suas famílias. Neste contexto, é
necessário observar o papel do enfermeiro também, que deve estar presente durante a
consulta para assistir ambas as partes, atuando como testemunha do que foi dito e dar
apoio à pessoa que recebeu as notícias quando terminar a consulta. Porém, mais
recentemente, esta maneira de comunicar más notícias foi desafiada por sugestões de
que é simplista e pode não refletir com precisão a experiência de quem recebe ou
fornece a informação (WARNOCK, 2014).
Quando algum ente querido recebe uma má notícia e não pode comunicar aos
membros da família da criança, há um silêncio. Em geral, após a revelação do
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diagnóstico da leucemia pelo profissional da saúde, os membros da família se unem,
com a finalidade de dividir o peso que a notícia de um câncer traz consigo. Qualquer
palavra que seja associada ao câncer é muito estigmatizada, associada a sofrimento e a
morte (BORGES, LIMA, DUPAS, 2016). Por essa razão, o padrasto por 24 horas
manteve-se silenciado sobre o que estava acontecendo com a criança, a pedido da
profissional de saúde, pois ainda faltava uma confirmação definitiva.
O impacto da notícia gerou um turbilhão de emoções e sentimentos qualificados
nas narrativas dos familiares como: ruim, horrível, horror, drama, avassalador,
devastador, e o mundo da família e dos cuidadores da criança cai; é uma doença pesada,
muito dura, muito grave e difícil para lidar, e a expectativa é de muitas noites de
insônia. O momento da revelação ficou na memória e marcou para sempre as narrativas
dos familiares, que reproduziram diálogos travados com o profissional que deu a
notícia. As dúvidas se entrelaçaram com o sofrimento e a angústia, mobilizando
profundas reflexões sobre o futuro, o medo da morte e a incerteza sobre a cura.
O modo de comunicação ocorreu em momentos distintos, envolvendo pessoas
diferentes em cada um deles. Um desses momentos foi a notícia do resultado do
hemograma (primeiro e o segundo), o diagnóstico da leucemia na criança, e o outro, o
tipo de leucemia. Entretanto, a comunicação do diagnóstico de leucemia foi mais
impactante para todos os familiares do que a comunicação do tipo de leucemia.
Na primeira família, a notícia foi, primeiramente, transmitida ao padrasto, antes
do resultado oficial do mielograma pelo laboratório, um dia antes da comunicação para
os responsáveis legais (mãe e pai biológico) pela criança. Somente o padrasto soube,
pela profissional de saúde hematologista, o resultado preliminar da leitura da lâmina do
sangue periférico, longe dos responsáveis legais, em uma área separada da emergência,
no hospital privado. Essa notícia foi transmitida com base na experiência clínica e não
no resultado de exame laboratorial. A notícia deixou o padrasto da menina com a cabeça
atordoada, perplexo e surpreso. A segunda notícia foi informada aos responsáveis legais
dela (mãe e pai), juntamente com o padrasto, quando saiu o resultado do exame
confirmando a hipótese diagnóstica de leucemia formulada pela especialista. Para a
mãe, a notícia comunicada foi recebida como uma bomba, provocando choque, quase
desmaio, choro copioso, muitas dúvidas e pontos de interrogações sobre o futuro,
particularmente, o medo da morte, do novo e do desconhecido. O padrasto se sentiu
responsável, precisava manter-se forte, pois a família estava atordoada, confusa e sem
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rumo naquele momento. No lugar de alguém externo à família consanguínea, pensava
ter mais discernimento para encaminhar questões, orientar e decidir sobre os próximos
passos, como, por exemplo, qual médico trataria a criança.
A terceira notícia foi interpretada como uma boa notícia, tanto para o
profissional que comunicou, quanto pelos membros da família que a receberam, pois
não haveria necessidade de procedimentos mais complicados relacionados a um
transplante. Em sendo de baixo risco, há mais possibilidade de cura. A espera de um
resultado de exame com anúncio de um desfecho de menor gravidade gerou sensações
de alívio e de agradecimento a Deus. Membros da família estavam rezando por esse
resultado – uma leucemia de baixo risco, porque as dificuldades seriam menores no
curso do tratamento.
O diagnóstico da leucemia é um dos momentos mais intensos para a família da
criança, devido ao medo pelo desconhecimento da doença, receio de perder o filho e
insegurança diante da mudança da rotina familiar. Algumas reações mais comuns dos
pais são: choque, desespero, choro, desapontamento, culpa, solidão, raiva, tristeza e
preocupação com o futuro da criança.

(NÓIA et al., 2014; ANJOS, SANTO,

CARVALHO, 2015; FERMO et al., 2014).
Essas reações foram recorrentes em todas as famílias e em todos os momentos
de revelação da doença.
A revelação do diagnóstico da doença causa um efeito devastador e impactante
para a criança e para o seu familiar, pois é uma doença que pode ser fatal, pelo
tratamento prolongado, pela ameaça de morte e pela perda temporária ou permanente de
sonhos, esperanças e expectativas com o futuro daquela criança. A leucemia gera aos
familiares sentimentos de perda iminente, questões acerca da morte, dos sentidos da
vida e mostra a vulnerabilidade da criança diante de uma doença grave, que pode ter
dois desfechos: a cura ou a morte. (KARLS et al., 2008; MONTEIRO et al., 2008).
Já, no primeiro momento da segunda família, as duas notícias foram transmitidas
para os pais da criança, juntos, no mesmo momento, local, dia, quando a criança estava
hospitalizada. O choro e o desespero foram reações manifestas pelos pais, à primeira
notícia do resultado preliminar da leitura da lâmina do sangue periférico, encontrando
no abraço da profissional de saúde o conforto e o acolhimento de suas emoções,
humanidade, solidariedade e palavras de conforto (pediu que tivessem fé e disse que
seguiria junto com eles) tão necessárias para superar o choque da notícia.
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A comunicação de uma má notícia é um momento muito delicado e exige de
quem comunica que se construa uma relação entre médico, equipe de saúde e paciente
adequada, baseada na empatia, compreensão, interesse, respeito e desejo de ajudar o
paciente e sua família. O toque do profissional de saúde de forma apropriada é
importante na comunicação de uma má notícia, porque pode trazer conforto para o
familiar. O profissional pode tocá-lo no braço ou segurar a sua mão, ou outra
manifestação de toque confortante para o paciente. Depois de divulgar as más notícias,
os profissionais de saúde devem usar expressões de apoio para tranquilizar e encorajar
os pais das crianças e também para aliviar a angústia emocional. (BAILE et al., 2000;
VICTORINO et al., 2007; AEIN, DELARAM; 2014). Os exemplos de frases mais
comuns são: “Não se preocupe, eu estou do seu lado, a vida está nas mãos de Deus,
confie em Deus e deixe-nos fazer o nosso melhor juntos.”. (AEIN, DELARAM; 2014,
p, 4).
Por outro lado, naquele primeiro momento da segunda família, a profissional de
saúde que comunicou a notícia qualificou a leucemia como uma das melhores doenças
do sangue. Essa afirmativa veemente poderia trazer esperanças incompatíveis com o
prognóstico associado ao tipo de leucemia, cuja informação ela não possuía naquele
momento da revelação. A leucemia foi uma notícia horrível, que tirou o sono da mãe
por quatro noites e levou o pai a buscar outros modelos explicativos de conforto para
superar o momento. Ele precisava encontrar algo menos pior, naquele tempo da
revelação.
Como um veículo de construção de uma realidade horrível, dolorida, de choque,
ouvir que o filho tem leucemia é melhor do que anemia falciforme ou outra doença
crônica, incurável e que exige cuidado contínuo. Outro modelo explicativo destaca-se
na narrativa desses familiares. O pediatra, que acompanhava a criança por muitos anos,
ficou desnorteado com a notícia e se questionou o por quê da leucemia naquela família.
Em outras palavras, a leucemia é uma condição clínica passível de acontecer na vida de
outros distantes do convívio cotidiano de profissionais. No entanto, ela está em todos os
lugares, independente de classe social, condição econômica, sexo, raça/cor ou religião.
Para a família, a revelação do tipo de leucemia (pré-B, de baixo risco)
correspondeu à segunda notícia. Suas narrativas caracterizavam-na como um horror,
pois não entendia as razões de dar parabéns pela boa notícia nem as vantagens de a
criança adoecer de leucemia ainda pequena. A revelação do diagnóstico, independente
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do tipo, foi um drama, uma tristeza, um sofrimento, porque se lidava com a
possibilidade de o filho morrer. Foi muito duro para toda a família, principalmente, para
a mãe da criança, que já enfrentara muitas perdas com as tentativas de engravidar.
A classificação de informações como 'más notícias' depende de como a notícia é
percebida pela pessoa que a recebe. Pessoas diferentes podem interpretar informações
de diferentes maneiras, como uma notícia boa, ruim ou neutra. A maneira como a
informação interpretada será influenciada por fatores subjetivos como: valores,
experiências de vida, expectativas e situação social do paciente e da família. Além
disso, pode ser afetada pelos acontecimentos que ocorreram no momento em que a
informação é dada (WARNOCK, 2014).
Na terceira família, a notícia já era esperada, pois o pai, cuja formação
profissional era de médico, desconfiava que a criança estivesse com leucemia desde os
primeiros sinais de adoecimento em que, no itinerário de cuidados, buscou atendimento
pediátrico e hospitalar. A primeira notícia foi o resultado do exame de sangue,
comunicado por telefonema, que indicou um hematócrito muito baixo e a necessidade
de retorno ao hospital para investigação diagnóstica. A segunda notícia compreendeu a
comunicação do diagnóstico da leucemia na criança, marcando aquele primeiro dia
como algo bem difícil e que requereu tempo para absorvê-la.
O pai não expressou, em sua narrativa, nenhuma reação à comunicação da
terceira notícia, um mês depois, correspondente ao tipo da leucemia. Ele apenas narrou
que a leucemia de alto risco tem um tratamento mais longo (extenso), com indicação de
mais medicamentos do que os usados no tratamento de crianças com baixo risco; o
protocolo de tratamento quimioterápico é mais longo, com drogas que têm mais efeitos
colaterais. O pai disse que o primeiro mês de tratamento foi de apreensão com a demora
do resultado do exame, além disso, havia uma expectativa sobre o tipo específico da
leucemia (alto risco, médio ou baixo risco). Como médico, ele possuía conhecimento
científico que ajudou na busca pelo itinerário de cuidados à criança com leucemia; mas
como pai, ele preocupou-se com o futuro da criança.
Do mesmo modo que as demais famílias, a quarta família também recebeu três
notícias comunicadas em três momentos – diagnóstico preliminar de anemia discreta,
pelo resultado do hemograma; de leucemia, resultado do exame da lâmina; e tipo baixo
risco, por exame de citogenética cujo resultado varia de 30 a 45 dias (INCA, 2001;
HAMERSCHLAK, 2008).
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A primeira notícia do resultado do hemograma foi comunicada pelo médico
pediatra da criança à família, por telefone, que encaminhou a criança para uma médica
onco-hematologista. O resultado do exame de hemograma da criança foi compatível
com um quadro de anemia discreta, que deveria continuar sendo investigada por uma
onco-hematologista, encaminhada por ele. Esse fato deixou a mãe da criança intrigada,
pois até então essa especialidade era desconhecida para ela. A segunda foi o resultado
do mielograma, em que os pais receberam a notícia de leucemia. Esta informação
causou choro, desespero e muitos questionamentos acerca do tratamento da criança,
como parte de um turbilhão de emoções e incertezas sobre o futuro. Para tranquilizar o
alto grau de ansiedade da mãe, a profissional dosou a quantidade de informações para
aquele momento da revelação. E a terceira notícia foi o tipo de leucemia que a menina
tinha, quando houve a revelação do tipo de baixo risco.
Ela assumiu uma atitude de reforço positivo, dando as informações oportunas
para a família naquele momento, sem antecipações ou ambiguidades, de forma
gradativa, explicando como seriam os primeiros dias de internação hospitalar e de
tratamento. Deu tempo para que os familiares recebessem a notícia com cautela,
respeito e empatia.
O profissional de saúde deve reconhecer o quê e quanto o paciente quer saber,
quais são as informações que ele e a sua família desejam receber naquele momento
difícil; encorajar e validar as emoções, tais como oferecer um momento de silêncio para
que ele e a sua família possa processar aquela revelação impactante; dar atenção e
cuidado com a família, através da escuta terapêutica e da observação das necessidades
de saúde particulares da família do paciente; planejar o futuro e o seguimento, através
da formulação dos próximos passos a serem seguidos, por exemplo, durante o
tratamento da criança com leucemia no cenário hospitalar; e, por último, o profissional
precisa trabalhar e estar consciente dos próprios sentimentos, reações e preocupações
(VICTORINO et al., 2007).
A comunicação da notícia da leucemia para a quinta família aconteceu em
quatro momentos. A primeira notícia consistiu da comunicação, por telefone, pela
pediatra ao pai da criança, do resultado do primeiro hemograma alterado, sendo pedido
um novo exame.
A segunda notícia foi a comunicação do resultado do segundo hemograma aos
pais da criança, no consultório da pediatra que a acompanhava regularmente. Em um
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ambiente privado, a profissional de saúde pediu para os pais sentarem e deu a notícia. A
recepção da notícia do diagnóstico de leucemia pelos pais foi interpretada como algo
pesado, um dos momentos mais difíceis, dramático, deixando-os em estado de choque
(abalado). O choro, o pensar a morte como possibilidade e a expectativa sobre qual tipo
de leucemia se misturam às incertezas sobre o futuro e à necessidade de tomar decisões.
A profissional encaminhou a criança para um médico oncologista do seguro de saúde da
família, pediu para ir ao hospital e fazer novos exames.
Outro fator importante é a presença de outro membro da equipe que conheça o
paciente e esteja familiarizado com ele, em que haja contato visual entre profissional de
saúde-paciente-família. É de suma importância saber de onde o paciente vem, quais são
seus medos, projetos de vida e motivações; conhecer a história médica do paciente e ver
o paciente como pessoa a quem se oferecem os cuidados são dois aspectos
fundamentais. (VICTORINO et al., 2007; AEIN, DELARAM; 2014).
A terceira notícia comunicada na quinta família se referiu à comunicação do
resultado do exame laboratorial do mielograma pelo médico oncologista, no hospital
particular. O profissional mostrava-se empático e solidário, ao recomendar que a família
celebrasse um Natal “bem bonito”, antes de começar o primeiro ciclo de quimioterapia.
A quarta notícia diz respeito à comunicação do tipo de leucemia, que não foi narrada
pela mãe do menino.
Por ser o diagnóstico de uma doença como a leucemia na infância algo sensível
e difícil, os profissionais de saúde que comunicam uma má notícia precisam ser
empáticos, compreensivos, interessados e terem bom humor para criar uma atmosfera
de conforto emocional, facilitando o acesso da família/paciente ao conhecimento sobre
sua doença e ao diagnóstico. Idealmente, para tornar a comunicação menos complicada,
ela precisaria incluir uma abordagem multidisciplinar, contando com a participação do
médico, enfermeiro e psicólogo (VICTORINO et al., 2007; AEIN, DELARAM; 2014;
WARNOCK, 2014).
A partir das narrativas dos familiares, destacam-se barreiras de comunicação na
notícia dos resultados dos exames de sangue, mielograma e citogenética.
É necessária cautela na comunicação da primeira notícia e que sejam evitadas
antecipações sobre desfechos de tratamento quando não se tem certeza do diagnóstico,
não há definição do tipo de doença para melhor orientar a escolha do protocolo. Na
prática clínica dos profissionais de saúde é uma tarefa difícil comunicar más notícias de
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diagnóstico de doença, com risco de letalidade, para os pacientes e suas famílias. Isso é
particularmente verdadeiro, em especial para os médicos. No imaginário social, a
leucemia é um câncer devastador na vida de quem a tem ou compartilha a experiência
do adoecer (KARLS et al., 2008; MONTEIRO et al., 2008; VICTORINO et al., 2007).
Segundo Bousquet et al. (2015) existem algumas barreiras na comunicação da
má notícia, devido à falta de confiança nos profissionais de saúde; de conhecimento
sobre o curso da doença do paciente; de tempo para fazer a revelação de informações
sensíveis; de um ambiente privativo para dar a notícia ou constantes interrupções de
ligações telefônicas; de comunicação entre os profissionais da saúde; e de treinamento
da equipe de saúde para fazer a comunicação da revelação da má notícia.
Conforme narrado pelos familiares, a profissional de saúde, ao revelar o
diagnóstico, antecipou que leucemia é uma doença hematológica que tem cura. No
entanto, a alta taxa de cura está associada ao diagnóstico oportuno, ao tratamento
imediato e à boa resposta da doença ao tratamento. Um conjunto de variáveis fora de
controle do desejo do profissional. Portanto, há necessidade de se aguardar o resultado
do tipo de leucemia (baixo, médio ou alto risco) para avaliar, por exemplo, se a criança
vai precisar de um transplante de medula óssea.
Segundo Mohan et al. (2016), muitos médicos pensam que a discussão do
prognóstico com os pacientes e sua família é um atitude errada, que não devem fazer
isso. Apesar de reterem informações prognósticas de pacientes e dos familiares das
crianças com câncer para prevenir estresse psicológico, é importante saber qual é a
preferência dos pais. Esta atitude pode afetar a vida do paciente durante o curso da
doença e pode contribuir para a melhor interação do médico com os pais destas
crianças.
O Royal College of Nursing (RCN, 2013) destaca as seguintes barreiras na
comunicação de más notícias: destruir a esperança do paciente, não estar preparado para
lidar com as reações emocionais antecipadas dos pacientes, constrangimento por ter
pintado um quadro muito otimista para o paciente, incerteza sobre as expectativas do
paciente e medo da própria inadequação diante de uma doença que é incontrolável.
A notícia do diagnóstico da leucemia linfoide aguda na criança mobiliza os
sistemas de crença da família e dos profissionais na tentativa de compreender o que
estava acontecendo. Nesse sentido, as crenças tomam lugar nos modos de comunicar e
nas comparações de que lançam mão, se constituindo, por vezes, em barreiras de
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comunicação. Comparações inadequadas geram desinformações sobre a cronicidade da
doença (anemia falciforme, artrite reumatoide), risco de morte associado a doenças que
podem curar-se (meningite), etc. Na narrativa da mãe de um menino, a meningite foi a
metáfora do subsistema de crença familiar para o menos pior, quando comparada ao
diagnóstico de câncer, cabendo questionar que razões levaram a família a pensar na
leucemia como menos pior, considerando que tudo aconteceu em um mês de verão em
um país tropical como é o Brasil, e na região do ABC paulista.
A comunicação de más notícias deve fazer parte do processo de formação e
educação permanente dos profissionais de saúde, porque é uma habilidade aprendida, a
partir de outro campo disciplinar – a comunicação.
Nas últimas décadas, observa-se que a maioria das pesquisas sobre a
comunicação de más notícias tem se concentrado nas competências, tarefas e
dificuldades dos médicos, a quem tem sido atribuído o papel de comunicar más notícias.
Contudo, outros profissionais de saúde, principalmente os enfermeiros, podem trazer
valiosas contribuições quando os pacientes são informados sobre uma doença.
(SCHILDMANN et al., 2006).
Os pacientes percebem a revelação do diagnóstico de câncer, uma má notícia,
mais como um processo do que como uma única abordagem. O processo de revelar más
notícias pode se iniciar, por exemplo, quando o médico recomenda um procedimento de
investigação e que continua após a definição do diagnóstico. Durante esse difícil
período, médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde contribuem para uma boa
assistência clínica para os pacientes, fornecendo informações importantes sobre os
aspectos do cuidado, dando suporte emocional. Logo, o ensino interprofissional sobre a
comunicação de más notícias pode ser uma forma de promover o trabalho profissional e
proficiente da equipe de saúde. Além disso, o treinamento intercultural pode contribuir
para que os profissionais de saúde superem dificuldades na revelação de má notícia para
pessoas de outras culturas. (SCHILDMANN et al., 2006; BOUSQUET et al., 2015)
Portanto, compartilhar a comunicação com outros membros da equipe de saúde
contribui para a resolutividade do processo terapêutico e amplia a integralidade do
cuidado.
Como parte dessa integralidade, há boas práticas na comunicação de más
notícias, como a organização do tempo para comunicar ao paciente, abertura de espaço
para a reflexão, intercâmbio de perguntas e respostas, seguimento da conversa e a
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explicação dos procedimentos que serão realizados neste período.
Aspectos específicos devem ser considerados na comunicação da má notícia, a
saber: é necessário que o profissional de saúde tenha uma expressão neutra, compreenda
o paciente, transmita as informações e mensagens com clareza, de forma direta e firme,
mas com esperança e prudência. É relevante também ter um tom de voz suave e
pausado, usar uma linguagem sincera, simples e informal, sem termos médicos
(VICTORINO et al., 2007).
A comunicação da má notícia é um processo que pode envolver atividades que
acontecem antes, durante e após o fornecimento inicial de informações. No tocante à
enfermagem, antes que as más notícias sejam dadas (antes da revelação propriamente
dita) pelos profissionais de saúde, é importante que o enfermeiro antecipe e identifique
essa informação e prepare o paciente ou parente para que eles saibam que vão receber
informações. Depois que as informações forem fornecidas, deve-se clarear o
entendimento do que foi dito, dar suporte para os pacientes e familiares na tomada de
decisão e ajudá-los a se adaptarem às consequências decorrentes da revelação das más
notícias (WARNOCK, 2014).
Como parte das boas práticas clínicas na comunicação de más notícias, há o
protocolo S-P-I-K-E-S (sigla em inglês que significa: S-Setting; P-Patient’s perception;
I-Invitation; K-Knowledge; E-Emotion; S-Strategy and summary). Ele consiste nos seis
passos para a revelação de más notícias.
O primeiro refere-se à preparação do clínico para lidar com um assunto sensível
e estressante, e do espaço físico para o encontro – o cenário. No segundo, verifica-se até
que ponto o paciente percebe a gravidade do seu estado de saúde e está preparado para
receber uma notícia grave, qual é a compreensão dele sobre o seu próprio quadro
clínico, aceitando as reações negativas sem confrontá-las. No terceiro busca-se entender
o quanto ele deseja saber sobre sua doença, convidando-o para o diálogo, sem
antecipações de prognóstico, dando espaço para escutar as perguntas que ele tem para
fazer, suas ansiedades e expectativas. Uma estratégia que otimiza esse passo é a
comunicação da notícia gradualmente e de acordo com cada resultado de exame. No
quarto, transmite-se a informação para o paciente, alertando-o para o tipo de notícia que
será mediada na conversação médico-paciente. Usam-se expressões do tipo “Sinto
muito pela notícia que tenho de dar”, “Lamento pela notícia que tenho para lhe dar”, etc.
O quinto passo é reservado para responder empaticamente às emoções expressas pelo
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paciente como reação à notícia e se solidarizar com ele. O sexto é o resumo e a
organização das estratégias para diminuir a ansiedade do paciente, preparando-o para a
revelação do plano terapêutico e sobre o que pode acontecer no curso da doença
(BAILE et al., 2000; ROYAL COLLEGE OF NURSING, 2013; BOUSQUET et al.,
2015).
De acordo com Diretrizes do Royal College of Nursing (RCN, 2013), existem
quatro maneiras de se comunicar uma má notícia: preparação de quem comunica, quem
recebe a notícia e do ambiente; o modo de comunicar a notícia para o paciente;
planejamento do momento da revelação e do que vem depois; e acompanhamento do
paciente, com registro das informações reveladas, fornecimento de informações escritas
e encaminhamento para outros serviços.
Essas boas práticas na comunicação de más notícias envolvem habilidades que
devem ser aprendidas e incorporadas na prática clínica profissional.
Os principais papéis do enfermeiro no que tange à comunicação das más notícias
são: fornecer informações e dar apoio em resposta a perguntas feitas por pacientes e
parentes sobre as notícias que foram dadas ou as implicações da sua situação de saúde,
ajudar os pacientes a se prepararem para receber as informações, entender e enfrentar as
más notícias que foram dadas. Geralmente, esses momentos não são planejados, são
difíceis e imprevisíveis. Portanto, a capacidade de preparar-se para uma conversa pode
ser comprometida se questões e preocupações surgem inesperadamente no meio de um
turno de trabalho, na unidade clínica ou escala de serviço sobrecarregada (WARNOCK,
2014).
No tocante à integralidade do cuidado, na comunicação do diagnóstico da
leucemia, embora os familiares das crianças com leucemia linfoide aguda tivessem suas
necessidades de saúde atendidas pelas boas condições de vida, e acesso a serviços e
tecnologias (seguro de saúde privado com ampla cobertura), diante de uma má notícia,
viveram condições de vulnerabilidade individuais e fragilidades emocionais. Eles (6/7
familiares) se assujeitaram ao que existia disponível para atender a demanda de
cuidados à criança, naquele momento, de forma fragmentada, pois quem revelou a
notícia foi uma especialista ou uma pediatra que não conhecia a criança, sozinha com os
pais dela. Somente uma família recebeu a notícia em local reservado e privativo.
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CAPÍTULO IV. NECESSIDADES DE FAMILIARES E DA CRIANÇA
EM TRATAMENTO DA LEUCEMIA LINFOIDE AGUDA: AS REDES NO
ITINERÁRIO DE CUIDADO
O cuidado a uma criança com câncer é uma tarefa difícil e dolorosa para as
famílias. Elas precisam conviver com a comunicação da notícia do diagnóstico, a
hospitalização nos momentos de crises da doença e das intercorrências, o tratamento
longo e a adaptação às mudanças no cotidiano de vida. A sequencialidade desses
eventos na vida da família de uma criança com câncer implica na construção de redes de
apoio social comprometidas com o crescimento pessoal e o bem-estar de toda a família
(NÓBREGA et al., 2010; NÓIA et al., 2014).
No itinerário de cuidados, após a comunicação da notícia continua o percurso em
busca de atendimento às necessidades dos familiares cuidadores e da criança, quando se
exige deles a participação no processo de tomada de decisão sobre o tratamento e suas
intercorrências. Então, neste capítulo busca-se responder questionamentos da pesquisa
relativos ao papel dessa família na tomada de decisão sobre o tratamento e as
intercorrências, bem como abordar a contribuição das redes no enfrentamento de
adversidades que se interpuseram nessa etapa do itinerário de cuidados.
O lugar do tratamento da leucemia nos itinerários de cuidados envolve mais o
subsistema de crença profissional, pois ele se refere aos profissionais de saúde que são
reconhecidos por lei, com embasamento científico e aprendizado formal. É composto
pela rede oficial de cuidados de saúde, particularmente a média e alta complexidade.
(KLEINMAN, 1980; HELMAN, 1994; ROSA, BURIGÓ, RADÜNZ, 2011).
Os referenciais dos sistemas de crenças em saúde que orientaram o itinerário de
cuidados e de família (participação, desempenho de papéis e tomada de decisão) foram
associados à rede social e de apoio social dos familiares e suas crianças.
Para a análise das unidades de conversação, tomaram-se os conceitos de rede
social e apoio social. A primeira refere-se à dimensão estrutural ou institucional em que
as pessoas estão conectadas, como, por exemplo, a vizinhança, organizações religiosas,
sistema de saúde, a escola e o hospital. Já o apoio social é constituído por pessoas que
fazem parte dessa rede de apoio e que são importantes para a família; portanto, ela se
instaura no plano da dimensão pessoal (PEDRO, ROCHA, NASCIMENTO, 2008;
NOBREGA et al., 2010).
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Em síntese, Pedro, Rocha e Nascimento (2008; p. 3) consideram rede social
como “uma teia de relações que liga os diversos indivíduos que possuem vínculos
sociais, propiciando que os recursos de apoio fluam através desses vínculos”.
O apoio social requer a existência de relações sociais que variam segundo
algumas condições, tais como: confiança, reciprocidade e acesso; as relações sociais
provêm recursos que são materiais, cognitivos, emocionais e de inclusão, etc. Os laços
sociais podem contribuir para o afastamento do indivíduo do foco do seu problema; a
provisão de informação é inerente aos recursos de apoio; as interações podem ocorrer
intencionalmente ou não, além de serem capazes de ter impacto positivo ou negativo. É
importante ressaltar que o impacto da doença sobre as relações sociais pode ser
influenciado por alguns fatores: o reconhecimento das necessidades individuais e o
modo como o apoio é percebido dependem de quem oferece e recebe o apoio (PEDRO,
ROCHA, NASCIMENTO, 2008).
Desse modo, analisou-se o lugar do tratamento e das redes no itinerário de
cuidados, a partir das narrativas dos familiares de cinco crianças com leucemia linfoide
aguda.

4.1. Necessidades dos familiares e das crianças no tratamento e nas intercorrências
No itinerário de cuidados à criança com leucemia linfoide aguda, quatro das
cinco famílias transitaram no sistema de saúde privado, desde os primeiros sinais de
adoecimento até o tratamento. A família de uma criança percorreu ambos os sistemas
para atender às necessidades de cuidados à criança com leucemia linfoide aguda; no
público (Sistema Único de Saúde), somente utilizou os serviços durante o primeiro ciclo
de tratamento, e, no privado, desde os sinais iniciais de adoecimento e durante a maior
parte do tratamento.
Todas as famílias contaram com uma rede social própria e o apoio de
instituições e serviços que atenderam os quatro elementos do conjunto estruturante das
necessidades de saúde em todo o itinerário de cuidados, na fase de tratamento, das
crianças (meninos e meninas com idade menor de 5 anos) com leucemia linfoide aguda.
Nesse sentido, o capítulo, primeiramente, apresenta as necessidades das famílias
e das crianças durante o tratamento. Depois, apresenta as redes constituídas por elas no
enfrentamento das adversidades.
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O tratamento da S.G.D.G. durou 2 anos e 2 meses (724 dias), entre os anos 2010
e 2012. O tratamento quimioterápico com internação hospitalar, no Hospital A, também
foi coberto pelo plano de saúde familiar. As consultas médicas do pediatra (no
consultório particular A) e hematologista (consultório médico particular B) e parte dos
exames laboratoriais foram custeadas com recursos próprios da família; todos
localizados nos bairros de Copacabana e do Leblon. Depois, prosseguiu em fase de
vigilância da sobrevivência da LLA, por uma médica hematologista, no bairro do
Leblon, em consultório particular. Em março de 2017, fez 5 anos do término do
tratamento da LLA e a menina foi considerada curada.
No hospital A, o tratamento indicado iniciou após o diagnóstico da LLA (ano
2010) com a cobertura do seguro de saúde empresarial da família. Portanto, usava o
sistema suplementar do Sistema Único de Saúde (SUS) e, também, com recursos
próprios da família para alguns exames laboratoriais de controle e consultas particulares
com hematologista, localizados em bairros da Zona Sul do Rio de Janeiro.
Com o tratamento, a família e a criança entraram no que foi denominado por eles
de Planeta Leucemia.
São muitas nuances, coisas que não pode, que vai ter de fazer. Cuidado com a
higiene, a alimentação, não pode deixar de tomar o remédio, de vir aqui. O
protocolo de tratamento, vai ficar internado, em casa, passar o dia inteiro, 3
dias aqui. É tanta informação, tantas dúvidas,... é um mundo novo. A gente
chamava de “Planeta Leucemia”, um planeta novo que se abria na tua frente,
era uma coisa que você tinha que aprender a lidar. Como é que vai ser? Se eu
fizer isso tudo, será que eu tenho chances? Se eu fizer aquilo direitinho? Será
que vai dar certo? Será que eu estou com a pessoa (médica oncologista)
certa? (F.R.G., mãe de S.G.D.G.).

A mãe da S.G.D.G. tinha muitas dúvidas, anseios e preocupações em relação aos
cuidados com a alimentação, a higiene e o tratamento da menina, as idas e vindas ao
hospital. Ora estava internada, ora em casa, ora ficava o dia todo no hospital e voltava
para casa. Cercadas por muitas dúvidas, o que pode e não pode fazer, inúmeras
informações e com as necessidades da criança a serem atendidas para assegurar o
sucesso do tratamento e aumentar as chances de cura, as famílias entraram em um novo
mundo, conhecido como “Planeta Leucemia”.
Sobre o país onde a menina poderia fazer o tratamento, a mãe cogitou a
possibilidade de realizá-lo nos Estados Unidos.
Quando eu sabia que... ia ter que fazer o tratamento dela. Eu faço o
tratamento no Brasil? Será que é melhor aqui ou lá fora?
Eu ligo para minha amiga M., que é médica nos Estados Unidos e que era
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chefe num hospital referência em Oncologia,... para saber se aqui ou lá seria
o melhor lugar... onde eu tinha que ir. Ela pediu para eu mandar por e-mail o
nome da médica hematologista aqui no Brasil. (...), explico tudo que
aconteceu...
A médica hematologista daqui tem muito sucesso com o protocolo de
tratamento, o mesmo dos Estados Unidos. (F.R.G., mãe de S.G.D.G.)

A narrativa da mãe de uma criança diagnosticada com LLA aos 5 anos e 7 meses
foi marcada por dúvidas em relação ao melhor país – Estados Unidos ou Brasil –,
hospital privado – daqui ou de lá –, médico e protocolo adequado ao tratamento do tipo
de leucemia que a filha apresentava. Ela acionou sua rede de contatos fora do Brasil e
descobriu que o protocolo utilizado no hospital brasileiro, onde a criança estava
internada, era o mesmo usado pelo hospital americano. Na tomada de decisão, ponderou
que, aqui, ela permaneceria próxima à família e com melhor suporte em casos de
intercorrências.
Tanto a M como a hematologista do Brasil parecem ter ponderado para que
ela... não saísse de “perto da casa dela, o que mais vai precisar agora é de
calor humano, família próxima... São muitas intercorrências, que pode ter no
hospital, um monte de coisas, que ela precisa sempre de alguém próximo para
poder ajudá-la”. E eu optei por não ir. Não tinha por que ficar longe de tudo e
todos, se eu vou fazer a mesma coisa aqui do lado da minha casa. Então,
assim, era uma das dúvidas. (Figura 15). (F.R.G., mãe de S.G.D.G.)

Figura 15. Produção Artística. TCS Mapa Falante. Sra. F.R.G., mãe de S.G.D.G. Rio de Janeiro, 2016

Houve um consenso entre os familiares (mãe e pai) e os profissionais envolvidos
na tomada de decisão (onco-hematologista do Brasil e amiga médica do exterior) sobre
permanecer no Brasil, como a melhor alternativa de lugar para o tratamento da criança.
E a gente começa todo um processo do tratamento da leucemia. Ela
respondeu bem ao tratamento (F.R.G., mãe de S.G.D.G.).
// De janeiro até setembro... o tratamento constava de sessões que ela
precisava internar; blocos de 4 dias para fazer as injeções de quimioterapia.
Mais 9 meses com internações para fazer essas injeções, instalar cateter para
ela não tomar injeção toda honra, não ficar picando a menina o tempo todo
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com aquela pelezinha que a criança tem, é um crime.
Quando ela vinha para casa, ela tinha uma quimioterapia oral... O tratamento
de quimioterapia foi 2 anos e 2 meses, acho que foram 724 dias, com a
retirada do cateter... O cabelo começou a cair, um mês já estava sem cabelo
(Figura 16)... Depois disso, final de setembro para frente, ela foi voltando ao
normal. Daqui a pouco, o cabelo voltou a crescer, a ficar bonitinha a criança.
(N.J.G.G., padrasto de S.G.D.G.).

Figura 16. Recorte da produção Artística. Corpo Saber, Sr. N.J.G.G. Padrasto de S.G.D.G. Rio de Janeiro,
2016

Junto com a resposta positiva ao tratamento quimioterápico intravenoso
(hospital) e oral (em casa), a família contou 724 dias; fez a contagem dos blocos de
quimioterapia acompanhados de queda de cabelo; a instalação e a retirada do cateter.
E fora as intercorrências: uma febre... ficou internada (...), ficou gripada e,
por uma razão apareceu a sinusite. Ela ficou internada lá uma semana
tomando antibiótico... Eu acho que a internação era porque tinha que ter
controle sobre todos os aspectos da criança. Mesmo com a quimioterapia
oral, o cabelo volta (...). E aquele período final, dois, três meses finais desses
nove, onde ela engorda. O corticoide dá mais fome, ela come mais, engorda!
(N.J.G.G., padrasto de S.G.D.G.).

A criança internou-se para a quimioterapia e tratamento das intercorrências, tais
como febre, gripe, sinusite, com necessidade de antibiótico e corticoide. Os efeitos
colaterais dos medicamentos provocaram aumento da fome e ganho de peso.
O pai e a mãe da menina I.S.P.C. foram os narradores do tratamento no itinerário
de cuidados à criança com leucemia linfoide aguda. Os pais possuíam seguro de saúde
com cobertura abrangente. O tratamento se iniciou após a definição do diagnóstico em
janeiro de 2008 e durou aproximadamente dois anos. Em 2015, I.S.P.C. foi considerada
protocolarmente curada, recebeu alta do acompanhamento pela hematologista, voltou a
se consultar periodicamente com o pediatra dela e manteve as consultas com o
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endocrinologista.
Os exames laboratoriais e de imagem, consultas médicas com pediatra e
hematologista foram realizadas no consultório particular. O tratamento quimioterápico
com internação hospitalar, no hospital conveniado e farmácia A, foram cobertos pelo
seguro de saúde da família; a compra de medicamento em falta na farmácia do hospital
e os necessários ao tratamento em casa foram custeados pela própria família. A família
foi parcialmente reembolsada pelo pagamento ao cirurgião e infectologista, para
implantação e retirada do cateter.
A gente ficou duas semanas hospitalizados, (...) tentou ir para a casa, mas
ela teve muita intercorrência, ela tinha tudo o que estava na bula! No mesmo
dia que a gente foi para casa, ela não se sentiu bem e voltamos para o
hospital. A gente ficou uns... 60 dias, direto em hospital. Depois de ir e vir ao
hospital, num ritmo normal de tratamento, com uma intercorrência ou outra
(R.M.C., pai de I.S.P.C.).

//
A gente passou todos os dias no hospital (...), dormiu umas 70 noites lá, por
causa das intercorrências que ela teve. (...). Eu ou o R.M.C. dormíamos /
sempre no hospital A! (M.I.S.P.C., mãe de I.S.P.C.).

Nos primeiros dias de internação hospitalar, a família embarcou com a criança
no “ônibus leucemia”, iniciando novas rotas e paradas nesse itinerário de cuidados. A
primeira rota do “ônibus leucemia” foi a preparação da criança e dos seus pais para o
início da quimioterapia.
Independente de a gente saber qual é o tipo de leucemia, já se entra com
corticoide e marca para botar o cateter... (R.M.C., pai de I.S.P.C.).
//
Na terça à noite, ela já começou a tomar o corticoide oral; depois colocou o
cateter. Numa quarta de manhã, ela já estava com o cateter, começando a
quimioterapia. (M.I.S.P.C., mãe de I.S.P.C.).
//
Os médicos pediram para a gente fazer uma planilha, um acompanhamento
de como ela estava dia a dia, os remédios, como foi o dia dela. Eu estava
escrevendo no Excel. Tudo isso é parte (...) da viagem no “ônibus leucemia”.
(R.M.C., pai de I.S.P.C.).

O tratamento se iniciou com o corticoide oral, a escolha do protocolo, o
procedimento de colocação do cateter (semi-implantado) para administração do
quimioterápico e as orientações sobre o registro do estado de saúde da criança numa
planilha. Os pais resolveram escrever em um programa de computador (Excel) como
foram o dia a dia da menina, os procedimentos e os exames realizados, além dos
medicamentos utilizados pela criança durante todo o curso da doença. Dessa forma, o
relatório ajudou a família a ter um histórico do tratamento da criança, com todo o
itinerário de cuidados realizados neste período.
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Ela tomou tanto corticoide, que ela deprimiu com 2 anos de idade!... Você ia
falar, ela fechava o olho, botava a mão no ouvido, não queria falar com
ninguém... (Figura 17). Teve que fazer hidrocortisona para equilibrar o
humor dela. (R.M.C., pai de I.S.P.C.).
//
...O barulho a incomodava, ficava muito irritada. Principalmente, se fosse
falar de comer. A gente falou para a hematologista; ela viu que um dos
hormônios, o cortisol, estava alterado! Desde o início, ela foi acompanhada
pela endocrinologista. Tomou durante muito tempo a hidrocortisona. Ela
melhorou muito... (M.I.S.P.C., mãe de I.S.P.C.).

Figura 17 - Recorte da produção artística da TCS Corpo Saber. Sra. M.I.S.P.C., mãe de I.S.P.C. Rio de
Janeiro, 2016

Na “montanha russa” da reação ao tratamento, a criança de 1 ano e 10 meses de
idade mudou o seu comportamento, nessa parte da viagem do “ônibus leucemia”. O
quadro de alteração de humor na criança foi marcado por fechar os olhos, botar as mãos
nos ouvidos, não querer falar com ninguém, inapetência, irritabilidade com o barulho e
o toque. Eles reportaram essas reações comportamentais da menina à hematologista, e a
menina passou a ser acompanhada pelo endocrinologista. Os sintomas relatados pelos
pais foram associados a desequilíbrio hormonal – cortisol – provocado pelo tratamento
com corticoide. Um modelo explicativo do sistema profissional cuja resolutividade foi
obtida com o uso de outro medicamento – hidrocortisona. Essa medida foi interpretada,
a partir das referências dos pais e seu sistema familiar, como terapia de equilíbrio do
humor. Os modelos explicativos (profissional e familiar) entram no jogo da interação,
fortalecem as relações de confiança e retroalimentam o engajamento dos pais no
tratamento de criança no sobe e desce da montanha russa das reações a ele.
No sobe e desce da montanha russa! A criança está bem, depois está com dor
de barriga, inchaço e distensão abdominal (...). A constipação foi horrível,
parecia uma bola de basquete. (M.I.S.P.C., mãe de I.S.P.C.).
//
No início, ela zerou a imunidade. Ela teve tudo quanto é tipo de
intercorrência, febre, (...). O risco de não evacuar foi maior do que o risco de
fazer um clister e ter uma contaminação. Tinha risco de infecção no cateter.
Teve que chamar o cirurgião, mas tinha gente que era contra, porque o
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procedimento tinha risco de infeccionar... Ela fez uma infecção fúngica,
como se fosse um furúnculo perto de onde as punções foram feitas (nas
costas)... Ela teve uma junta médica... uma infectologista pediátrica.
(M.I.S.P.C., mãe de I.S.P.C. e R.M.C., pai de I.S.P.C.).

O cotidiano de vida da menina e de seus pais foi totalmente transformado.
Vieram as intercorrências associadas à imunodepressão, à terapia com corticoides e
quimioterápicos: mudança de comportamento, constipação grave, infecções fúngicas no
local de punção. Novos procedimentos foram introduzidos no processo terapêutico
(terapia com hidrocortisona e fungicidas; clister) e novas especialidades médicas
passaram a compor a junta médica de assistência à criança (endocrinologista, cirurgião,
anestesista e infectologista).
Ela fez reação alérgica, choque anafilático, interromperam o quimioterápico
na hora (...). Consultando sua rede de contatos no exterior, ele descobre que
há outro quimioterápico primo-irmão, encontrado na Alemanha ou na
Holanda. A gente correu mundo afora para saber... tinha que tomar uma
decisão (...). A gente saiu movendo montanhas e importamos cinco
ampolinhas que custavam uma fortuna. I.S.P.C. não podia ficar esperando o
remédio chegar. Consegui o remédio em dois ou três dias. (R.M.C., pai de
I.S.P.C.).

A reação alérgica ao quimioterápico mobilizou a rede de contatos da família
para encontrar outro medicamento alternativo. Nesse sentido, a autonomia financeira e
de tomada de decisão da família, o acesso ao serviço e à tecnologia de tratamento em
tempo oportuno (importação rápida da droga), o vínculo reforçado pelas relações de
confiança (profissionais de saúde e familiares) são reflexos das boas condições de vida
daquela família. O “ônibus leucemia” prosseguiu sua viagem na “montanha russa” do
tratamento e das intercorrências.
O “ônibus leucemia” prosseguiu sua viagem no day clinic, um ambiente onde a
criança fazia o tratamento quimioterápico diário, na presença da sua família, e depois
voltava para a sua casa:
Quando ela melhorou, a gente foi para casa e voltava ao hospital (...).
Dependendo da quimioterapia (...), ficava de 3 a 4 dias internada ou ficava o
dia inteiro no day clinic, chegava 7 h da manhã no hospital e ia embora para
casa depois, de noite.
Ao longo do dia se colhia sangue para ver se atendia o critério para fazer o
quimioterápico... Esperava sair o resultado (...). Atendeu o critério, tem que
chamar a farmácia para manipular o quimioterápico... A gente ficou nessa ida
e vinda. Nessas viagens de ônibus, tinha que fazer uma quimioterapia de
quatro dias, fazer a hiper-hidratação dela; depois, (...) tinha que ficar um dia
no hospital para ver a pós-quimioterapia. (R.M.C., pai de I.S.P.C.).

No curso do tratamento, a criança viveu longos períodos de hospitalização (mais
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de 60 dias ininterruptos), de idas e vindas ao hospital para a quimioterapia diária no day
clinic. A família permanecia com a criança, acompanhava o sofrimento e sofria junto
com ela. As viagens nesse “ônibus”, uma metáfora explicativa da rotina de coletas de
sangue, espera do resultado dos exames, definição do tipo de droga a ser manipulado
pela farmácia, da administração do quimioterápico e da hidratação da criança.
O “ônibus leucemia” prosseguiu sua viagem no tratamento em casa, sempre sob
os cuidados dos pais, principalmente, da mãe da criança.
Minha mulher foi uma enfermeira... Às vezes, nos espaços da quimioterapia
de 7 a 10 dias, cada 2, 3 dias ia ao hospital para trocar o curativo.
Minha mulher falou: “Eu faço isso em casa! Me dá esse material álcool, os
esparadrapos.”.
Muito paciente dizia: “Vamos tomar um banho, molhou um pouquinho,
atadura.”. A I.S.P.C. ficava lá quietinha com o braço. Aquilo é um meio de
contaminação. O corpo está aberto ali! (...)
Ela tinha uma farmácia em casa... uns 11 remédios. Tem que macerar e põe
na ampola com o soro glicosado para diluir... Tinha uma planilha de Excel
para checar (...). Ela era uma senhora enfermeira! (R.M.C., pai de I.S.P.C.)
//
Quando em casa, se esterilizava tudo, tirava o sapato, lavava e passava álcool
na mão, a casa era um dormitório, provia coisas para o hospital, tem que
mandar roupa, botar roupa para lavar. Era casa lavanderia. (R.M.C., pai de
I.S.P.C.).

Depois da parada do “ônibus leucemia” no day clinic, houve os períodos de
tratamento em casa. A Sra. M.I.S.P. se transformou em uma “enfermeira” exemplar,
cuidando da criança com necessidade especial de saúde em suas demandas de cuidados
mistos. Como parte dos cuidados habituais modificados, protegia o curativo no local de
punção, antes do banho. O risco de infecção era uma preocupação frequente na vida da
família, levando ao gerenciamento da casa, com uma equipe de apoio contratada para
manter o ambiente limpo. As pessoas não entravam em casa com o sapato da rua, todos
usavam álcool para higienizar as mãos. Toda essa intensa carga de cuidados contínuos e
complexos em casa era parte da viagem do “ônibus leucemia”. A casa foi o lugar para
lavar roupas, uma casa lavanderia nos períodos de hospitalização prolongada da criança.
O tratamento da menina L.B.S. durou 2 anos, entre junho de 2012 e agosto de
2014. O tratamento quimioterápico com internação hospitalar, no hospital localizado na
zona sul do Rio de Janeiro, também foi coberto pelo plano de saúde familiar. No curso
da investigação diagnóstica e tratamento, as consultas com o médico pediatra foram
custeadas com recursos próprios da família, em consultório particular D, bem como as
consultas com a médica hematologista, no consultório médico particular B. No mês de
maio de 2016, a L.B.S. completou 7 anos de idade. Depois de 4 anos e 7 meses, só
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faltam 5 meses para os pais terem certeza de que a menina ficou curada
(protocolarmente curada).
No hospital A, o tratamento indicado iniciou após o diagnóstico da LLA (ano
2012) com a cobertura do seguro de saúde empresarial da família. Logo, a criança usava
o sistema suplementar do Sistema Único de Saúde (SUS), e também com recursos
próprios da família para alguns exames laboratoriais de controle e consultas particulares
com hematologista, localizados em bairros da Zona Sul do Rio de Janeiro.
Em relação aos medicamentos eu não me atentei nem entrei na Internet para
ler, não baixei protocolo, nem tive interesse em saber como que era, como
começava, como terminava. Eu não fiz nada!
Eu pedia para a hematologista me explicar: “Como é que vai ser esse mês?”.
Ela explicava o que ela ia fazer. Eu ouvi quais eram as chances dela, sabia
que eram boas (L. C. B. S., pai de L.B.S.).

Quanto aos medicamentos indicados para o tratamento da filha, sua condição
como profissional de saúde, médico otorrinolaringologista, o levou a buscar explicações
profissionais somente da hematologista pediátrica que acompanhava a criança. Não teve
curiosidade nem interesse em ler informações sobre o protocolo disponíveis na Internet,
porque confiava na especialista e mantinha diálogo constante com ela.
Foi doloroso colocar o cateter (totalmente implantado). No início, era chato,
ela reclamava demais, a gente tinha que contê-la. Depois, ela foi tomando
confiança com as pessoas (profissionais de saúde) que mexiam no cateter e a
coisa ficou mais tranquila, menos traumática. Fora os períodos que ela
internou no hospital, ela sempre ficou bem, não era uma menina revoltada
com a situação. Ela andava mais tranquila (L. C. B. S., pai de L.B.S.).

Nos primeiros dias de implantação do cateter totalmente implantado, seu
manuseio era doloroso, havendo necessidade de contê-la. Nos períodos de internação
hospitalar, a menina ficava revoltada, muito agitada, era uma situação traumática. Fora
desses períodos ela ficava bem e tranquila.
Depois dos primeiros 10 dias de internação hospitalar, a gente foi liberada
para ficar 5 dias em casa, voltar para outro bloco e, assim começou (...) o
tratamento. A gente (...) internava 3, 4 dias. Tinha bloco que não internava,
que você ia lá todo dia (day clinic), durante 5 dias e voltava para casa. Foi
quase 2 (anos) assim (L. C. B. S., pai de L.B.S.).

A família acompanhou a criança em todos os ciclos/blocos de tratamento
previstos no protocolo, fosse internada no hospital para tratamento inicial (10 dias),
tratamento posterior (3 a 4 dias), fosse para o tratamento no sistema de “day clinic” (no
período de 5 dias consecutivos).
De todas as complicações que poderiam ter, ela não teve nenhuma. Na
véspera do Natal, do primeiro ano de tratamento, no dia 23 de dezembro, ela
teve a febre. Ela internou (...), passou cinco dias, mas não teve que fazer nada
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demais. A febre foi a única intercorrência mesmo que ela teve. (L.C.B. S., pai
de L.B.S.).

No curso do primeiro ano de tratamento, a criança não apresentou nenhuma
intercorrência associada a ele, mas teve um episódio de febre, que culminou com uma
internação de cinco dias durante as celebrações natalinas.
No início, a gente internava, ela, a médica hematologista, ia lá no hospital.
Depois, na manutenção, passou a ser mensal, a cada 3 meses, 6 meses e
agora é anual. O término, a alta, será em junho do ano que vem, 2017.
(L.C.B. S., pai de L.B.S.)

O acompanhamento da criança pela hematologista pediátrica ocorreu em duas
fases. Durante o tratamento intra-hospitalar e na fase de manutenção, com o seguimento
mensal, trimestral, semestral e anual até a alta prevista para o ano de 2017.
A S.T.R., os médicos determinam o protocolo, examinam e definem a
conduta, mas a enfermagem é que executa. Se você não tem alguém que seja
comprometido, dá tudo errado! Estes dias esqueceram de lavar o cateter dela,
antes de começar um outro remédio, então as pessoas falham. Mas a
enfermagem é essencial! Tem que ver o horário certo do remédio... É quem
mais entra ali no quarto, mais lida com o paciente. Você fica internado um
dia, ele (o pessoal de enfermagem) entra lá no quarto, seis, sete vezes. A
enfermagem cuida mesmo, manipula, toca, que... Mais mexe, então tem que
ter um cuidado, um carinho... (L.C.B. S., pai de L.B.S.)

Os médicos diagnosticam, determinam o protocolo e definem a conduta do
tratamento. A enfermagem é responsável pelo cuidado dos pacientes, presta assistência
humanizada e integral, a partir de uma visão holística do paciente. Também o
acompanha durante vinte e quatro horas por dia, na internação hospitalar; executa os
procedimentos de enfermagem, como a lavagem e manipulação do cateter; e realiza a
administração de medicamentos. O enfermeiro deve ser comprometido, estar sempre
atento e ter um escuta sensível durante a assistência à criança, para prevenir erros e para
preservar a segurança do paciente. É importante que os familiares e cuidadores das
crianças tenham carinho e respeito pela equipe de enfermagem.
A menina M.M.B.M. iniciou o tratamento em fevereiro de 2010, em um hospital
credenciado pelo plano de saúde do pai (Sr. M.). Como funcionário público, ele
licenciou-se do trabalho para acompanhar a filha, pelo tempo que o regime de
contratação lhes permitia.
O meu plano de saúde é o melhor do Rio (...). Eu não tinha nenhum problema
de internação. A gente entrava direto no Hospital A. Quando eu saía de casa,
ligava para auditora do Plano, ela ligava para o Hospital A e falava:
“M.M.B.M. está autorizada a fazer qualquer procedimento” (D.M.B.M., mãe
de M.M.B.M.).
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O itinerário do tratamento começou com a internação hospitalar de emergência
da criança e da família, depois do resultado do mielograma, após o período do Carnaval.
A família se reorganizava para receber roupas e pertences pessoais, no hospital.
No dia seguinte do resultado do mielograma (25 de fevereiro de 2010, depois
do carnaval), a gente ficou internado no hospital! Pedi, por telefone, à babá
para pegar umas roupas e mandar para o hospital A. (D. M. B. M., mãe de
M.M.B.M.)
No dia seguinte, a médica instalou o cateter semi-implantado na M.M.B.M.,
porque não furava tanto... Não sabia que era tão grave, que está ligado no
coração! A gente falava: “Um risco de infecção no coração.”. Uma vez ele
infeccionou. Era o mais arriscado, porque ela podia puxar o caninho!
Uma loucura, um inferno! (D. M. B. M., mãe de M.M.B.M.)

Embora a internação tenha sido de emergência, o procedimento de instalação do
cateter semi-implantado foi realizado no dia seguinte. A partir de então, a vigilância da
mãe foi constante porque havia de risco de infecção no coração, e da criança puxar o
cateter. Parece ter havido um problema na comunicação entre a equipe e o familiar da
criança, pois o cateter localiza-se na veia cava superior e não no coração; o risco de
infecção no óstio e/ou sistêmica e não é circunscrito ao coração. Portanto, mesmo
depois de seis anos, esse acontecimento ficou registrado na memória narrativa. A
intercorrência aqui narrada foi a infecção do cateter e não uma infecção cardíaca nem
septicemia.
Nesses primeiros dias de internação, que estresse! Ela era muito pequena e
não conseguia engolir o comprimido de corticoide. Tudo era triturado, o
sabor horrível, gosto de metal, pavoroso!
A Dra. assistente da Dra. S.T.R. falou assim: “A criança fica curada no oitavo
dia de internação. As crianças que não ficam curadas neste dia, muitas vezes,
não ficam curadas mais.”.
Nesses primeiros dias ela não fazia quimioterapia, só fez depois. (...). O que
mata na leucemia é o corticoide, não é a quimioterapia! A quimioterapia é
um protocolo para emburrecer a célula, para zerar a medula e não deixar a
doença voltar. Aí, veio o tratamento inteiro! Ela foi liberada no 5º dia de
tratamento, porque reagiu muito bem. (D. M. B. M., mãe de M.M.B.M.)

A interpretação do dito pela médica assistente da hematologista, sobre os
primeiro oito dias de internação, foi associada à cura da doença e não à resolutividade
do quadro agudo que a criança estava apresentando, e que possivelmente justificou a
internação de emergência. As fases do tratamento quimioterápico podem variar de
protocolo para protocolo e de uma instituição para outra. Na primeira fase, espera-se
uma remissão completa dos blastos leucêmicos na medula óssea; posteriormente, ela
evita que as células leucêmicas invadam o sistema nervoso central; em outra fase, a
terapia previne o surgimento de clones leucêmicos resistentes. A menina reagiu bem ao
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corticoide e ao quimioterápico, antecipando a alta para o 5º dia de internação.
No retorno para casa, outras iniciativas foram tomadas para prevenir infecções
na criança, que saiu de alta com o cateter.
Ela tinha risco total de infecção, passou quase todo o tratamento sem nenhum
leucócito... zero de neutrófilo! Ela não tinha defesa... A casa era muito
grande, eu isolei a casa inteira (Figura 14). Só usava dois cômodos, o quarto
dela e o meu quarto, a casa era toda desinfetada com álcool gel. A gente
usava uma roupa para estar só com ela. (D. M. B. M., mãe de M.M.B.M.)

A criança apresentava uma baixa defesa imunológica, diminuição do número das
células sanguíneas e risco de infecção, não podendo manter contato com muitas pessoas.
Seu sistema de crença pessoal reinterpretava o que via no hospital, reproduzindo em
casa as medidas de precauções de contato.
Essa distância da minha casa até o hospital, várias vezes a gente saía do
Hospital A às 22 h 30 min. da noite, para estar lá de novo 8 h 30 min. da
manhã. Passava o dia inteiro lá. (D. M. B. M., mãe de M.M.B.M.)

Nos períodos de tratamento no hospital-dia (day clinic), localizado na zona sul, a
família permanecia o dia inteiro, entrando às 8 h e 30 min. e saindo às 22 h e 30 min. A
rotina de acordar cedo, passar o dia inteiro no hospital e sair de lá tarde da noite gerava
cansaço para a criança e a família dela. O itinerário do tratamento foi marcado pela
distância do local de moradia da família da menina até o hospital em que ela realizava o
tratamento para a leucemia. Ela morava na cidade do Rio de Janeiro em um bairro da
zona oeste, demandando grandes deslocamentos em uma cidade com problemas
contínuos de mobilidade.
As intercorrências no curso do tratamento que marcaram a narrativa da familiar
da menina M.M.B.M. foram as infeções, dores e alergias.
Era muito desesperador! Toda hora tinha uma intercorrência, era muito grave.
Tinha infecção, dor.
//
Primeira vez que ela tomou o plasma, ela teve alergia... ela teve tosse. Eu
falei para a médica do plantão: “Ela está tendo alergia!”.
“Não está!” – disse a médica.
“Tá. Crise alérgica!”. – a mãe retruca.
“Não tá!” – a médica insiste.
“Crise alérgica!” – a mãe da menina insiste.
“Deixa eu te explicar uma coisa... Minha filha está tendo crise alérgica!” – a
mãe continua...
“Querida!” – a médica impaciente...
“Você dá o remédio X (nome do medicamento) para ela” – disse a mãe.
“... se é para você ficar tranquila eu dou.” – disse a médica.
“Eu vou ficar tranquila se você der o remédio.” – a mãe conclui. Todas as
vezes que ela tomava plasma, passou a tomar o remédio e nunca mais teve
alergia! (D. M. B. M., mãe de M.M.B.M.)

O tratamento foi um momento desesperador para a família. A mãe da menina
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percebeu que ela estava com alergia ao plasma ao ouvi-la tossindo (tosse alérgica). A
conversa entre ela e a médica gerou um confronto, com divergência de opiniões entre o
conhecimento técnico-científico (modelo biomédico – subsistema profissional) e o
conhecimento da mãe, baseado em seu sistema de crença pessoal (subsistema familiar).
A mãe foi a primeira a identificar os problemas de saúde da criança, conviveu com ela
diariamente e sabia quais eram as necessidades de saúde que a criança poderia
apresentar. Após insistir que a filha estava com crise alérgica, a médica resolveu
prescrever o medicamento antialérgico (anti-histamínico), passando a ser usado todas as
vezes que recebia plasma.
Um dia, a anestesista chegou no hospital para os procedimentos antes da
quimioterapia! Dra. C disse: “Sua filha não vai tomar a quimioterapia hoje,
uma das ampolas de quimioterapia veio aberta da farmácia... Eu vou falar
para a Dra. S.T.R. (hematologista) não dar.”.
A Dra. S.T.R. era muito severa, ela fez um escândalo. O tratamento era um
sofrimento desnecessário. Um dia, o medicamento não descia da farmácia no
horário... não chegava... Eu comprei em uma farmácia aqui (apontando para
o desenho. Figura 14).
//
Tinha quimioterapia que entrava de todas as formas... Intratecal, por
comprimido (oral); a mais sinistra ficava 24 horas na veia. Quando
terminava, a criança tinha que tomar um suplemento vitamínico (...) com
rigidez, não podia passar cinco minutos. Nossa vida era o protocolo.
(D.M.B.M., mãe de M.M.B.M.)

A família vivenciou um itinerário de tratamento marcado por problemas
burocráticos e logísticos da assistência. A entrega de um quimioterápico aberto causou
estresse e sofrimento desnecessário, pela desatenção da farmácia na dispensação e falta
do medicamento. A vigilância com o protocolo e as demandas após a administração do
quimioterápico, pelas mais variadas vias (intratecal, venosa e oral).
Uma vez, a enfermagem queria colocar uma seringa que é de adulto no
cateter, ia forçar e ficar fissurado! Ela falou que no hospital não tinha o
tamanho para a criança.
Eu falei: “Você não toca no cateter da minha filha, você não bota o
medicamento!”. Até ligar para a doutora S.T.R. e ela vir... (D. M. B. M., mãe
de M.M.B.M.).

No hospital onde a criança ficou internada, além da falta de medicamentos, não
havia insumos para atender as demandas da faixa etária infantil, o que poderia trazer
danos à segurança da criança.
Segundo as narrativas da familiar cuidador e responsável legal do menino
L.S.M., a Sra. A.S.M., sua mãe, o tempo entre a definição do diagnóstico de LLA e o
início de tratamento foi de aproximadamente 21 dias e o tempo de tratamento foi
superior a dois anos (após as celebrações do Natal, de janeiro de 2015 e com previsão
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de término no ano de 2017). Um percurso trilhado nos serviços de saúde privada,
público, do Sistema Único de Saúde (SUS), e filantrópico custeado pelo SUS. A
quimioterapia foi realizada em duas instituições, um hospital estadual em Santo André e
o Hospital B, filantrópico, da Fundação (conveniado com o SUS), para realização de
exames.
Os exames de sangue foram feitos no hospital do convênio, mais próximo de
nossa casa. Ele ficou internado (...) muito fraco, vomitava muito, não comia
nada, muito pálido. (...) A anemia foi muito forte. A transfusão de sangue foi
no Hospital C (privado e conveniado com plano de saúde da família), antes
do mielograma. (...). Nessa... internação, teve a transfusão de sangue e
plaquetas. Fizeram o antibiótico, acho que uns sete dias. Mas, no hospital
(particular conveniado ao seguro de saúde), tinha muita gente idosa, e não
tinha serviço de oncologia pediátrica.
Depois que a febre estabilizou, o oncologista pediátrico encaminhou a gente
para um hospital público (estadual e do Sistema Único de Saúde) e começou
a quimioterapia. Ficamos lá no primeiro mês. (A.S.M., mãe de L.S.M.).

Os exames laboratoriais de urina, fezes, sangue (duas vezes) e o mielograma, as
consultas médicas e a primeira fase do tratamento hospitalar para tratamento da anemia
e da infecção aconteceram em serviços de saúde credenciados pelo seguro de saúde
empresarial da família. As internações hospitalares foram uma constante na vida dessa
família, para atender as necessidades da criança. A primeira internação no hospital
privado, coberto pelo seguro de saúde da família, durou sete dias e a criança foi tratada
com antibioticoterapia e transfusão de sangue.
O ano de 2015 foi o pior ano das nossas vidas, foi pesado, o mais triste, o
mais difícil! Tinha dias que a gente ia de segunda a sexta-feira fazer
quimioterapia. É a coleta daquele líquor nas costas era toda a semana!
(A.S.M., mãe de L.S.M.).

O itinerário de cuidados no ano de 2015 foi pesado, triste, difícil; de meses no
hospital, todos os dias da semana, entre fevereiro e agosto, para realizar a quimioterapia,
consultas de seguimento, exames de punção de líquor.
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Figura 18. Produção Artística. TCS Mapa Falante da Sra. A.S.M., mãe de L.S.M. Rio de Janeiro, 2016

O acesso ao tratamento quimioterápico foi no hospital estadual do SUS (A), por
encaminhamento do especialista (Figura 18). No ano de 2015, o seguro de saúde da
família não provia cobertura ao tratamento quimioterápico, pela indisponibilidade de
oferta pela rede de saúde privada. Na região do ABC paulista não havia serviços de
oncologia pediátrica, nem naquele hospital ou em outro da rede privada de saúde, na
região mais próxima de onde a família vivia. O especialista encaminhou a criança a um
hospital estadual A (do SUS), de referência para o tratamento de câncer infantil,
localizado em um município da região do ABC paulista, que distava de 20 a 30 minutos
de sua residência.
Essa primeira químio (quimioterapia) que o L.S.M. fez durante um mês foi
no Hospital Estadual A. Já na primeira semana, eu fiquei deprimida. O
hospital era sujo, o banheiro nojento, as enfermeiras não eram legais. O
L.S.M. ficou com mais três crianças no quarto... Tudo misturado, doença que
não tinha nada a ver com o câncer e que estavam morrendo. Tinha uma
criança (...) que era autoimune e tinha acabado de descobrir a leucemia; ela
tinha alergia ao remédio, ao sangue, ao antibiótico. Aquela mãe não tinha
noção do que estava acontecendo. Foi horrível, eu fiquei mal. Eu só chorava.
Aí, o L.S.M. teve alta e eu saí de lá. (A.S.M., mãe de L.S.M.).

A internação no hospital público estadual do SUS durou um mês, levando a
criança e sua cuidadora principal a conviverem com a realidade dos cuidados em saúde
de um serviço público, com alta demanda de atendimento, precárias condições de
infraestrutura e de pessoal. O hospital era uma organização social mantida com recursos
do Sistema Único de Saúde sob gestão estadual. Mesmo sendo um serviço de referência
para tratamento de câncer infantil, incluindo a leucemia linfoide aguda, as crianças com
diferentes quadros de morbidade, em fim de vida, com imunodepressão, permaneciam
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internadas compartilhando uma enfermaria. Como expectadora impotente de uma cena
de horror, tal qual as outras mães que ali estavam, só lhe restou deprimir-se, chorar e
sentir-se mal com tudo aquilo. A alta dessa primeira etapa do tratamento culminou com
sua necessidade de buscar uma alternativa para continuar o tratamento da criança.
Eu tive consulta de acompanhamento com Dr. J., na Fundação da Rede S.H e
ele perguntou: “E como foi...?”.
Respondi: “Doutor, não me manda mais para lá, eu odiei! Eu nunca mais
quero passar por isso! É muita criança doente, aquilo me fez mal, eu estou
deprimida!”. Eu falei chorando para ele: “Eu não quero mais... Lá é um
ambiente ruim!”.
Ele conversou com a N., enfermeira chefe do Hospital B filantrópico da
Fundação (conveniado com o SUS).
N. (a enfermeira) disse: “Doutor, essa químio dá para fazer aqui, não precisa
nem internar! Vamos fazer aqui só com as mães que têm cabeça boa, que têm
estudo e são atentas.”. (A.S.M., mãe de L.S.M.).

O tratamento do menino implicou na necessidade de se tomar uma decisão
negociada com o médico oncologista da criança, a enfermeira do serviço privado e a
família (mãe e pai da criança), sobre qual hospital continuaria a quimioterapia. As
condições para que o tratamento fosse realizado no hospital filantrópico, uma instituição
de ensino que atendia pacientes do Sistema Único de Saúde, foram engajamento da
cuidadora principal da criança, compreensão sobre o protocolo que seria implementado,
disponibilidade para permanecer ao longo da semana em uma rotina de cuidados no
sistema de hospital-dia.
Chegava às 7 horas da manhã e ia embora depois de 3 horas da tarde, fazendo
a quimioterapia, dependia da hora que a enfermeira colocava o soro (...).
Depois da químio, mais um soro pequenininho, porque ele vomitava muito!
Eu ficava o dia todo colhendo xixi no saquinho, vendo o pH dele. À noite,
em casa, eu media e anotava a quantidade, o pH e a cor do xixi. (Figura 18).
À noite, ele tomava quase 600 ml (inaudível)... Bebia um litro e meio de
líquido por dia.
No dia seguinte, fazia um exame no laboratório que custava R$350,00 porque
não fazia no hospital. A gente fez quatro vezes. Até o final do dia, a
enfermagem do Hospital B ligava para o laboratório. Dependendo do
resultado, tinha que tomar o remédio para tirar o resíduo dessa químio do
organismo. (A.S.M., mãe de L.S.M.).

O protocolo de tratamento quimioterápico exigiu que a criança chegasse pela
manhã, bem cedo, recebia a medicação injetável pelo cateter implantado e voltava para
casa no mesmo dia. O engajamento da mãe como cuidadora no registro da quantidade e
coloração e medida do pH da urina, hidratação rigorosa e aumentada para eliminar o
resíduo quimioterápico. Além disso, exigia a incorporação de demandas de cuidados
para atender às necessidades especiais da criança, relacionadas à administração do
quimioterápico, além de recursos financeiros próprios para o pagamento do exame de
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monitoramento do tratamento, que não era coberto pelo seguro de saúde nem pelo SUS.
Depois, ele entrou na manutenção, faz o exame de sangue, vai a consulta ver
se está bom e se houver necessidade faz a químio. Na semana seguinte, quase
no mês de setembro do primeiro ano de tratamento, as coisas melhoraram!
A gente foi umas seis (6) vezes... Ele fez dois (2) exames de sangue por mês.
Eu fiquei eufórica: “... três (3) vezes ao hospital!” Para quem ia todos os
dias...
A partir de outubro de 2015, eu fui três (3); uma para exame de sangue, outra
para consulta, outra para químio. (...) (A.S.M., mãe de L.S.M.)

Na medida em que os meses se passaram, a criança respondeu bem ao ciclo de
tratamento previsto para o protocolo e começou a fase de manutenção, no itinerário de
cuidados, com menor necessidade e idas ao hospital. No entanto, surgiram novas
mudanças na rotina da família, mas permaneceu a vigilância com os exames de sangue,
as consultas de seguimento e novas sessões de quimioterapia em caso de necessidade.
Discussão dos dados:
As principais intercorrências relacionadas ao tratamento das crianças com LLA
narradas pelos familiares foram alterações de humor e de comportamento, problemas
respiratórios (gripe e sinusite), constipação grave, infecção, reação alérgica e febre.
A convivência continuada com os profissionais de saúde, no curso da
hospitalização, promoveu uma mudança no linguajar deles, os sinais de adoecimento
passaram a narrar as manifestações da doença na criança como sintomas. Os principais
registrados por eles foram a fraqueza muscular; náuseas, vômitos e palidez; baixa de
imunidade ou imunidade zero; perda de cabelo (alopecia); distensão abdominal;
hepatoesplenomegalia.
Em relação à alopecia, dois familiares falaram sobre a queda dos cabelos das
crianças durante o tratamento quimioterápico; uma mãe não narrou sobre a alopecia. A
febre foi observada por três participantes; os problemas respiratórios como a sinusite,
gripe e resfriado foram narrados por dois membros de uma mesma família.
“Imunidade baixa”, “imunidade zero, “não ter defesa”, “sem nenhum leucócito”,
“leucócito zero” foram termos usados pelos familiares em suas narrativas para explicar
a sinusite, gripe, a infecção fúngica, o risco de infecção, necessidade de tomar
antibiótico, os procedimentos de desinfecção da casa, de higienização das mãos em
casa com álcool, entre outras medidas de proteção à criança.
A constipação foi outra intercorrência relatada por dois membros de uma mesma
família. No que se refere à hepatoesplenomegalia e à distensão abdominal, uma mãe
narrou que a criança teve muito inchaço e distensão abdominal durante o tratamento.
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Uma criança teve uma infecção fúngica no local de punção lombar, outra criança
teve infecção no cateter semi-implantado da criança. As reações alérgicas ao
quimioterápico ou transfusão de plasma foram recorrentemente narradas por familiares
participantes de três crianças com reação alérgica.
O cateter venoso central (CVC) foi o dispositivo narrado pelos familiares de
todas as crianças, como via de acesso para a quimioterapia, coleta de sangue e outros
procedimentos durante o tratamento das crianças. Três crianças usaram o cateter semiimplantado; uma criança usou o cateter totalmente implantado. Uma mãe não narrou
qual tipo de cateter foi usado pelo menino, mas, segundo informações do blog pessoal, o
menino usou cateter venoso central de inserção periférica, que é um cateter de longa
permanência (PICC).
As metáforas usadas pelos familiares para se referirem à jornada do tratamento
foram “planeta leucemia”, “ônibus leucemia”, “sobe e desce da montanha russa”, “carro
leucemia”. Diante do processo de adoecimento pela leucemia infantil, uma doença
crônica, complexa e de tratamento abrangente, a família se defrontou com um novo
mundo, que não fazia parte do seu cotidiano, levando a ter sentimentos de temor,
dúvidas, preocupação e desespero diante da nova realidade.
Para os familiares, a criança é um sinônimo de vitalidade e o câncer representa
um paradoxo, visto que há um rompimento de todas as expectativas e sonhos quanto ao
futuro da criança, causando sentimentos de frustação, tristeza, incapacidade e
impotência diante das necessidades de saúde da criança (MONTEIRO et al., 2008;
SILVA et al., 2009).
Nesse sentido, a família que fez do itinerário do tratamento da criança uma
viagem de ônibus destacou a presença de muitos passageiros. Embarcaram nesse
ônibus, com muitas paradas, uma equipe médica formada por hematologista, pediatra e
infectologista da família, endocrinologista, pessoal de enfermagem. Nos períodos de
hospitalização prolongada, o hospital era o lugar de moradia, enquanto a casa era o
dormitório, a lavanderia, o local de provimento de objetos de uso pessoal.
Estudos sobre itinerário terapêutico ajudam a compreender as experiências
construídas pelas pessoas no processo de viver com a doença, que vão orientar a fazer
escolhas sobre os cuidados e os tratamentos que irão realizar para solucionar os
problemas de saúde. Além disso, também ajudam a entender como as pessoas
constroem seus próprios caminhos para enfrentar as exigências e as consequências de
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uma doença crônica (MATTOSINHO, SILVA, 2007).
No sobe e desce da montanha russa, as intercorrências que aconteceram à
criança alertaram a família sobre o que deveria fazer quando em casa. Nos curtos
períodos de permanência naquele lugar, uma nova rotina se incorporou em seu
cotidiano. A casa foi transformada em um microambiente hospitalar com objetos
“esterilizados”, retiravam-se sapatos quando entravam nela, as pessoas higienizavam as
mãos com álcool gel, entre outras iniciativas.
Os Modelos Explicativos (MEs) são definições e pensamentos sobre as
enfermidades e os tipos de tratamento pelas pessoas engajadas em um processo clínico e
que vão determinar qual subsistema do Sistema de Cuidado à Saúde será usado no
cuidado (CABRAL et al., 2011). Em outras palavras, os subsistemas podem sugerir
modelos explicativos de pacientes, familiares e profissionais da saúde, a respeito do
início dos sintomas, etiologia, fisiopatologia, curso da doença e o tratamento adequado,
sendo estas explicações construídas a partir de uma visão social (AMARAL et al.,
2012).
As boas condições de vida de todas as famílias reduziram o peso da carga do
tratamento da criança e as longas hospitalizações, com a estabilidade do emprego
público, o direito a licença do trabalho para cuidar da filha, recebimento do benefício
auxílio-doença, nos primeiros 6 meses; nos últimos 6 meses de licença entrou-se de
licença sem vencimentos. Após um ano de tratamento da menina, uma mãe pediu
demissão do trabalho para dedicar-se integralmente ao cuidado dela.
O acesso à rede de serviços privados, assegurado pelo seguro de saúde ou
capacidade financeira da família, fez com que todas as famílias atendessem às
necessidades que o tratamento impôs à criança. Vários profissionais médicos entraram
nessa jornada com a família para atender às demandas da criança relacionadas às
intercorrências, como parte do sobe e desce na montanha russa. A autonomia das
famílias foi assegurada pelo elevado nível de escolaridade, a ampla rede de contatos, no
Brasil e no exterior, e a capacidade de argumentação dos pais com os profissionais
médicos. O vínculo da criança e dos pais com hematologista ou oncologista pediátrico
contribuiu para uma escuta qualificada das narrativas e a intervenção sobre as
intercorrências que aconteceram no curso do tratamento. Eram familiares empoderados
e determinados em proteger a criança de danos, sempre vigilantes e atentos. Foi preciso
construir vínculo entre o profissional da criança (o pediatra, a onco-hematologista) e a
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família, durante a constante interação no itinerário de cuidados em saúde, para que a
família confiasse.
Somente quando os familiares constroem uma aliança segura, baseada na
confiança, com o profissional de saúde, eles se sentem seguros para compartilhar as
necessidades da criança (THORNE, ROBINSON, 1988, 1989).
O câncer infantil é uma doença crônica que evoca sinais de ansiedade, incerteza
e preocupação não somente nas crianças como na família, gerando estigmas negativos.
A família passa a viver o cotidiano da criança, ocorrendo uma desestruturação na
dinâmica familiar. Muitos são os impactos do processo do adoecimento da leucemia
para os familiares relacionados às questões econômicas, financeiras e sociais (exemplo:
demissão ou afastamento do trabalho), sobrecarga física e desgaste emocional. Para as
crianças, os impactos são: alterações do sono, cansaço, modificação dos hábitos
alimentares, mudança na rotina escolar, afastamento dos amigos, angústia, dor e medo
do tratamento e dos procedimentos invasivos (MONTEIRO et al., 2008; SILVA et al.,
2009; KOHLSDORF, JUNIOR, 2010).
Todas as famílias viveram uma quebra de continuidade em seu cotidiano a cada
momento de suas vidas, em virtude dos longos períodos de tratamento, de internação e
reinternações, inúmeros exames e procedimentos invasivos, intercorrências e o
afastamento do convívio familiar e social.
Além disso, a família é vista como a mais importante fonte de ajuda acerca do
adoecimento das crianças, pois é responsável pelo seu cuidado direto e indireto, suporte,
apoio no processo saúde/doença e ajuda na busca pela assistência do profissional de
saúde. É o centro primário de referência do convívio social (BIELEMANN, 2003;
SILVA et al., 2014).

4.2. Redes de apoio social de familiares de crianças com leucemia linfoide aguda no
itinerário de cuidados
As redes de apoio social foram constituídas para atender às necessidades dos
familiares e da criança e envolveram quatro tipos presenciais: infraestrutura logística, de
escolaridade da criança, de profissionais de saúde e de apoio mútuo entre os membros
da família e entes queridos. Outro tipo foi a rede social, em ambiente virtual, tendo
como ferramenta o blog. Os pais das crianças tornaram-se blogueiros e usaram o espaço
do blog como locus de comunicação com o mundo externo; um criou o planeta
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leucemia para enviar notícias do planeta terra.
4.2.1. Necessidade de infraestrutura logística de suporte durante o tratamento
Quatro de cinco famílias contaram com uma rede de organização doméstica para
assegurar a logística da casa e o atendimento às demandas dos outros filhos, no
itinerário de cuidados das crianças (meninos e meninas com idade menor que 5 anos)
com leucemia linfoide aguda, na fase de tratamento.
Em casa, eu tinha a L. (babá) e a R (empregada doméstica). Elas não são
funcionárias qualquer, é como se fossem da família. Ambas trabalharam, em
dupla, o que foi fundamental. (...) A gente precisa de colo, de carinho, de
atenção, das pessoas levantarem a gente, no dia a dia, da coisa que não é tão
lúdica. A comida bacana que fazia para a S.G.D.G. ficar parruda, forte e se
alimentar bem. Cuidado com tudo da casa, a limpeza... (F.R.G., mãe de
S.G.D.G.).
//
Ela cuidava dela, queria ficar no colo da L. (babá) e, quando botava no chão,
reclamava! E ia para o colo, já botava a cabeça para dormir. Trabalha com a
gente até hoje (N.J.G.G., padrasto de S.G.D.G.).

Os profissionais mencionados nas narrativas da família de S.G.D.G. foram os
trabalhadores domésticos, a babá e a empregada, para manter o funcionamento da casa e
os cuidados com o outro filho adolescente, que vivia um processo de negação da doença
da menina e de não aceitação daquele acontecimento na vida da família. Como parte da
natureza do trabalho doméstico, houve uma aproximação afetiva das funcionárias com
os membros da família, levando a narradora a considerá-las como parte da família.
Ambas cuidavam da menina doente e dos familiares com carinho e atenção, preparavam
a comida, davam colo, e mantinham a limpeza da casa. A babá e a empregada
participaram ativamente dos cuidados a menina, quando em casa, compartilhando com a
mãe, o padrasto e o irmão de uma convivência interna à família, sob a orientação dos
familiares. Nesse sentido, os cuidadores da criança doente, no espaço da casa, incluíam
os trabalhadores domésticos cuja natureza do trabalho implicava no cuidado direto à
criança, na rede social de cuidadores contratados, além da família, seus cuidadores
principais.
Na família de outra menina, com idade de 1 ano e 10 meses (I.S.P.C), a
infraestrutura contratada constituiu uma rede de organização doméstica que contribuiu
para o fortalecimento do apoio social no itinerário de cuidados, durante a fase de
tratamento.
A babá ia dormir com a gente no hospital, quando era uma coisa muito
pesada que eu precisava ficar acordada de noite com a I.S.P.C. Quando ela
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não ia para o hospital, ela ficava em casa com a minha outra filha...Teve
também a minha babá (da Sra. M.I.S.P.C.),uma senhora aposentada. Quando
ela soube da doença, ela apareceu lá em casa e falou: “Estou vindo para
ajudar no que precisar.”. Ela acabou assumindo toda a parte do final de
semana, porque eu tinha uma cozinheira que folgava; ela era a terceira pessoa
na casa (M.I.S.P.C., mãe de I.S.P.C.).

A organização da logística da casa contou com três trabalhadores domésticos
durante os sete dias da semana: a babá, a cozinheira e uma antiga babá da mãe da
menina que cobria as folgas da cozinheira e da babá, nos finais de semana. A babá
participou da prestação de cuidados à menina com leucemia durante a fase de
tratamento, tanto nos períodos de hospitalização quanto naqueles em que ficava em
casa. Durante a internação hospitalar, a presença da babá da criança no
acompanhamento hospitalar diminuiu a sobrecarga e a exaustão da mãe cuidadora. O
mesmo ocorria nos períodos em que a menina estava em casa, quando havia um
compartilhamento das demandas de cuidado com essa rede de apoio social contratada.
O acesso à rede de organização doméstica contribuiu para reduzir a carga física do
cuidado com a criança e da manutenção da casa.
Na família da menina L.B.S. (3 anos e 1 mês) também foi importante para a
família a manutenção de uma rede de organização doméstica para enfrentar o longo
tratamento da leucemia linfoide aguda.
A (S.) chegou para a gente quando estávamos procurando uma babá e a
gente não achava. Uma babá que nunca tinha sido babá e que trabalhava
numa farmácia. Mas a gente entrevistou, gostou dela e ela chegou uns dois
meses que a L.B.S. já estava em tratamento. No início, a L.B.S. não a
conhecia. Então, ela teve de inventar uma forma de se aproximar dela,
arrumou algum jeito e elas criaram aquele laço, um carinho imenso, uma
pessoa que foi muito importante, em casa. De brincar com ela, de entender
(...) esses cuidados técnicos que a gente tem que ter com infecção e tudo. Foi
uma pessoa que participou muito desse processo. (L.C.B. S., pai de L.B.S.)

Uma babá sem experiência de babá foi trabalhar com a família no segundo mês
de tratamento da leucemia da criança. Por sua vez, a criança, com a idade de 3 anos e 1
mês à época, teve dificuldades para interagir com uma pessoa desconhecida. Para criar
laços e conquistar a confiança dela, a babá criava estratégias de aproximação e
brincadeiras, compreendeu o processo de adoecimento e dos cuidados especiais na
prevenção de infecção. De uma pessoa desconhecida e inexperiente, a babá foi criando
laços de afetividade, carinho e assumiu um espaço importante na família e participava
intensamente do processo de tratamento na rede social de apoio.
Na família de M.M.B.M., os trabalhadores domésticos possuíram um papel
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importante no itinerário de cuidados na fase diagnóstica. A família contratou duas
babás, o que proporcionou uma cobertura de três meses, para os sete dias da semana, em
um período de 24 horas.
Na época do diagnóstico, ela tinha duas babás. Uma senhora que eu contratei
uma semana antes da irmã da M.M.B.M. nascer... Que era louca pela
M.M.B.M. e a M.M.B.M. louca por ela; e tinha a I., que foi babá do meu
afilhado (...). A I. começou a trabalhar na folga da L. Ela era animada,
brincava, era divertida. Ela estava com a gente há uns 3 meses (...) A L.
olhava a M.M.B.M. e chorava o dia inteiro, porque ela tinha perdido um filho
com câncer. Ela chorava... Eu a mandei embora! Ficamos só com a I., que
passou a trabalhar durante a semana. A I. era ótima!(Figura 19) Um astral, ela
ria de tudo, aprontava todas com a M.M.B.M. A I., depois de um aborto, ela
saiu do trabalho, recuperou-se e engravidou de novo. Ela nunca mais
voltou... Nunca mais eu vi a I. (D.M.B.M., mãe de M. M.B.M.).

Figura 19. Produção artística. TCS Mapa Falante. Sra. D.M.B.M., mãe de M.M.B.M. Rio de Janeiro,2016

Nessa família, a rede de organização doméstica no apoio aos cuidados com a
criança foi marcada por dois momentos – antes do diagnóstico e nos primeiros meses de
tratamento. A babá que a menina já conhecia e interagia à época do diagnóstico reviveu
lembranças da morte do filho por câncer e chorava o dia inteiro. A família a demitiu e
contratou a outra trabalhadora doméstica, que substituía a babá nos períodos de folga,
para a tarefa de cuidar da menina até o terceiro mês do tratamento. A perda da gravidez
por abortamento levou a segunda babá a demitir-se do trabalho. Portanto, entre o
diagnóstico e o tratamento (3 meses), a família contou com duas babás que viveram
perdas de filho e gravidez. A rede contratada reduziu temporariamente a carga de
trabalho dos familiares cuidadores da criança (mãe e pai), que passaram a cuidar dela
integralmente.
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4.2.2. Necessidade de cuidados profissionais na rede de apoio

Dois familiares em sete destacaram o papel da enfermagem intra-hospitalar
como fonte de superação das adversidades impostas pelo tratamento. Desse modo, a
equipe de enfermagem favoreceu o fortalecimento da família, se constituindo em mais
um apoio social no itinerário de cuidados.
Naquela época (do tratamento), você não tem noção do que era aquela equipe
de enfermagem. A equipe do quinto andar do Hospital A,... Fantástica com as
crianças como um todo! Era muito amor à profissão e à criança, era aquele
carinho! As meninas da enfermagem e as técnicas eram fantásticas! Elas
ficavam muito tempo comigo! Acaba que você cria mais afinidade com
algumas delas... A gente ficava conversando, 4, 5, 6 horas, porque, às vezes,
eram 3 dias, de protocolo (...). Então, você constrói um vínculo muito grande
com essa equipe. (F.R.G., mãe de S.G.D.G.).

Nesse itinerário de cuidado, inúmeras pessoas assumiram papel de apoio,
conformando uma rede social presencial que manteve o tratamento da menina quando
internada, e receberam o reconhecimento da família pela qualidade dos cuidados
prestados pela equipe de enfermagem e o modo humanizado como esses cuidados
aconteceram. As enfermeiras e técnicos de enfermagem do hospital A estão entre as
pessoas qualificadas nas narrativas como esplendorosas durante os períodos de
hospitalização para o tratamento. A equipe de enfermagem era fantástica, presente,
carinhosa, mostrando-se, muitas vezes, empática e solidária com a criança, que passava
por um momento difícil e de sofrimento. Elas estavam sempre dispostas a cuidar dela,
prestando um cuidado humanizado, criando vínculos com os familiares e a própria
criança.
Na rede de apoio social da família de M.M.B.M., a presença da equipe de
enfermagem contribuiu para que a criança vivesse o mundo do hospital com mais
leveza.
Tinham uns enfermeiros e técnicos de enfermagem maravilhosos, que
gostavam tanto de brincar... Brincavam de médica o tempo todo, as bonecas
eram todas doentes, colada de adesivo de curativo. Elas (enfermeiras) davam
palitinho, sorinho, tudo para as crianças brincarem, porque a criança estava
ali, vivendo aquele mundo...
Você vai vendo quem trata com carinho; o curativo que gruda, passa um
produto ele sai facilmente (...). O conhecimento, paciência, a disposição
dela, são coisas que você via em algumas delas. (...) “Eu vou trocar uma
fronha, botar para ficar mais bonita.”. (D. M. B. M., mãe de M.M.B.M.).
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A presença de uma equipe de enfermagem que valorizava o brincar e
proporcionou momentos de alegria foi considerada parte da competência e sensibilidade
profissional. No hospital, a equipe de enfermagem compreendeu a necessidade de a
criança brincar, mesmo estando doente. As atividades lúdicas – brincar de médico, colar
adesivo de curativo, instalar o soro –, que foram desenvolvidas refletiam a realidade da
vida dela no hospital e os procedimentos realizados na internação hospitalar. Essa
iniciativa, além de atender a necessidade de brincar, também foi fonte de catarse e alívio
de sofrimento. A competência da equipe de enfermagem foi marcada na narrativa da
mãe da criança, pelo conhecimento, a paciência, disposição, carinho, dedicação,
compromisso e respeito à particularidade da vida da criança.
Quatro familiares de sete destacaram em suas narrativas o papel da equipe
médica como parte da rede de apoio social da família no itinerário de cuidados.
Somente a narrativa de uma familiar destacou o papel do apoio psicossocial prestado
pela psicóloga.
A narrativa da familiar retrata sua gratidão e reconhecimento pelo trabalho da
equipe médica do hospital onde a menina S.G.D.G. ficou internada, tendo em vista sua
participação relevante na rede social presencial durante o tratamento.
A equipe (médica) é outra que tem minha eterna gratidão. O que precisaram,
qualquer um deles, é só me ligar. Eu tenho muito amor por aquela... (equipe).
Foi um grupo muito bom. Tinha o médico plantonista que a atendia quando
entrava de emergência ou para fazer um procedimento nela. Os médicos
também eram excelentes! (...) Eu fiz de agradecimento, uma placa lá no
corredor como forma de registrar (/)... (F.R.G., mãe de S.G.D.G.).

Os laços de amizade entre a família da criança e a médica hematologista
ultrapassaram o tempo do tratamento.
S.T.R. (hematologista) foi tudo e vai ser tudo para sempre! A gente ficou tão
amiga, uma relação que passa a questão de tudo que a gente viveu.
A presença dela já é de firmeza, quando ela entra (F.R.G., mãe de S.G.D.G.).

Na família de I.S.P.C., pai e mãe narraram o papel do médico pediatra da
menina como parte da rede de apoio social direcionando o tipo de leitura, fornecendo
informações graduais e conforme a demanda de conhecimento deles no curso do
tratamento.
O médico pediatra (que sempre acompanhou a criança) nos passou o que
deveríamos ler. Ele falou assim: “Eu vou entregar para vocês o que acho que
vocês devem ler. Na medida em que forem aceitando, eu vou avaliando se
precisam ler mais coisas ou não.”. (R.M.C., pai de I.S.P.C.).
//
R.C, amigo do médico pediatra da menina, falou assim: “Vocês vão prometer
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que não vão ler nada na Internet. A gente vai direcionar a literatura nessa área
para vocês. Na Internet, vocês vão pirar!”. Eles pediram para a gente dosar o
que leria, indicaram livros e artigos científicos. (M.I.S.P.C., mãe de I.S.P.C.)

Esses profissionais de saúde deram suporte emocional, instrumental e
informacional para a família da criança em todos os momentos, desde o diagnóstico até
o tratamento da criança. O pediatra da família, a hematologista e o amigo pediatra foram
essenciais para a recuperação da menina.
Na família de I.S.P.C., as redes de relações se interconectam para ampliar a rede
de apoio social ao incluírem outros profissionais de saúde que opinaram sobre o lugar
mais adequado para o tratamento da criança.
A gente não tinha noção, na largada do tratamento, o amigo do pediatra da
menina falou o seguinte: “Procure o melhor lugar no mundo. O maior centro
de referência fica no interior dos Estados Unidos.”. Fui aconselhado por
telefone, por outro médico que trabalha nos Estados Unidos, a estar perto da
família, dos amigos e não deixá-la ficar longe da família dela. (R.M.C., pai
de I.S.P.C.).
//
Você ouve de tudo: “Pega as coisas, vai para o melhor centro de tratamento
do mundo! Fecha a tua casa, faz as suas malas, vai embora do Brasil.”. “Vai
para São Paulo!”. É todo mundo dando palpite (...). Muito apoio da médica
hematologista, que se transformou em uma amiga até hoje (M.I.S.P.C., mãe
de I.S.P.C.).

No início do tratamento, o pai e a mãe escutaram conselhos de um médico que
era amigo do médico pediatra da criança e de outro médico que trabalhava em outro
país, constituindo uma rede de amizades dando palpite. Após ponderar os prós e
contras, sobre ir para o exterior, para outro estado no Brasil ou ficar no Rio de Janeiro,
os pais foram autônomos na tomada de decisão sobre o melhor local para realizar o
tratamento da menina, atendendo a necessidade de saúde da criança, que permaneceu ao
lado da sua família e dos amigos.
Certamente, tinha uma hematopediatra dirigindo um carro, a que tocava o
tratamento, a número 1... Mas ela nos falou: “90% dos médicos pediatras
abandonam a criança.”. A gente passou um carnaval internado, o pediatra da
menina foi todos os dias lá... A gente ganhou conhecimento, linguajar,
entendimento. A hematologista deu bastante suporte para a gente. (R.M.C.,
pai de I.S.P.C.).

Para a família dessa menina, a hematologista pediátrica era quem dirigia o carro,
uma metáfora para significar o papel dessa profissional na condução do tratamento e na
orientação sobre as tomadas de decisão. Além de sua expertise e presença, as palavras
de apoio e incentivo foram fontes de fortalecimento e de ampliação de conhecimento,
incorporação de uma nova linguagem e mais entendimento sobre o que acontecia à
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criança, durante o tratamento. O articulador da rede de apoio profissional foi o pediatra
da criança, que acompanhava a família materna desde o nascimento da mãe e suas filhas
(irmã da menina em tratamento e a própria menina).
A rede de apoio social da família de L.B.S. foi constituída pelo médico pediatra
do consultório particular D e da médica hematologista do consultório particular B. O pai
da menina, médico otorrinolaringologista, assumiu um importante papel no cuidado à
criança.
Eu já operei (o pai é médico) lá no hospital A, as médicas já me conheciam.
Elas me deram muito apoio e suporte lá dentro. Foi bom! Todo mundo ficou
muito junto. A gente ficou bem confortável, bem seguro de que estava sendo
feito o melhor possível. (L.C.B. S., pai de L.B.S.).

Como parte do subsistema profissional, o pai mantinha uma vasta rede de
relações sociais no hospital onde ele também atendia os seus pacientes, o que contribuiu
para a união da equipe médica que tratou a criança. Ele conhecia médicos do hospital A
e, assim, a família sentiu-se mais confortável e segura para realizar o tratamento naquele
hospital.
A hematologista pediátrica manteve vínculo com a família da criança em todo o
itinerário do tratamento.
A hematologista foi muito boa, tecnicamente e como pessoa. Para esse tipo
de doença, tem que ter uma mistura entre carinho e firmeza do que pode
fazer, controle de infecção, que horas tem que ser feito (...). Desde o primeiro
minuto, ela foi muito clara... do que a gente ia passar, como seria difícil. Os
efeitos colaterais, tratamento longo. Mas ela deu muito suporte para a gente...
Eu tinha acesso a ela a todo o momento. Se eu tivesse dúvida, (...) angústia...
principalmente, neste início do tratamento. Ela foi muito presente, do ponto
de vista médico, quanto humano. // ajudou muito a lidar com as
intercorrências; te passa confiança (...) (L.C.B. S., pai de L.B.S.)

A hematologista da menina era uma médica boa, em relação aos aspectos
técnicos e interpessoais. Era uma pessoa segura no que fazia, firme, lidava com as
intercorrência, era carinhosa, atenciosa, presente, e transmitia todas as informações aos
familiares com clareza, fazendo-os se sentir mais seguros e minimizando suas angústias.
O aspecto humano do cuidado à criança também é muito importante para a família, a
médica precisa estar presente diariamente, acompanhando todo o tratamento da criança.
A rede de apoio social presencial da família de L.S.M. incluiu o
acompanhamento da mãe pela psicóloga.

Porque eu fiquei muito depressiva, chorava demais. Vinha gente perguntar
para mim, eu começava a chorar. E eu não tinha muita paciência de ficar
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falando 10 vezes a mesma coisa, para 10 pessoas diferentes. E eu estava
passando na psicóloga, ela me ajudando demais... (A.S.M., mãe de L.S.M.).

Para prosseguir na difícil jornada do itinerário de tratamento e da fase de
manutenção, a mãe do único menino deste estudo buscou ajuda psicológica de uma
profissional para enfrentar seu estado de tristeza profunda (depressão e choro), sua
necessidade psicossocial de superação da impaciência ao ter que responder às mesmas
perguntas para diferentes pessoas.

4.2.3. Necessidade de apoio mútuo em família e com os entes queridos na rede de
apoio social
A rede social presencial da família de S.G.D.G. e seus entes queridos foi
constituída pela mãe, o padrasto, o irmão, avós maternos e paternos, a tia materna, os
pais do padrasto, e o pai biológico.

A família é meu filho, minha mãe, meu pai, minha irmã... Mas, o padrasto
dela (N.J.G.G. seu cônjuge) foi o porto seguro de tudo. Igual a um
casamento: “na alegria, na tristeza”, disse ele... Mas, principalmente, na
tristeza. Um homem que não é o pai dela, mas que tem até hoje um
sentimento de filha. Ele fez tudo por essa menina. Tinha que acordar e ir para
o hospital a 1 hora, 2 horas da manhã.
Minha mãe, mesmo distante fisicamente, me ajudou muito. Meu pai não tem
estrutura, não aguenta, se desmancha, chora...
Os avós paternos dela são muito mais velhos, não participaram muito, o Sr.
A. (90 anos de idade e tal) debilitado com a doença, a avó materna também.
Quem participou mais foram os pais do N. J.G.G. – minha sogra e meu sogro.
Ela... Muito ativa e participativa. (F.R.G., mãe de S.G.D.G.).

A estrutura de família biparental estendida (mãe, pai biológico, padrasto, avós
maternos, avós enteados pais do padrasto) conformou uma rede social física, presencial,
solidária e participativa em todo o curso do tratamento da criança com leucemia. O
padrasto da menina (seu marido) foi o porto seguro dela em uma fase da vida marcada
por tantas turbulências nesse itinerário de cuidados. O pai biológico da criança, os avós
maternos muito idosos, que residiam em outro município vizinho da cidade do Rio de
Janeiro, e o padrasto formaram uma corrente de sentimentos, amizade, solidariedade e
apoio que contribuiu para a transição em todas as etapas do processo de adoecimento,
diagnóstico, tratamento e seguimento da doença.
Nesse itinerário de cuidado, inúmeras pessoas assumiram papel de apoio,
conformando uma rede social presencial que manteve a coesão da convivência familiar
e social da menina. Entre essas pessoas, incluíram-se o padrasto, o irmão, a mãe, os pais
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do padrasto, avós maternos e paternos.
...Ele (o irmão de S.G.D.G.) ficou um pouco rebelde (...). Estava numa coisa
de chamar a atenção um pouco... completamente. Porque eu vivi muito
intensamente o tratamento da minha filha. E você acaba deixando um pouco
de lado o outro filho... Eu falhei provavelmente. Mas isso não inviabilizou
em nada o meu amor por ele, pelo contrário (F.R.G., mãe de S.G.D.G.).

Pela necessidade de dedicar-se exclusivamente ao tratamento da filha com
leucemia, ela viveu um dilema de ver o filho mais velho sentir sua ausência, no
momento de transição da infância para a adolescência, e de negar o que estava
ocorrendo com sua irmã.
Além disso, fizeram parte dessa rede os entes queridos e amigos da família que
dividiram os momentos de mudanças na vida da criança e da família.
Minha comadre também foi fantástica, a madrinha da S.G.D.G.! Ela me
ajudou bastante. É outra que dividia a bola legal comigo! Dava uma força, às
vezes, não fazia nada, só ia ao hospital. Só de saber que tem alguém do
lado...
A.D., a namorada do pai (biológico) da S.G.D.G., à época, ficou muito
amiga. (F.R.G., mãe de S.G.D.G.).

Nessa corrente de solidariedade, presença e apoio, outras pessoas assumiram
papel social importante na rede social presencial da família da menina S.G.D.G. A
madrinha da criança ajudou, deu força à família, foi ao hospital e esteve presente ao
lado dos membros da família, durante momentos difíceis da hospitalização. O
adoecimento e o tratamento são um processo longo que aproxima as pessoas.
Sou muito grata a Deus! (...) Porque eu tive a possibilidade de estar vendo
isso logo, estar com bons médicos que ajudaram a minha filha, por acreditar
que Deus acompanhava a mim e a ela. Não consigo imaginar, se eu não
tivesse tido a fé que eu tive... Acreditei muito! “Opa, não posso ter medo, ela
vai ficar boa!” (F.R.G., mãe de S.G.D.G.).

A detecção da leucemia em tempo oportuno contribuiu para que o tratamento da
menina fosse bem-sucedido, pela maior facilidade de acesso ao diagnóstico e
tratamento. A rede de apoio institucional foi assegurada pelos serviços de saúde
privados, encurtando o tempo no processo de recuperação da criança.
A rede social presencial da família de I.S.P.C. compreendeu mãe, pai, irmã (12
anos) e avós maternos e paternos, tia materna. A menina adoeceu em 2008, fez o
tratamento até 2010 e, em 2016, quando completou dez anos de idade, já estava no
quinto ano de protocolarmente curada.
A irmã (de 4 anos) era superpresente, fazia palhaçada, divertia e fazia a
I.S.P.C. rir. Era a criança com quem ela podia brincar, fazer farra, tomar
banho junto... Minha mulher foi de uma habilidade, a gente se revezava
muito aqui, de 7 dias por semana, eu passava 3 noites, ela 4, porque tinha a
irmã em casa. (R.M.C., pai de I.S.P.C.)
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//
A irmã dela vivenciou o caos, a quebra de uma rotina familiar (...). A avó
(materna) ajudou um pouco e foi superimportante! A minha sogra ajudou
demais, ela dormia direto lá em casa... da minha pequena família, da minha
irmã, mãe dos meus pais. ( M.I.S.P.C., mãe de I.S.P.C.).

Essa estrutura de família mostrou uma rede de apoio social física, presencial e
participativa nos cuidados à criança. A irmã mais velha, à época do tratamento, brincava
muito com a irmã, era alegre e divertida, fazia palhaçada e era a criança que a fazia rir.
Era uma casa triste, vazia, a minha filha já dormia fora, na casa dos amigos
(...). O máximo de aventura nossa era caminhar 5, 10 metros, entrar no
portãozinho e sentar ali no laguinho da tartaruga, no prédio vizinho ao nosso.
Era o lazer dela, com baixa defesa, não podia ter contato com outras crianças
(Figura 5). (R.M.C., pai de I.S.P.C.).

A doença interrompeu uma rotina familiar, pois a irmã mais velha, com
aproximadamente 4 anos de idade, dormiu muitas vezes na casa de amigos e familiares,
enquanto os pais acompanhavam a internação de sua irmã, as idas e vindas ao serviço de
saúde. Todos ajudaram a família e a criança no curso do tratamento e seguimento
durante a espera pela confirmação da cura. Durante o período de tratamento, a casa era
triste e vazia, a vida social da família restringia-se a caminhadas curtas nas vizinhanças.
As brincadeiras alegravam a vida da criança e ajudavam a diminuir o sofrimento
durante o tratamento.
Minha mulher levava uma mala de brinquedo... Fazia do quarto do hospital
um lugar para brincar, levava um DVD para assistir, a gente pediu a um
amigo nosso... Na época, não existia aquele DVD player portátil e foi muito
legal... A mobilização dos amigos é muito bacana. (R.M.C., pai de I.S.P.C.).

A mãe da menina usava brinquedos e filmes para entretê-la durante a internação
hospitalar. A mobilização dos amigos, na rede de apoio social, demonstrou
preocupação, solidariedade para com os pais e criança.
A rede de apoio social presencial da família da menina L.B.S. era constituída por
mãe, pai, irmã (9 meses), meio-irmão paterno (15 anos) e demais familiares como avós
maternos, tia e avós paternos. A menina adoeceu em 2012, fez o tratamento até 2014 e,
em 2016, quando completou 7 anos de idade, já estava no primeiro ano de
protocolarmente curada. A família é o núcleo central da vida de todos os membros, é
muito importante, sendo fonte de afeto e segurança.
Nessas situações mais intensas de saúde, a participação da família é bem
importante. Eu tenho muito apoio de avós, tios,... foi muito bom para a gente.
No início, foi difícil para a gente lidar com isso pelo sofrimento dela...
A mãe da menina parou de trabalhar, ela conseguiu a licença, então ficava
com L.B.S. Ela sempre (...) deu suporte. Foi importante ser a mãe e não outra
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pessoa. O seu meio-irmão foi importante... Situações de vida importantes e
graves acontecem (...) com qualquer um; e a gente tem que lidar com
tranquilidade, calma. (...). Ele tinha 9, 10 anos e passou bem por essa fase
difícil,... Sofreu, ficou preocupado, foi presente, ajudava, brincava, ficava
com ela. Muitas vezes, era a criança que tinha em casa, embora com uma
diferença de 7 anos entre eles (L.C.B. S., pai de L.B.S.).

Segundo a narrativa do pai, a mãe e o meio-irmão foram muito importantes no
curso do tratamento da menina L.B.S. A mãe, fisioterapeuta e professora, licenciou-se
do trabalho público para dedicar-se integralmente aos cuidados da criança, com muito
amor, apoiando-a nessa parte do itinerário de cuidados.
Além disso, a doença ajudou a estreitar os laços entre a menina e o seu meioirmão, que saiu da casa de sua mãe biológica para estar junto dela na casa do pai. Nesse
período, ele sofreu e preocupou-se com a irmã, brincava com ela, esteve sempre
presente e fazia companhia, tentando manter-se tranquilo e calmo, apesar da diferença
de sete anos entre eles. As brincadeiras aliviaram o sofrimento e a tristeza da menina
durante o tratamento e promoveram a união deles.
Outros familiares, avós maternos, tia e avós paternos, prima paterna de segundo
grau, estiveram presentes no curso do tratamento, como parte da rede de apoio social.
Meus pais (avós paternos da menina) sempre presentes, disponíveis!
“Pai, preciso que você pegue o resultado do exame.”. Ele dizia: “Eu levo...”.
Meus pais ajudaram também para aliviar um pouco... A gente estava
cansado... A L.B.S. ficava com eles em casa para a gente poder sair, jantar
fora, dar uma volta...
A J., tia (paterna) dela, minha única irmã, sempre presente também... dando
suporte e ajudou a minha prima a coordenar essa questão de banco de sangue,
quem vai doar... (L.C.B. S., pai de L.B.S.).

A presença e disponibilidade do avô paterno para levar o material ao laboratório
para exame e buscar o resultado; da prima paterna de segundo grau, para coordenar com
a tia paterna a doação de sangue; dos avós para atender as necessidades do casal,
permanecendo com a criança, quando eles saíam, jantavam fora e davam uma volta.
Essas medidas contribuíram para o alívio do cansaço dos pais na lida com o cuidado
contínuo à criança durante o tratamento. A sobrecarga física e emocional foi
minimizada pela ampla rede de apoio social que a família possuía.
Não tinha como sair muito, então a gente inventava coisas para ficar em casa.
Brincava de desenhar, fazia bolo, assistia filme. Mas eu tive que sair um
pouco com meu filho, para ele não ficar trancado o tempo inteiro (L.C.B. S.,
pai de L.B.S.).

A condição clínica da criança, por conta da baixa defesa imunológica, não

143

permitia que a família saísse de casa para não ter contato com outras crianças.
Particularmente, naqueles períodos em que a menina ficava em casa, a rede de apoio
social em casa se reorganizou para manter o entretenimento da família, com
brincadeiras, desenho, fazer bolos, assistir filmes em família. No entanto, o pai também
tinha que dar atenção para o outro filho.
A rede de apoio social presencial da família de M.M.B.M. era constituída pelos
seus responsáveis legais, mãe e pai, a irmã adotiva (adotada em 2015, com 6 meses de
idade), prima paterna, o avô materno antes do acidente vascular cerebral (AVC). No ano
de 2010, ela adoeceu com 2 anos e 9 meses de idade; em 2012, completou o tratamento;
e em 2016, com a idade de 9 anos, estava no quarto ano de protocolarmente curada.
Nessa estrutura de família, os membros foram participativos em todo o itinerário de
cuidados, organizando-se em redes afetivas e solidárias durante o tratamento da
leucemia na criança. No entanto, somente a mãe da criança, o pai e a prima que
estudava medicina, à época do tratamento, estiveram presentes nas internações
hospitalares. Os demais familiares acompanharam a mãe e a criança, eventualmente, às
consultas médicas de seguimento e nos passeios em família.

Se não fôssemos nós dois juntos, a gente não tinha dado conta. Se não fosse
ele, eu não teria aguentado... A leucemia dela foi uma prova de amor total.
Tem que amar muito! Tinha semanas que ficava (...) dias dentro de um quarto
de hospital. A maior parte do tempo, ele dormia aqui no hospital comigo!
Não tinha acomodações, um dormia em saco de dormir no chão e outro, no
sofá ou naquela cadeira; a gente sempre ficava os três juntos o tempo todo.
(...) Levava vinho, pedia pizza. Ficava rindo... dentro do possível. Era muito
apoio. (D.M.B.M., mãe de M. M.B.M.)

Os laços conjugais do casal, durante o período do tratamento intra-hospitalar da
criança, potencializou a união dos pais, renovou laços de afeto, uma prova de amor, o
companheirismo e a vida em família. Compartilhavam, dentro do possível, momentos
de riso, de permanência por dias e semanas em um mesmo quarto de hospital, dormir
em acomodações precárias (saco de dormir, sofá e cadeira).
M. (pai da menina) é funcionário público. Ele ficou de licença alguns meses
(...). Ele é muito bom de brincar com a M.M.B.M., de fazer da cama do
hospital um trator. Ela se acabava... Aquele negócio de sobe e desce da cama,
ele a levantava e balançava a cama! (D.M.B.M., mãe de M. M.B.M.)

Como funcionário público, o pai permaneceu de licença para acompanhamento
de familiar doente, por alguns meses. Sua presença ao lado da criança o levou a manter
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um cotidiano de brincadeira como parte da vida da criança no hospital, reinventar
objetos ao transformar a cama do hospital em trator e em balanço. Naqueles momentos
agradáveis e de diversão, usou a imaginação criativa para o alívio do sofrimento
imposto pelo tratamento.

Depois que ele voltou a trabalhar. Eu ficava exausta! (...) qualquer coisa que
eu precisava... Ele vinha! (...) Qualquer coisa que a M.M.B.M. tem, ele (pai
da M.M.B.M.) surta! Ele já era assim antes... depois da leucemia então... Não
era uma certeza de que minha filha ia ficar curada, mas (...) de que eu
precisava ajudar... Fazer ela passar por aquilo da melhor maneira, estar ao
lado dela, fazer com não fosse traumático... Eu estava ali para isso, o cuidado
que a gente tem que ter. (D.M.B.M., mãe de M. M.B.M.)

Depois do retorno do marido ao trabalho, a mãe ficou só e exausta.
Eventualmente, o pai da criança, que estava em estado de prontidão, atendia às
necessidades dela e da mãe. A incerteza da cura manteve-se em todo o percurso do
tratamento, mas seu papel era o de estar ao lado da criança, por mais exaustivo e
traumático que fosse.
Outra pessoa da confiança dos pais, particularmente da mãe, foi uma prima
paterna que estudava medicina à época do tratamento da menina.

Tem uma pessoa que eu podia desenhar aqui que é a prima N. (paterna). Na
época, ela estudava medicina. Ela era a única pessoa que me ajudava de
verdade! Eu não confio em ninguém, mas ela era um das únicas pessoas no
mundo que eu confiava (...). Eu não deixava a M.M.B.M. com ninguém, além
de estar comigo ou o pai; mas, quando ela ia visitar a M.M.B.M., eu ia
almoçar fora! (D.M.B.M., mãe de M. M.B.M.).

A narrativa da mãe de M.M.B.M. destaca o papel da prima paterna da menina
nos momentos de respiro para o casal, quando se oxigenavam ausentando-se do hospital
para um almoço.
Na família de L.S.M., a base da rede de apoio social presencial foi a família
constituída pela mãe e o pai da criança, a avó materna, que acompanhava o neto e a
filha nas consultas médicas.
Então, o “baque” maior foi mês de dezembro, início de janeiro, logo depois
da confirmação do diagnóstico. Meu marido estava presente comigo, ele me
acompanhou, isso serviu para unir mais a família. Marido (...) sempre me
ajudou (...). Só que depois, eu tive que parar de trabalhar.
Quem teve que trabalhar? O marido! (...) Ele se mostrou forte (...). Ele tinha
que pagar as contas, dirigir, ser meu motorista, o motorista do L.S.M., estar
ali, quando precisasse.

145

(...) No início do tratamento, minha mãe (avó de L.S.M.) me acompanhava,
ia demais comigo.
Eu acho que isso foi a base. (A.S.M., mãe de L.S.M.).

A mãe abandonou o trabalho para dedicar-se integralmente ao filho, enquanto que o
marido continuou a trabalhar, para prover o sustento da família, ser o motorista da
família e estar sempre presente quando precisasse.
Os entes queridos foram as pessoas e o animal destacados nas narrativas das
famílias como importantes na rede de apoio social e que contribuíram para a superação
das adversidades impostas pela doença na vida da criança e a dureza do tratamento,
tanto para ela quanto para seus familiares, em especial a mãe e o pai.
O pai da menina I.S.P.C. importou um medicamento importante para o
tratamento da filha e compartilhou com outra criança.
Um menino (G.) teve reação alérgica, nós compartilhamos o remédio
(Erwinia asparaginase) com ele, pois a família dele não tinha condições de
comprá-lo. (R.M.C., pai de I.S.P.C.)

O pai da menina solidarizou-se com a experiência do adoecimento de um
menino que também tinha leucemia e estava internado no mesmo hospital que a sua
filha. Ele decidiu compartilhar parte do remédio com o menino, cuja família não tinha
condições financeiras e facilidades para adquiri-lo. Isso reforçou o vínculo de amizade
com os pais do menino.
A gente ficou em um apartamento em Copacabana, que era de um amigo que
morava em Brasília (...) muito perto do hospital A. A gente dormia lá três
dias e voltava para casa (...). Ele (C.F) adorava emprestar para nós.
Ele (o amigo) falava assim: “Eu não posso ficar triste olhando a pipoquinha
(menina M.M.B.M.) desse jeito!”. (D.M.B.M., mãe de M. M.B.M.).

Nos períodos em que a família de M.M.B.M. acompanhou o tratamento da
criança no sistema de hospital-dia (day clinic), a rede de apoio social ampliou-se para
além do espaço da família e da equipe do hospital, incluindo aí a hospedagem na casa
de um amigo da família. A logística de ter à disposição um apartamento próximo ao
hospital encurtou a distância em uma cidade cuja mobilidade urbana é prejudicada pelo
excesso de engarrafamento e pela distância do lugar de moradia.
Logo que começou o tratamento da M.M.B.M., um dia no day clinic, a gente
conheceu a F.R.G e ficamos superamigas. O fato de ser tratada pela mesma
médica (S.T.R.) foi muito bom, porque eu ligava para F.R.G. ou ela me ligava
(...). Naquela primeira consulta com a Doutora S.T.R. (hematologista), ela já
falou da S.G.D.G. (filha da F.R.G.) para a gente (...). Ficou contando que tem
casos ótimos, crianças que vão muito bem.
“Vocês vão conhecê-la.”– Disse a médica.
Só a gente entendia o que estava passando, ninguém entendia! As pessoas
não sabem o que você está passando. (D.M.B.M., mãe de M. M.B.M.)
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O itinerário de cuidados foi marcado pela presença de uma amiga cuja criança
era tratada pela mesma médica hematologista, no mesmo hospital, e tinha uma
experiência de vida comum no processo do adoecimento pela leucemia, desde o
diagnóstico e ao longo do itinerário do tratamento. As duas ficaram amigas, trocavam
informações sobre as filhas, conversavam pelo telefone sobre a evolução do tratamento
delas e juntas buscavam compreender o momento pelo qual estavam passando.
Na família do menino L.S.M. o animal de estimação (cachorro) foi um ente
querido importante na rede de apoio social.
Eu tenho uma cachorrinha também! Toda a vez que eu estou depressiva, a
cachorrinha me salva. O L.S.M. ficou doente, ela curou os males da gente.
(A.S.M., mãe de L.S.M.).

O cão da família ajudou na cura dos males em vários momentos da vida da mãe e do
menino, principalmente nos seus momentos de tristeza e nos estados depressivos.

4.2.4. Necessidade de escolarização da criança durante o tratamento
A escola é parte da rede social no itinerário de cuidados, pois o tratamento
prolongado leva muitas crianças pequenas a avançar na idade de entrar na educação
básica, cujo ensino é obrigatório. Uma das cinco crianças completou a idade de
escolarização durante o tratamento.
Os profissionais de educação, as professoras da classe domiciliar (de uma escola
privada), fizeram parte da rede de apoio social dessa família, pois favoreceram a
continuidade da frequência escolar de uma menina cujo tratamento longo
transversalizou a sua entrada no sistema de escolarização formal. Essa criança, quando
adoeceu, estava com 5 anos e 6 meses de idade (S.G.D.G.) e o seu tratamento
prolongou-se por mais de dois anos. Ou seja, mesmo com o avanço do tratamento, a
menina não parou de estudar e a escolarização dela não foi interrompida.
Ela (S.G.D.G.) ficou 9 meses sem ir na escola; mas foi uma professora lá em
casa para dar aula para ela. Ela voltou à escola só dia 27 de setembro de
2010, que foi o ano que ela ficou doente. // Outro dia, a gente estava olhando
as fotos, mexendo no computador, achou as fotos daquele período. As fotos
foram do dia que ela voltou à escola, ela estava carequinha. (N.J.G.G.,
padrasto da S.G.D.G.).

A escola, como parte da rede social, cumpriu um papel de manter a criança no
sistema de escolarização e de prover a professora para ensinar. Isso contribuiu para a
continuidade do vínculo da menina com a escola, mesmo durante o tratamento da
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leucemia, por meio de classe domiciliar.

4.2.5. Necessidade espiritual da família no enfrentamento da doença da criança
A narrativa de quatro de sete familiares de três crianças destacou a necessidade
espiritual da família como parte do itinerário de cuidados, no curso do tratamento da
leucemia linfoide aguda.
Na vida, a gente passa por momentos muito difíceis... Essa doença (a
leucemia) é uma realidade como outra qualquer... que tenha na vida. Tem que
rezar, pedir ajuda e saber que Deus está ali do teu lado te sustentando.
Foi um momento de renovação e de fé... Nessa época, a gente aprofundou
muito a nossa fé! A gente precisa ensinar aos filhos a passar por isso da
melhor forma possível. Com discernimento, fazendo as coisas certas e tendo
fé. Sem fé... você passa mal!
A gente é católico praticante e a comunidade (católica) foi fantástica. Nós
íamos à igreja mais do que fomos antes (Figura 20)
(...) Quem não tem fé passa por estes períodos de forma muito sofrida, como
se tivesse sendo punido: “Por que vai acontecer um negócio desses comigo,
com a minha filha?”.
A mãe rezava junto com L.B.S. Deus deu um suporte imenso para a gente.
Deus (...) falou: “Você vai passar por aqui, está tudo bem, mas você vai
sofrer!”. (L.C.B. S., pai de L.B.S.)

Figura 20. Produção Artística. TCS Mapa Falante. Sr. L.C.B.S., pai de L.B.S. Rio de Janeiro, 2016

Diante da realidade da menina L.B.S., diagnosticada com leucemia e em
tratamento, os pais, como católicos praticantes, rezavam, frequentavam mais a igreja,
pediam ajuda a Deus, renovavam e aprofundavam a fé. Para os filhos, eles ensinavam a
passar por adversidades com discernimento e da melhor forma possível em períodos
sofridos, rezando e sofrendo juntos com eles. A comunidade católica entrava na rede de
apoio social e a igreja era uma rede social valorosa, um suporte imenso à família.
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O irmão de S.G.D.G. desacreditou completamente em Deus. Dizia que, se
Ele existisse, não colocaria uma doença em uma criança de 5 anos. (...)
Meu sogro é kardecista e minha sogra é muito católica. Ela ficava de joelho,
fez promessa e fez todo mundo da igreja dela rezar!
Vinha o N.J.G.G. e dizia: “Deus está aqui presente! Ele já demonstrou para
você que ela tem que viver!”.
E foram vários momentos, a coisa tentava cair... um pouquinho, me derrubar,
mas eu não deixava, eu me sentia muito íntima de Deus (...) e de Nossa
Senhora! Sou muito devota, grata a ela. (F.R.G., mãe de S.G.D.G.).
//
São três pontos fundamentais... para alguém ficar bom dessa doença.
Primeiro e principal: Fé em Deus! Mas, muita fé... Não é só dizer que tem fé
em Deus. É ter fé mesmo! Aquele negócio que dói no coração. Segundo, o
doente é fundamental para manter o ambiente para cima. Mesmo não tendo
muita consciência da doença, ela, com 5 anos, estava à frente do tempo dela.
Terceiro, um médico experiente, que conhece o assunto, seja carinhoso e dê
atenção adequada. (N.J.G.G., padrasto de S.G.D.G.).

A descrença do irmão adolescente em Deus foi contraposta à crença do avô
paterno no kardecismo; da avó paterna e da mãe da criança como católicas, sendo a
última devota de Nossa Senhora; se somava a espiritualidade do padrasto, com sua fé
em Deus. A necessidade espiritual e religiosa foi atendida pela rede de apoio social,
quando se ajoelhava para rezar, fazia promessa, pedia para que as pessoas da igreja
rezassem pela criança, a fé na cura e na vida e a intimidade com Deus. O subsistema
popular do itinerário de cuidados em saúde se expressou pelas crenças religiosas no
catolicismo e kardecismo, sendo fonte de nutrição espiritual para todos os membros da
família. O padrasto sintetizou os três pontos essenciais para se alcançar a cura da
leucemia na criança, segundo o sistema de crença pessoal/familiar. O primeiro é a
espiritualidade com a fé renovada em Deus; a segunda, a postura do doente diante da
doença; e terceiro, um profissional de saúde competente, experiente e humanizado
(carinhoso e atencioso).
Na narrativa de uma das familiares (menina I.S.P.C.), a espiritualidade se
manifestou com a fé no milagre da cura da filha de uma das amigas virtuais que
frequentava a rede social virtual (blog) da família.
A gente teve uma amiga virtual (que frequentava o blog) que a filha teve
leucemia de alto risco e muita intercorrência, internada no CTI e, um dia, os
médicos falarem: “Agora é para você se despedir da sua filha, ela vai
morrer!”. Aí, mudou de médico, de equipe, o tratamento mudou de rumo e a
menina saiu. Para quem tem fé, ela tem fé, a gente também tem fé, a gente
também acredita em milagre, acredita, enfim... Em uma coisa a mais.
(M.I.S.P.C., mãe de I.S.P.C.)

O modelo explicativo baseado no seu sistema de crença pessoal familiar atribuiu
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a cura de uma menina (com leucemia de alto risco), cujo relato de uma amiga virtual foi
postado no blog, à fé no milagre e não, propriamente, à mudança do médico, da equipe e
do tratamento.
A espiritualidade da mãe de outra menina se expressava na religião do
espiritismo, reafirmando sua fé no tratamento espiritual.
Ela (M.M.B.M.) saía direto do hospital para o Centro Espírita para o
tratamento espiritual, num horário só para ela, porque não podia ter contato
com outras pessoas. Era uma força, uma alegria, que não sabe de onde sai,
não é seu! (...) Não deprimi. (...). É óbvio que eu agradeço a Deus por ela ter
ficado curada. Não tem nenhuma sequela e eu imputo isso tudo ao
espiritismo, no sentido dos passes que ela tomava. (D.M.B.M., mãe de M.
M.B.M.).

A mãe da menina encontrou apoio e força para lidar com a doença, a partir de
um modelo explicativo baseado em seu sistema de crença pessoal centrada na
religiosidade, no espiritismo. A família frequentava um Centro Espírita, onde fazia o
tratamento espiritual da criança, renovava suas forças e sua alegria e vencia a tristeza.
Cada dia de sua vida foi de agradecimento pela cura e ausência de sequela, a
valorização da vida da menina em cada momento do encontro. A leucemia é uma
doença grave, geradora de sofrimento e com risco de morte. Com base em seu sistema
de crença pessoal, a religiosidade fortalece as pessoas no enfrentamento de qualquer
doença grave e foi fonte de segurança para ela. Acreditava também que a morte não é
ruim. Sente-se afortunada, feliz e agradecida a Deus pela sobrevivência da filha, pois
cada dia que ela convive com a filha é um presente.

4.2.6. Necessidade de comunicação na rede de apoio social em ambiente virtual
Seis familiares entrevistados ampliaram suas redes de apoio social para além das
relações presenciais, criando espaços de interação na rede mundial de computadores.
Nessa rede social fizeram amizades virtuais, postaram informações sobre a criança, o
tratamento; compartilharam preocupações e angústias, ao mesmo tempo em que
reduziram a possibilidade de contato físico e de repetição das mesmas explicações para
diferentes pessoas. O blog, como página própria ou parte de um perfil no Facebook,
foram as ferramentas mais frequentemente utilizadas por eles e elas para dialogar com
as pessoas que frequentavam o mundo virtual.
Para a familiar de S.G.D.G., o blog foi a possibilidade de aliviar o sofrimento da
família e de juntar as pessoas, uma “válvula de escape”, um apoio ocupacional e
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psicossocial para aquela mãe que postava notícias e mediava a comunicação com
aqueles que comentavam suas postagens.
Era minha válvula de escape, meu psicólogo total, minha terapia ocupacional
(...) uma possibilidade de ajuda. Fundamental, uma terapia para mim. No
blog, eu postava bastante coisa, as pessoas escreviam muito. Se no hospital
ou em casa, eu ficava “tuc, tuc, tuc”. Eu sei (...) quantas pessoas me
agradeceram formal e informalmente, porque estavam vendo que aquele
tratamento... poderia dar um revertério na pele. Queria postar aquilo que
vinha na cabeça e juntar as pessoas. (F.R.G., mãe de S.G.D.G.).

O blog, ou weblog, foi uma ferramenta de uso constante no período do
tratamento da menina, constituindo-se em um espaço de compartilhamento sobre as
reações da criança com o mundo virtual e com as pessoas em geral que interagiam com
a mãe-blogueira. Os textos eram editados no hospital ou em casa, ocupando o tempo da
mãe e o espaço da vida dela mesma e de seus leitores virtuais que acompanhavam o dia
a dia da menina e sua família. Criou-se uma válvula de escape, um momento terapêutico
durante as postagens e interação com os comentários de pessoas que se identificaram
com suas histórias cotidianas. Independente do local onde estivesse, ela compartilhava
suas ideias, momentos, sofrimentos e superações, se autoajudando e ajudando os outros.
E agora, que o tratamento quimioterápico terminou, eu procuro colocar uma
vez por ano. Em março do ano que vem (2017), fazem 5 anos depois do
término (do tratamento). Vou ao blog de novo e espero fechá-lo com chave
de ouro, vou fechar com certeza. (F.R.G., mãe de S.G.D.G.).

De atualizações frequentes, passou para postagens anuais, na medida em que há
resolutividade do tratamento e a expectativa de cura se aproximava. Criou-se um espaço
com dia marcado para ser encerrado, ou seja, cinco anos após o tratamento, quando a
criança estivesse protocolarmente curada.
Nesse diário virtual se escreveu sobre o tratamento, as expectativas dos
familiares quanto ao seu desfecho, o que é a leucemia e interagiu-se com pessoas que se
identificavam virtualmente com o tema. Nessa rede social, a ferramenta principal era o
ambiente virtual para comunicar-se com familiares e internautas.
O blog é mais completo que eu... Tem sentimento daquele dia (...). E ali no
blog é bem rico, inclusive em termos técnicos, coisas que eu esqueci.
(F.R.G., mãe de S.G.D.G.)

O blog foi uma estratégia de enfrentamento à rudeza do tratamento e da doença
da criança. Ele está carregado de conteúdo vivencial, possui marcas do sentimento da
blogueira, é rico em termos técnicos, refletindo o que escutava no cotidiano dos
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cuidados em saúde.
O blog foi a ferramenta da rede social virtual criada pelos pais da menina
I.S.P.C. A potência dessa ferramenta pode ser analisada pelo número de visitantes, pois,
desde abril de 2008, quando foi criado, até dezembro de 2016, registravam-se mais
93.826 visitantes e as postagens eram diárias.
No início do tratamento, as pessoas me ligavam, mandavam torpedo. O
tempo que eu dedicava a outra pessoa não dedicava a quem precisava mais, a
I.S.P.C. (M.I.S.P.C., mãe de I.S.P.C.).
//
Ligava a minha mãe, minha sogra; (...) um amigo, numa hora que eu não
poderia falar... Tinha 17 recados na caixa postal do meu telefone.
(...) Uma amiga nossa sugeriu: “Por que você não faz um blog?”.
Eu falei: “O que é blog?”.
Fizemos um blog aberto, quem me procurasse, estava lá, e levávamos um
laptop para o hospital. Quem estivesse lá, fazia o blog, eu ou a mãe dela.
(R.M.C., pai de I.S.P.C.)
////
A gente postava meia-noite, uma da manhã, tinha dias que ela estava muito
cansada... E nós fomos escrevendo. A gente falava de um “Planeta
Leucemia”, nós aqui no “Planeta Leucemia” e vocês aí no Planeta Terra! A
gente chamou do “Planeta Leucemia”, porque a gente precisa falar com o
mundo, com a Terra. Foi criando e inventando! (R.M.C., pai de I.S.P.C.).

Os principais motivos narrados pela mãe e pelo pai para a criação do blog e se
tornarem blogueiros foram os inúmeros telefonemas, mensagens de torpedo, recados na
secretária eletrônica do telefone de familiares e amigos pedindo notícias sobre a criança.
As mesmas perguntas formuladas por diferentes pessoas pelos mais diversos canais
levavam os pais a responder a mesma coisa. Essa atenção requerida pelos outros e
manifestações de solidariedade comprometiam o tempo que os pais precisavam para
dedicar-se à criança, cuidar dela e atender as demandas do tratamento e das
intercorrências. Por vezes, atender uma chamada telefônica, em tempos de telefonia
móvel, gerava um dilema. Se atendia o telefonema, na frente da criança, a conversa
poderia trazer desconforto para ambos; quando se afastava do local para atendê-lo, a
criança era privada da companhia da mãe ou do pai que estava com ela.
Então, por sugestão de uma amiga, o casal criou o blog e transferiu para aquele
lugar o “Planeta Leucemia”, uma metáfora para dar notícias, do “Planeta Terra”, sobre a
criança do mundo físico, para o espaço virtual. Nessa rede social, os pais faziam
postagem sobre o dia a dia dela, seu tratamento e os sentimentos dos familiares, em
especial, o pai e a mãe, em qualquer lugar onde estivessem, a qualquer hora.
O blog tem uma praticidade enorme, cumpre um papel de dar a notícia para
todo mundo de uma vez. Ele foi o nosso alimento espiritual durante o
tratamento todo. (M.I.S.P.C., mãe de I.S.P.C.).
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//
Ele se tornou a forma de a gente se comunicar com o mundo externo, com os
amigos e minha mãe. Eles ficavam esperando para ler... O mais bacana era no
dia seguinte a gente ler os comentários. (...). A rede social foi a forma de a
gente interagir virtualmente. (R.M.C., pai de I.S.P.C.).
O blog faz com que você tenha um histórico da doença... o que ela tomava,
os tipos de intercorrências (...), como resolveu cada problema... para poder
ajudar outras pessoas. As pessoas são solidárias! (...) O carinho que recebia
das pessoas que já tinham passado por aquilo. Era o nosso combustível, dava
energia quando a gente desanimava... se sentia só. (M.I.S.P.C., mãe de
I.S.P.C.).
//
Nos dias críticos dela, quando estávamos preocupados, precisando demais de
apoio, a gente não tinha o que escrever. Vinha cada comentário que a gente
se sentia acolhido, no colo, abraçado, quando não podia estar com as
pessoas... O blog tinha um lado catarse, botar para fora e escrever... (R.M.C.,
pai de I.S.P.C.).

Os pais blogueiros postavam notícias diárias sobre o tratamento, a leucemia, a
quimioterapia, de uma só vez, para todos que se identificavam com o tema, respondiam
os comentários. Aquele lugar virtual funcionava como um alimento espiritual que
promovia interação social. Eles postavam diariamente o histórico da doença da menina,
os medicamentos que ela tomava, as intercorrências e como eram resolvidas, com a
intenção de ajudar outras pessoas que viviam o mesmo problema deles. O retorno das
pessoas servia como combustível, porque as palavras de conforto, as dicas, o carinho e a
solidariedade fortaleciam os pais nos momentos de desânimo e de solidão. Nos dias
mais críticos do tratamento da criança, quando os pais não se sentiam fortes para
escrever, eles recebiam comentários que os acolhiam, davam colo, sentiam-se abraçados
e mais próximos das pessoas. A blogosfera permite a comunicação com o mundo
externo pelo texto escrito, enquanto que a fala exige contato pessoal.
A rede social em espaço virtual é um espaço de catarse que facilita a
comunicação sobre o se está pensando, é traduzir o pensamento em texto escrito ao
invés do texto falado.
A rede social da família de L.B.S. em ambiente virtual foi constituída pelo blog
e também foi uma ferramenta potente de comunicação com o mundo externo. Na fase
inicial, a página do blog atingiu 64.050 visualizações.
A gente fez um blog porque recebi ligação o dia inteiro. Não que você não
queira passar notícias, mas acaba que não se faz outra coisa. Senão, fica uma
loucura! Ele foi importante para passar notícias. (L.C.B. S., pai de L.B.S.)

A grande demanda de notícias sobre a criança, pelas pessoas, motivou a família
a criar o blog, tal qual aconteceu com família da criança S.G.D.G., tornando-se uma
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importante ferramenta de comunicação de notícias para o mundo externo.
Nele, se consegue explicar para as outras pessoas, os amigos. A gente
mandava as notícias ali, consegue extravasar o que está sentindo, as
angústias, os medos. As pessoas apoiando, estão interessadas (...). Isso é
importante não só para o conforto, mas o próprio processo de cura! Essa
questão emocional tem um peso grande!
//
Inicialmente, a gente alimentava aquele blog diariamente, depois vai
acalmando... Foi importante para documentar... Até para ela ver um dia que
passou por um momento desse difícil e que tiveram muitas pessoas que
participaram, que deram apoio para ela. (L.C.B. S., pai de L.B.S.)

Além de ferramenta de comunicação de notícias para as pessoas interessadas, o
blog foi o espaço onde a família explicava o que estava acontecendo à criança,
extravasava o que sentia, sua angústias e seus medos. Em retorno, sentia-se apoiada e
confortada; do ponto de vista emocional, foi importante para o processo de cura da
leucemia na menina L.C.B.S. em todo o curso do tratamento, longo e difícil, no
itinerário de cuidados. De uma postagem diária, durante o tratamento, passa para algo
eventual. O valor da documentação do cotidiano do tratamento no blog tem uma
perspectiva de no futuro, a menina visitar o blog e conhecer uma pouco da sua história
com a doença e como foram o processo de superação, a participação das pessoas e o
apoio que elas proveram nessa trajetória.
Diferentemente das outras famílias (3/5) que possuíam blogs pessoais, na família
do menino L.S.M., a rede social em ambiente virtual era um perfil de blog pessoal,
dentro do Facebook®. Os motivos que levaram a mãe da criança a diferenciar esse
perfil na sua página pessoal foram para atender as demandas de notícias sobre a criança,
pelos familiares e amigos.
O que me ajudou foi fazer o blog, porque as pessoas paravam de perguntar e
liam no blog. Isso foi para família, que ficava querendo saber muito, para
mim foi excelente escrever no blog, a família ficava sabendo. O blog ajudou
também, porque ocupava um pouco a cabeça. (A.S.M., mãe de L.S.M.).

O blog ajudou a mãe de L.S.M., porque as pessoas da família, amigos e outros,
que se solidarizavam com o seu sofrimento, queriam notícias sobre ele. Foi uma
estratégia para evitar constantes perguntas e rememorar eventos difíceis.
Como a gente tem uma condição financeira um pouco melhor, eu vi a
necessidade de ajudar... No Hospital B de ensino filantrópico conveniado do
SUS, o pessoal é pobrezinho. Eu via a necessidade de começar essas
campanhas que faço na Internet, pelo blog. Eu consegui um monte de
doações (...). Tudo... Eu levava para o Hospital B, para as famílias e as
crianças que precisavam. Isso ajudou também, porque ocupava um pouco a
cabeça. (A.S.M., mãe de L.S.M.).
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O blog foi uma ferramenta que ajudou a ocupar o tempo da mãe da criança,
quando a acompanhava no curso do tratamento e das internações. O tratamento da
criança foi realizado em um hospital filantrópico que atendia pacientes pediátricos do
Sistema Único de Saúde, com menos recursos financeiros. Portanto, a mãe da criança
usou o blog para praticar filantropia, realizando campanhas de doação na recolha de
materiais a serem doados às famílias de baixa renda que frequentavam o mesmo
hospital que ela. Isso contribuiu para ocupar sua cabeça e ajudá-la na superação da
tristeza e dos tempos difíceis trazidos pelas idas e vindas para as sessões de
quimioterapia.

Discussão
As redes de apoio social de familiares de crianças com leucemia linfoide aguda
no itinerário de cuidados presenciais são formadas pela necessidade de infraestrutura
logística de suporte, cuidados profissionais na rede de apoio (enfermagem, medicina e
psicologia), apoio mútuo em família e com os entes queridos, necessidades de
escolarização e cuidados espirituais e comunicação na rede de apoio social em ambiente
virtual.
Em relação à necessidade de infraestrutura logística de suporte durante o
tratamento, quatro das cinco famílias contaram com uma rede de apoio doméstico
contratado, que era formada pelas babás, cozinheiras e empregadas.
No que tange às necessidades de cuidados profissionais na rede de apoio, as
famílias tiveram o suporte de enfermeiros, médicos pediatras e médica hematologista,
além de uma psicóloga. Dois familiares em sete destacaram o papel da enfermagem
intra-hospitalar como fonte de superação das adversidades que foram impostas pelo
tratamento. A família é capaz de formar vínculos apoiadores com os profissionais de
saúde que ocorrem quando as atividades, os papéis e as díades em que a pessoa de
ligação se envolve encorajam o desenvolvimento da confiança mútua, de uma
orientação positiva, de um equilíbrio evolutivo, de poder responsivo à ação em favor da
pessoa em desenvolvimento, neste caso, a criança com câncer (DI PRIMIO et al., 2010).
A enfermagem foi importante para o fortalecimento da família, se constituindo
em mais um apoio social no itinerário de cuidados. Na primeira família, a mãe narrou
que a equipe de enfermagem era fantástica, presente, carinhosa, empática e solidária
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com a criança. Era disponível, prestava um cuidado humanizado, criando vínculos com
familiares e a própria criança. Também foi fonte de superação das adversidades
referentes ao tratamento da leucemia. A enfermagem deve saber da realidade de vida da
família, os aspectos culturais, precisa valorizar o saber popular e a unidade familiar, o
ambiente em que ela está inserida e suas crenças e valores, o que contribui para uma
assistência resolutiva, humanizada, integral e para a criação de vínculos no território.
(FUNDATO et al., 2012).
Na quarta família, a mãe também falou sobre a enfermagem. Disse que esta
equipe valorizava o brincar e proporcionou momentos de alegria com a criança. As
enfermeiras tinham competência e sensibilidade profissional. Também demonstravam
paciência, disposição, conhecimento, carinho, dedicação à criança, que fazia um
tratamento longo no hospital.
Os enfermeiros que atendem estas crianças devem buscar conhecimentos acerca
das necessidades especiais de saúde que elas possuem como seres em desenvolvimento.
É importante ressaltar que os profissionais não devem centralizar a sua assistência nas
questões relacionadas à patologia e seu tratamento, devem observar também o aspecto
psicossocial e incluir a brincadeira no ambiente hospitalar, contribuindo para o bemestar da criança (SILVA, CABRAL, CHRISTOFFEL, 2008).
Quatro familiares de sete destacaram em suas narrativas o papel da equipe
médica como parte da rede de apoio social da família no itinerário de cuidados. Esta
equipe era composta por médicos pediatras e a hematologista.
A Atenção à Saúde da Criança representa um marco, porque propõe o
atendimento à saúde infantil no contexto da integralidade do cuidado, e a sua adoção
revela-se como um passo relevante para reconhecer os direitos da criança. Para cuidar
de uma criança, é essencial lidar com a dimensão subjetiva que consiste em orientar
para ouvir, compreender e cuidar com sensibilidade, desdobrando a maneira de fazer,
agir, atuar e intervir na perspectiva de reduzir as relações de dominação que,
geralmente, se estabelecem entre profissionais, mães e famílias (ERDMANN E
SOUZA, 2009). Para os autores (2009, p. 153):
Valorizando a escuta e o diálogo é atributo que se coloca na mesma ordem
das competências técnicas e representa manifestação de interesse do
profissional capaz de estimular a narrativa materna das suas dificuldades e
fortalezas no cuidado à criança. Pressupõe atitude de interesse e de
disponibilidade permeado pelo olhar e pelo observar para ver o outro na sua
singularidade.
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As atitudes de valorização da escuta e do diálogo revelam a disposição do
profissional para perceber, conhecer e compreender o outro nas alegrias, nas
necessidades e sofrimentos, nas fragilidades, mas, principalmente, naquilo que ele traz
de melhor e de maior, que são habilidades para o cuidado da criança. Esse aspecto
reveste-se como fundamental no cuidado, porque cuidar da criança é uma ação
articulada entre profissional, mãe e família (op. cit., 2009).
No Sistema de Cuidado à Saúde é relevante conhecer as pessoas em potencial
que fazem parte do subsistema familiar (situação conjugal e pessoas que contribuem
com o cuidado a criança em casa), em busca dos outros subsistemas de cuidado. O
Subsistema Familiar é composto pelo indivíduo, a família, a rede social e os membros
da comunidade. É a arena da cultura popular, do senso comum, onde as doenças são
primeiramente identificadas (KLEINMAN, 1980, MATTOSINHO, SILVA, 2007;
CORDEIRO et al., 2013). A mãe da criança com leucemia terá mais chances de
percorrer o itinerário com o apoio de um cônjuge, algum outro membro da família, um
amigo próximo, um vizinho ou outro membro da rede social do que se realizasse este
percurso sozinha.
O cuidado à criança com leucemia é realizado principalmente pela família. Ela
tem a função de proteção, segurança e conforto da criança. A proteção diz respeito a
guardar a criança quanto aos pensamentos negativos, às consequências da doença e do
tratamento. Especialmente durante o início do tratamento, a criança é exposta a muitas
situações de ameaça, que a tornam mais vulnerável. Em outras palavras, a família guia
as crianças e torna a vida delas mais fácil (KARS et al., 2008, CORDEIRO, 2013).
O câncer é visto como uma doença geradora de sofrimento, dor, medos, dúvidas
e incertezas quanto à sua descoberta, ao tratamento e controle, além de gerar
necessidades de reestruturação familiar. Esses sentimentos se intensificam quando se
trata do câncer infantil, porque a criança está iniciando sua trajetória de vida. Nesse
contexto, a família, como promotora do bem-estar de seus membros, assume um
relevante papel no cuidado à criança. Ao mesmo tempo em que é no espaço da família
que a criança encontra suas referências e apoio. A família fornece recursos emocionais e
físicos para manter a saúde de seus membros e constitui a ligação mais forte de apoio
para as crianças com necessidades especiais de saúde devido a uma condição crônica,
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como é o caso do câncer (DI PRIMIO et al., 2010; ANJOS, SANTO, CARVALHO,
2015, CABRAL, MORAES, 2015).
A presença dos familiares é muito importante, porque promove e mantém a
inter-relação criança/família, neutraliza os efeitos decorrentes da separação, melhora a
adaptação da criança ao hospital, facilita a aceitação do tratamento, colabora na
assistência integral, promove a positiva resposta terapêutica. Portanto, os pais exercem
papel fundamental no contexto da hospitalização, eles representam a referência da
criança, fonte principal de segurança e de carinho, além de um apoio imprescindível ao
enfrentamento dessa situação (DI PRIMIO et al., 2010).
Durante o curso da doença e do tratamento, em momentos distintos, a família
enfrenta situações estressantes, e talvez não pudesse superá-las se estivesse sozinha ou
se não tivesse o suporte de uma rede social e familiar. Em etapas difíceis, a família pode
recorrer aos familiares, entes queridos, amigos, vizinhos, aos profissionais, às
instituições de saúde, à religião, à escola e à comunidade. Dessa forma, no processo de
adaptação e enfrentamento da doença, os familiares se fortalecem para superar
obstáculos, seguir adiante e sentirem mais segurança no controle de suas vidas. Além
disso, ela pode encontrar apoio emocional, afetivo, de informação e material nestas
redes (NÓBREGA et al., 2010).
As necessidades de escolarização da criança durante o tratamento foram
apresentadas apenas por uma menina, que completou a idade de escolarização durante o
tratamento da leucemia. As professoras da classe domiciliar de uma escola privada onde
a criança estudava fizeram parte da rede de apoio social dessa família. E a escola fez
parte da rede social no itinerário de cuidados. Em nenhum momento esta criança deixou
de estudar, ou seja, não houve interrupção da escolaridade.
A necessidade espiritual da família no enfrentamento da doença da criança foi
destacada na narrativa de quatro de sete familiares de três crianças no curso do
tratamento da leucemia linfoide aguda. Na maioria dos relatos dos familiares de
crianças com câncer, evidencia-se a crença na força divina. As famílias acreditavam que
a fé tem um relevante papel na aceitação das atividades, no equilíbrio emocional e na
transmissão de força para continuar lutando pela vida da criança. É importante destacar
também que a fé e a espiritualidade são recursos poderosos que contribuem para o
fortalecimento dos vínculos familiares e estão presentes na vida das pessoas,
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principalmente nas situações mais difíceis. Para lidar com momentos de sofrimento, a fé
mantém a esperança para buscar a confiança em um ser superior, que lhes proporcione
fortalecimento, serenidade para que haja a aceitação do câncer na criança. Por esta
razão, a fé é considerada um remédio que tem muito poder com os familiares. A
religiosidade é uma estratégia para os familiares e os cuidadores da criança lidarem com
estes momentos, acreditarem na recuperação da saúde da criança e terem esperança na
cura da doença (DI PRIMIO, 2010).
Além do apoio recebido da família, de profissionais (saúde, educação e
doméstico), de entes queridos, a família contou com uma rede de fé e descrença/crença
em Deus, movidos pela espiritualidade e religiosidade dos membros da família e dos
amigos. A fé foi fonte de empoderamento e de crença na cura. A necessidade espiritual
da família é um destaque nas narrativas da mãe e do padrasto de uma família, que
superaram a expectativa e o medo de um diagnóstico sombrio. A notícia de que a
criança estava com leucemia de baixo risco aumentou a sua crença na competência dos
profissionais, em Deus, em Nossa Senhora, com sua devoção e a gratidão pela
possibilidade da cura. A fé em Deus e na religião, na maturidade da criança doente e no
profissional de saúde experiente, atencioso e com conhecimento especializado,
constituíram os três pontos fundamentais do sucesso na resposta positiva ao tratamento.
Além disso, foram fontes de empoderamento na superação do desânimo e do
sofrimento.
O subsistema familiar envolve modelos explicativos orientados pelas crenças e
fé na possibilidade de superação das adversidades, que parecem intangíveis. As famílias
usam suas crenças sobre as doenças que fazem parte da estrutura cognitiva da cultura
popular, pois Deus e a Nossa Senhora provêm a força necessária a esse enfrentamento.
No sistema popular, aparecem a religião e a espiritualidade. Neste contexto, as pessoas
utilizam práticas religiosas de cuidado, através da adoção de aspectos culturais e sociais,
que fazem parte do seu cotidiano e da sua realidade (CORDEIRO et al., 2012).
A necessidade de comunicação na rede de apoio social em ambiente virtual foi
analisada em narrativas de seis dos sete familiares de quatro crianças com leucemia
linfoide aguda. Nessa rede social, postavam informações sobre a criança para os
familiares, faziam amizades virtuais, documentavam o cotidiano do tratamento e
compartilham preocupações, angústias e tristezas.
O blog foi uma “válvula de escape”, um espaço para compartilhar o tratamento e
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o cotidiano da criança, a possibilidade de aliviar o sofrimento da família e de juntar as
pessoas.
O blog foi o “Planeta Leucemia”, uma metáfora para dar notícias sobre a criança
no mundo físico do “Planeta Terra”, para o espaço virtual. O blog foi um alimento
espiritual que promovia interação entre os amigos, familiares e outros frequentadores
desta rede social, um combustível que dava energia para os pais continuaram a enfrentar
o tratamento da menina. As palavras de conforto, o carinho, a solidariedade, as dicas e
os comentários dos amigos virtuais ajudavam os pais nos momentos de desânimo e de
solidão. Além disso, o blog tinha um lado catarse, que liberava os sentimentos
oprimidos.
Em outra família, o blog foi o espaço onde a família explicava o que estava
acontecendo à criança, como era o tratamento, e um lugar virtual onde os pais
extravasavam sua angústias, seus medos e recebiam apoio e conforto emocional. Ele
também foi importante para o processo de cura da leucemia na menina L.C.B.S., no
itinerário de cuidados.
Ele, o blog, também foi uma ferramenta que ajudou a ocupar o tempo e a cabeça
da mãe da criança, quando acompanhava o curso do tratamento do seu filho. O blog
também contribuiu para a mãe praticar filantropia, realizando campanhas de doação na
recolha de materiais a serem doados às famílias de baixa renda que tratavam os seus
filhos no mesmo hospital. Esta família era a única em que a rede social em ambiente
virtual era em um perfil de blog pessoal, no Facebook®.
Para três famílias, o blog foi uma ferramenta de comunicação para os pais darem
as notícias sobre o diagnóstico, o tratamento e o estado de saúde da criança de uma vez
para um grande número de pessoas, sem precisar se afastar da criança. Assim, evitavase a repetição das mesmas informações e explicações para diferentes pessoas, em
diversos momentos, e se prevenia a conversa sobre a doença na frente dos filhos. É
importante destacar também que a quarta família não apresentava redes sociais.
Portanto, a rede social em ambiente virtual também teve um papel essencial para
ajudar os pais a superarem as dificuldades e o sofrimento oriundos do curso da doença e
da busca ao itinerário de cuidados em saúde. Ela foi considerada uma válvula de escape,
psicólogo, um histórico da doença, foi uma forma de documentar sobre o tratamento da
criança e a rotina dela no ambiente hospitalar (os exames, procedimentos, entre outros),
além de ser um alimento espiritual para os familiares e de ter um lado catarse.
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Um weblog é uma página na Web que se pressupõe ser atualizada com
frequência através da colocação de mensagens (conhecidos como “posts”), constituídas
por imagens e/ou textos de pequenas dimensões, possui links para outros sites,
comentários e pensamentos do autor. As informações são apresentadas de forma
cronológica, sendo as mensagens organizadas das mais recentes para as mais antigas. A
estrutura natural de um blog segue uma linha cronológica ascendente (SALMONS,
2012; GOMES, 2005).
O blog pode ser usado em duas categorias, como: a) recurso pedagógico: um
espaço de acesso à informação especializada; um espaço de disponibilização de
informação por parte do professor; b) estratégia pedagógica: um espaço de integração;
um espaço de debate – role playing (desempenho de papéis); funciona como um
portfólio digital; também pode ser um espaço de intercâmbio e colaboração (GOMES,
2005; COUTINHO; JUNIOR BOTTENTUIT, 2007).
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CAPÍTULO V. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As necessidades dos familiares de crianças com leucemia linfoide aguda no
itinerário dos cuidados em saúde foram narradas desde os primeiros sinais de
adoecimento até o diagnóstico e tratamento da leucemia.
As pessoas (familiares ou não) que perceberam os primeiros sinais de
adoecimento na criança foram a mãe, o pai, o padrasto, os avós maternos e paternos, os
tios maternos e paternos, as primas e os entes queridos. Eles foram as mesmas que
percorreram o itinerário de cuidados e atenderam as necessidades da criança e da
família quando perceberam os primeiros sinais de adoecimento da criança.
Os familiares participantes deste estudo tiveram acesso à tecnologia de
diagnóstico e de tratamento da leucemia linfoide aguda; boas condições de vida,
relacionadas à estrutura da família, à ampla rede de apoio, às questões econômicas, à
classe social e ao nível de instrução (todos os participantes tinham nível superior
completo e alguns tinham pós-graduação), o que contribuiu para diminuir as
barreiras/obstáculos ao percorrer este itinerário; eles tiveram autonomia no modo de
conduzir a vida para fazer escolhas na busca pelo itinerário de cuidados em saúde,
devido ao espaço de poder que ocupavam, por exemplo, a influência e contato com
profissionais brasileiros e pessoas do exterior. Os familiares também construíram
vínculos com os profissionais de saúde, após o início do tratamento, com a
hematologista, onco-hematologista e oncologista que acompanharam as crianças no
curso da leucemia. Segundo a narrativa dos participantes, alguns médicos pediatras já
acompanhavam a criança desde os primeiros dias do nascimento delas ou assistiam as
crianças em caráter regular e sistemático.
O conceito de necessidade de saúde transversalizou o de integralidade do
cuidado. Famílias com boas condições de vida também possuíam melhores condições
de saúde e de resposta aos quadros de adoecimento, assegurando integralidade do
cuidado às crianças. Por conseguinte, isso também determinou qual modelo explicativo
seria adotado por cada família no itinerário de cuidados à criança com leucemia linfoide
aguda e por que buscou um serviço de saúde e o cuidado de um profissional de saúde
em detrimento de outro.
O acesso ao serviço de saúde e à tecnologia de investigação diagnóstica e
tratamento disponível em todo o itinerário das redes de atenção, sem quaisquer
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barreiras, impede o retardo na investigação do diagnóstico de uma doença que
comprometa o início do seu tratamento, como é o caso do câncer infantil. É importante
ter acesso a bens em saúde, ao conjunto de valores, ideias e crenças dos familiares das
crianças com leucemia. Ou seja, lugares que precisam percorrer para o atendimento às
necessidades de saúde da criança. É importante que o profissional que conhece a criança
e a acompanha regularmente também percorra o itinerário junto com as famílias de
crianças com LLA, tal como constatado no estudo, em que os pediatras das cinco
crianças estiveram com as famílias nos consultórios, nas hospitalizações, visitas às
casas, entre outros lugares.
Neste estudo, verificou-se que a criação de vínculo no território também é uma
necessidade de saúde que favorece a assistência regular e sistemática com os
profissionais de saúde, principalmente, o médico pediatra da criança. As narrativas das
famílias, e não somente os ocasionais relatos de queixas, representam uma estratégia
favorável à relação terapêutica familiar-profissional de saúde. A criação de vínculo vai
permitir que o familiar tenha no profissional de saúde, por exemplo, no enfermeiro, uma
referência para as suas necessidades de saúde. Implica ainda no deslocamento do
modelo de atenção do cuidado individual para o cuidado à família e à criança.
A relação de confiança e respeito com esse profissional garante a continuidade
das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado prestado à criança com suspeição
de leucemia e no acompanhamento do tratamento, quando ela está no domicílio. É
essencial que este profissional possa acompanhar o itinerário terapêutico das crianças
com LLA e de suas respectivas famílias, a partir da percepção dos primeiros sinais de
adoecimento da criança.
Os principais sinais de adoecimento percebidos pelos familiares de crianças com
leucemia linfoide foram: ciclos intermitentes de febre baixa e inespecífica, na maioria
das vezes; dor constante na perna, nos ossos da perna, que impedia andar; manchas
roxas pelos braços e pernas, como pancadas; aumento da distensão abdominal,
apresentar caroço/íngua no pescoço (linfadenopatia) e região posterior da orelha,
acompanhado de piora do quadro geral da criança. A criança tinha constantes mudanças
de comportamento, tais como: cansaço atípico, prostração, ficava quieta, parada,
sentada ou dormindo, apresentava irritabilidade, carência e diminuía a agitação, ficava
caidinha (astenia), tinha queda do estado geral. As intervenções realizadas pelos
familiares foram, principalmente, a administração de analgésico, antitérmico e o
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antibiótico prescrito pelos médicos.
A partir deste estudo, destaca-se a necessidade de haver a valorização da
narrativa pessoal do processo do adoecimento como elemento essencial para ampliar a
terapêutica na prática clínica do enfermeiro, sendo voltado para a integralidade do
cuidado em saúde da criança e sua família. Os profissionais de saúde da atenção
primária precisam reconhecer que a família tem um papel essencial na identificação dos
sinais que podem estar associados ao câncer infantil, sem provocar pânico ou suspeitas
sem investigação diagnóstica posterior. Uma escuta ativa continuada e atentiva das
narrativas da família representa um aliado importante na detecção oportuna desses
primeiros sinais de leucemia infantil. Os relatos dos familiares que levam a criança à
unidade de saúde devem ser ouvidos de modo constante e permanente, porque é a
família quem mais conhece a criança e está presente no cotidiano da vida dela.
Através desta pesquisa, verifica-se que a continuidade da escuta em consultas de
atendimento com intervalos menores pode contribuir para diferenciar as manifestações
próprias das doenças mais comuns na infância daquelas que podem levar à suspeição de
um câncer infantil. São inúmeras as oportunidades para que esta escuta ativa, sensível e
qualificada possa acontecer.
O enfermeiro deve acolher bem a família da criança com LLA, ter uma escuta
comprometida que permita obter pistas em relação às demandas de saúde daquela
criança, grande capacidade de interação com o outro, disponibilidade psicológica para
ouvir os membros desta família, habilidades para escrever as experiências analisadas.
Além disso, o enfermeiro deve construir intimidade com todos os familiares, ter
interação, diálogo, criar vínculos e contextualizar a família no contexto pessoal, cultural
e histórico em que ela está inserida.
A família é a principal interlocutora entre as crianças e os enfermeiros na
Atenção Primária, é responsável pelo atendimento das necessidades básicas da criança
com leucemia, além de ser fonte de afeto, segurança e transmitir valores éticos, morais
e sociais. O conceito de família ultrapassa os laços de consanguinidade, de adoção e
matrimônio, logo ela é classificada de acordo com o sentimento de pertencer ao grupo,
atributos de afeições e vínculos afetivos.
O enfermeiro é um teórico, cientista e clínico, além de ser um agente
humanitário e moral. Para a assistência de enfermagem, ele precisa ter um
comportamento ético e moral e seguir os princípios de humanização, assistência
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integral, promover a autonomia e criar vínculos com a família, principalmente, aquelas
que são atendidas na Atenção Primária. Além disso, precisa estabelecer uma relação de
confiança e respeito entre os familiares das crianças, ter uma escuta ativa, esclarecer as
dúvidas, incorporar a família no processo do cuidar e ter habilidades técnicas,
instrumentais e de relacionamento interpessoal para prestar uma assistência de
qualidade.
Na tríade criança com câncer, família e equipe de enfermagem, o enfermeiro
deve priorizar a formação da assistência de enfermagem, dar subsídios psicológicos à
família para que ocorra um envolvimento emocional, funcionar como um facilitador do
cuidado da criança com câncer, através de um vínculo afetivo eficaz, conversação,
encorajamento, manifestação de apoio, compreensão e empatia.
Para solucionar um problema de saúde da criança, a família e a criança
percorrem caminhos, buscando a integralidade do cuidado, utilizando diferentes
recursos. Elas podem procurar um médico, ir à unidade básica de saúde, ir à emergência
hospitalar, à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) ou a um centro de tratamento
especializado. Além disso, pedir conselhos a outros membros da família ou a um amigo.
A sucessão de movimentos realizados pela criança, sua família, e a tomada de decisões
a respeito de como responder à doença constroem uma determinada trajetória, de acordo
com a percepção que o paciente e a família têm sobre a doença, suas crenças, sua
cultura e sua realidade social. Este caminho traçado pelos indivíduos ou grupos sociais
em busca de cuidados, da recuperação ou manutenção da saúde é conhecido como
itinerário terapêutico. De acordo com o seu sistema de crença, a família da criança com
leucemia linfoide aguda oferece explicações acerca da doença e do tratamento para
orientar as escolhas entre profissionais da saúde e as terapias disponíveis, além de
elaborar os significados na experiência com o adoecimento e com a doença.
No que tange à suspeição, investigação e definição do diagnóstico da LLA no
itinerário de cuidados no serviço privado saúde, verificou-se que os sinais de
adoecimento, por exemplo, a febre, prostração, cansaço, manchas pelo corpo e dor nos
ossos, entre outros, foram ressignificados por profissionais de saúde como doenças
comuns na infância. Os familiares procuraram o serviço de saúde em busca da solução
para o problema de saúde da criança, acionaram o subsistema profissional, os médicos
pediatras. Depois, as crianças foram encaminhadas para profissionais especialistas,
como hematologista, onco-hematologista e oncologista para fazer a investigação
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diagnóstica e dar início ao tratamento.
Todas as famílias buscaram o pronto-socorro, o consultório do pediatra ou a
clínica de ortopedia por encaminhamento pediátrico, para investigar o que estava
acontecendo com as crianças e saber qual era a doença que elas poderiam ter. As
famílias administraram os medicamentos prescritos pelos profissionais de saúde e não
automedicaram as crianças.
Os profissionais da saúde que acompanhavam em caráter sistemático e regular a
criança e os familiares cuidadores associaram o quadro de adoecimento da criança a
virose, dengue, artrite reumatoide, mononucleose, a uma doença do sangue qualquer,
exceto a leucemia.
Segundo o sistema de crença familiar, o câncer nunca foi pensado como algo
interior à família. É uma doença que acontece em parentes de outras famílias, como
tema de novela, em pacientes de outros médicos pediatras. As narrativas dos familiares
participantes do estudo foram marcadas pelo imaginário da leucemia como um câncer,
portanto um diagnóstico carregado de pré-concepções construídas no subsistema de
crença popular como uma doença com desfecho fatal. Além disso, é uma condição
crônica cujo tratamento é longo, provoca efeitos colaterais devastadores, como perda de
apetite, alopecia, ganho de peso, dor pelos procedimentos invasivos e efeitos do
quimioterápico, sofrimento, longas jornadas de internação e reinternações, mudança na
dinâmica de vida familiar.
Após o processo de investigação e definição do diagnóstico, os profissionais de
saúde têm a difícil missão de comunicar o diagnóstico da leucemia, uma doença crônica
e estigmatizada, para a família. Neste contexto, saber o modo de comunicar, o cenário,
quando e a quem devem transmitir a notícia é muito importante neste momento tão
delicado para a família e a criança. É necessário que este profissional tenha habilidade
para comunicar notícias sobre a doença e saiba estabelecer uma relação de empatia,
respeito e confiança com os membros da família.
Os modos de comunicar a notícia do diagnóstico revelaram dilemas associados à
forma de comunicação em momentos qualificados como má e boa notícia, ou
simplesmente, uma notícia. A má notícia do diagnóstico provoca reflexão sobre a
existência da leucemia no cotidiano de vida das famílias de crianças, pois, atualmente,
pode estar presente no interior de qualquer família. A notícia promove profundas
reflexões sobre a natureza dessa doença na sociedade e no contexto de famílias. Os
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tempos estão mudando, e as pessoas precisam pensar nessa doença como possível de
existir na vida de qualquer pessoa. A comunicação da notícia gera expectativas sobre
tratamento, as mudanças que podem ser operadas na criança no curso da doença
contribuem para o empoderamento dos familiares e para a relação de confiança que se
estabelece entre a família e a equipe de saúde. O lidar com a angústia e a necessidade da
família que precisa tomar decisões, em um momento difícil, envolve familiares ou entes
queridos mais próximos, profissionais de saúde, outros cuidadores da família. É preciso
lidar com a capacidade da família de compreender o que está acontecendo, processar a
informação para desempenhar um papel ativo como tomadora de decisões e participar
do tratamento e da hospitalização, acompanhando a criança.
Essa comunicação pode ser uma bomba que explode na vida das famílias
gerando emoções, sofrimento, medo e incertezas sobre o futuro. Os familiares, quando
recebem a notícia do diagnóstico, têm muitas dúvidas e dificuldades para gerir as
informações que implicam em tomadas de decisões. Afinal, a leucemia explode na vida
da família, que passa a conviver com uma nova realidade, por um tempo longo de
espera pelo diagnóstico do tipo de leucemia, se de baixo, médio ou alto risco,
fundamental para a definição do protocolo de tratamento e da resolutividade da doença
da criança.
Depois do diagnóstico da leucemia, os familiares participantes do estudo
narraram sobre a revelação do tipo de leucemia das crianças. Verificou-se que a
leucemia pode ter três classificações, como leucemia de baixo, médio e alto risco. Não
foi relatado nenhum caso de leucemia de alto risco.
A família também apresentava necessidade de informação sobre a doença, que
era desconhecida para a maioria das famílias. As narrativas mostravam que os
participantes tinham um turbilhão de dúvidas, muitos pontos de interrogação sobre o
tipo da leucemia (baixo, médio ou alto risco) e dúvidas. Os familiares queriam
explicação sobre todas as etapas do tratamento, o que deveriam fazer e como, nos dois
anos de tratamento quimioterápico.
Além disso, diante do diagnóstico de leucemia infantil, a família se defronta
com um novo mundo, que não fazia parte do seu cotidiano, levando a ter sentimentos de
medo, dúvidas, tristeza, negação, culpa, revolta e preocupação com o futuro da criança.
Inúmeros são os impactos deste tipo de câncer para a família e para a criança, tais como:
desestruturação do cotidiano familiar; longo período de tratamento; procedimentos
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invasivos e dolorosos; interrupções na escolarização; afastamento do convívio social;
demandas financeiras; sobrecarga física, mental e social dos cuidadores; cansaço; alto
nível de ansiedade; mudanças da alimentação e dos padrões de sono; início do
rompimento entre os laços afetivos entre os casais; afastamento dos outros filhos.
No itinerário de cuidados, após a comunicação da notícia, os familiares
continuam o percurso em busca de atendimento às necessidades deles próprios e da
criança. Neste momento, exige-se da família a participação na tomada de decisão sobre
o tratamento e as principais intercorrências.
No curso do tratamento, os familiares das cinco crianças com leucemia narraram
as principais intercorrências das crianças como: febre, gripe, sinusite, imunossupressão,
alergia ao plasma, infecção fúngica, não ter forças para andar, inapetência, vômitos,
palidez e anemia.
Os referenciais dos sistemas de crenças em saúde que orientaram o itinerário de
cuidados e de família, tais como a participação, o desempenho de papéis e tomada de
decisão durante o tratamento da leucemia, foram associados à rede social e de apoio
social dos familiares e suas crianças. Segundo as narrativas, as famílias da criança
tiveram uma vasta rede social e apoio social no curso do tratamento da doença.
Ao analisar as narrativas de seis familiares pertencentes à classe média alta,
trabalhadores com remuneração acima de 20 salários mínimos, com alto grau de
escolaridade e residentes em bairros nobres da cidade do Rio de Janeiro/RJ, e de uma
familiar que vivia com uma renda de 4 a 10 salários mínimos, moradora de São
Bernardo do Campo/SP, descobre-se que eles construíram redes de apoio e redes sociais
presenciais e virtuais para assegurar as condições de resolutividade de cinco crianças
com leucemia linfoide aguda no itinerário de cuidados. Os sete familiares, em seu
percurso de busca do diagnóstico e tratamento da criança, contaram com uma extensa
rede de apoio e de rede social interna e externa à família.
A rede social foi movida pela capacidade de manutenção de uma infraestrutura
logística de cuidados no domicilio e durante os períodos de tratamento em hospital-dia e
na internação, pela oferta de serviços de Internet e cobertura de seguros de saúde
privados. Na dimensão institucional, os serviços privados foram assegurados pela
cobertura do seguro de saúde abrangente ou limitada para o tratamento do câncer
infantil, para seis familiares participantes do estudo de quatro crianças. No entanto,
quando da ausência de uma rede de serviços privada abrangente e com oferta de
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tratamento para oncologia pediátrica, na cidade onde morava, um familiar de uma
criança buscou a rede de serviço público do Sistema Único de Saúde.
Já a rede de apoio social foi construída pelos laços de afetividade e
solidariedade, em ambiente presencial e virtual, com os familiares, entes queridos,
pessoas frequentadoras de redes sociais e trabalhadores domésticos contratados. Nesse
sentido, as famílias conjugaram esforços disponíveis na rede de apoio social presencial
abrangente em todo o percurso do tratamento da criança, obtendo apoio de pessoas,
serviços de saúde, educacionais, religiosos e espirituais para atender suas necessidades
individuais (dos cuidadores da criança) e de sociabilidade. Em particular, a rede social
presencial foi sustentada pelo modelo explicativo baseado no subsistema de crença
familiar, enquanto que a rede social virtual foi mantida por um novo subsistema, o de
crença virtual.
Neste estudo, os limites envolvem alguns aspectos: o longo tempo de espera para
a aprovação desta pesquisa no Comitê de Ética em Pesquisa, visto que esta pesquisa foi
inicialmente reprovada pela instituição coparticipante e permaneceu por meses em
apreciação no Comitê de Ética, fato este que contribuiu para o atraso da captação e
seleção dos participantes, além de dificultar o início da coleta dos dados.
A impossibilidade de fazer a entrevista com todos deve-se às seguintes razões:
falta de tempo para agendar a entrevista e participar do estudo, devido a compromissos
profissionais ou problemas de saúde; além da saturação dos dados desta pesquisa, o que
levou a pesquisadora a não agendar novas entrevistas.
A dificuldade de encontrar possíveis participantes para o estudo que tivessem
feito o diagnóstico e todo o tratamento no Sistema Único de Saúde se deve ao local de
captação dos familiares das crianças com leucemia linfoide aguda. Os participantes
foram captados em redes sociais, logo, tinham acesso à tecnologia e possuíam recursos
financeiros para comprar computador e ter conexão com a Internet para fazer as
postagens nas redes sociais em ambientes virtuais.
As contribuições deste estudo para a prática são: promover a detecção em tempo
oportuno dos sinais da leucemia linfoide aguda na Atenção Primária, com o objetivo de
diminuir o encaminhamento tardio da criança com leucemia (provavelmente, em estágio
avançado) para os setores especializados e aumentar a taxa de cura desta doença. O uso
da narrativa dos familiares na escuta sensível pode ser uma ferramenta de trabalho para
o enfermeiro da Atenção Primária, que deve estar atento às percepções dos familiares
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sobre os primeiros sinais de adoecimento da criança com leucemia e não apenas ouvir
relatos de queixas.
Através da narrativa dos familiares, o enfermeiro da atenção básica pode
identificar os sinais iniciais do processo do adoecimento da leucemia e suspeitar
precocemente de que pode ser um câncer infantil, que requer avaliação clínica de um
médico. O desafio da identificação dos sinais de adoecimento de leucemia linfoide
aguda em crianças implica na necessidade de sensibilizar-se para a idade de início, a
frequência de busca à unidade de saúde, a presença de sinais corporais como cefaleias,
petéquias,

aumento

da

circunferência

abdominal

(hepatoesplenomegalia)

e

linfadenopatia, o relato de fadiga entre crianças menores de 5 anos e a escuta dos
familiares cuidadores na consulta de enfermagem de puericultura.
Nesse sentido, como parte das implicações desta pesquisa, destaca-se a
necessidade de criação de vínculo da família da criança com o enfermeiro da atenção
básica, contribuindo para que o enfermeiro realize o acompanhamento clínico da criança
na atenção básica, em conjunto com os demais profissionais dessa rede de atenção.
A propedêutica do exame físico como o perímetro abdominal, com registro no
gráfico, pode contribuir para a identificação do aumento da circunferência abdominal,
devido à hepatoesplenomegalia.
No que tange à leucemia linfoide aguda, na faixa etária de 0 a 6 anos a criança
terá no mínimo 13 consultas de puericultura. Este fato evidencia que, devido ao número
de consultas, o enfermeiro tem 13 chances de estar em contato com a criança, o que
permite conhecer a história de saúde da criança e as doenças que a afetam por serem
mais comuns na infância. Nesse percurso, a identificação precoce dos sinais de
adoecimento do câncer infantil é uma possibilidade que não deve ser descartada, já que
os sinais da LLA se manifestam entre 1 e 5 anos de idade da criança. Logo, é importante
que, durante a consulta de puericultura, o enfermeiro esteja sensível aos sinais da
leucemia, promova e ajude a recuperar a saúde e o bem-estar da criança, com o objetivo
de garantir o crescimento e desenvolvimento infantil.
Além disso, este profissional deve conhecer a criança no ambiente familiar e
social, as relações e interação com o contexto socioeconômico, histórico, cultural e
político em que ela está inserida. Assim, a puericultura atua no sentido de manter a
criança saudável para garantir seu pleno desenvolvimento, para que ela cresça e atinja a
vida adulta sem intercorrências e problemas trazidos da infância.
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Embora as narrativas dos familiares tenham apontado para a relevância do apoio
e do suporte da enfermagem durante o tratamento das crianças com leucemia no espaço
hospitalar, os enfermeiros também assumem um papel importante em outros cenários,
atuando na consulta de enfermagem de puericultura. O enfermeiro, como componente
do sistema profissional, deve estar sensível às narrativas das famílias a respeito das
condições de saúde da criança e do processo de adoecimento dela. Ele precisa fazer um
exame físico completo, através da medida do perímetro abdominal, com registro no
gráfico; palpação dos gânglios; verificar se há sinais de sangramento e presença de
linfadenopatia; avaliar a presença de febre e cefaleia; a condição nutricional dela, entre
outros.
Portanto, os profissionais de saúde da atenção primária precisam monitorar
restritamente o processo de saúde e doença da criança, entendendo-o como parte do
contínuo da existência dela, enquanto que à família cabe um papel essencial na
descrição do que a criança sente para mediar com os profissionais.
É importante destacar que a leucemia linfoide aguda é o principal tipo de câncer
em crianças, que apresenta o maior índice de morbimortalidade. No entanto, quando o
diagnóstico é precoce, maiores são as chances de cura, os tratamentos são menos
agressivos e as sequelas também são menores, o que melhora a qualidade de vida das
crianças.
Além disso, na atenção básica, a enfermagem mantém diálogo constante com a
família, seja na visita domiciliar ou no atendimento na unidade básica de saúde,
realizando o monitoramento do crescimento e desenvolvimento e o acompanhamento
das condições de saúde da criança na consulta de puericultura, entre outras medidas. Os
enfermeiros podem estar sensíveis aos primeiros sinais da leucemia em crianças, desde
que favoreçam a escuta qualificada dos familiares cuidadores principais da criança e
interpretem os achados físicos que possam ser sugestivos do processo de adoecimento
pela LLA, como é o caso da medida do perímetro abdominal. A propedêutica do exame
físico e a escuta ativa da família são duas tecnologias de baixa densidade que podem
fazer a diferença na detecção inicial dos primeiros sinais de LLA.
Por fim, as narrativas das famílias indicam a necessidade da realização de exame
físico completo, comunicação e escuta terapêutica dos familiares, construção de vínculo
e confiança com o enfermeiro e o médico; e monitoramento restrito da criança com
LLA, em todo o curso da doença, do tratamento e quando da sobrevivência.
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APÊNDICE A
CARTA DE ANUÊNCIA PARA AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA
Ilmo.(a) Sr.(a) ___________________________________
Solicitamos autorização institucional para a realização da pesquisa intitulada
Necessidades de saúde de familiares de crianças com leucemia: conversas e metáforas no
itinerário de cuidados, pela pesquisadora Camille Xavier de Mattos, sob orientação da Profa.
Dra. Ivone Evangelista Cabral, com os seguintes objetivos: a) descrever o itinerário percorrido
por familiares ou não para atender as necessidades da criança, quando perceberam os primeiros
sinais de adoecimento; b) identificar, na narrativa dos familiares, aqueles sinais associados à
suspeição, investigação e definição do diagnóstico de LLA; c) compreender a comunicação da
notícia do diagnóstico; e d) analisar o itinerário do tratamento e a construção das redes na
resolutividade do adoecimento da criança e da família.
Será necessário o acesso aos familiares das crianças com leucemia linfoide aguda e aos
prontuários destas crianças para coleta de dados. Ao mesmo tempo, pedimos autorização para
que o nome desta instituição conste no relatório final, bem como em futuras publicações na
forma trabalhos científicos em anais de eventos e de artigo científico.
Ressaltamos que os dados coletados serão mantidos em absoluto sigilo, de acordo com a
Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS/MS), que trata da pesquisa
envolvendo Seres Humanos. Salientamos ainda que tais dados serão utilizados somente para a
realização deste estudo.
Na certeza de contarmos com a colaboração e empenho desta Diretoria, agradecemos
antecipadamente a atenção, ficando à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que
se fizerem necessários.

Rio de Janeiro, ___ de ___________ de 2017
_________________________________
Camille Xavier de Mattos
Pesquisadora Responsável pelo Projeto

( ) Concordamos com a solicitação

( ) Não concordamos com a solicitação

___________________________________
Diretora da Instituição
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Universidade Federal do Rio de Janeiro
Centro de Ciências da Saúde
Escola de Enfermagem Anna Nery
APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO
LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) – TÉCNICA MAPA FALANTE
Resolução nº 466/12 – Conselho Nacional de Saúde
O(A) Sr.(a) foi selecionado(a) e está sendo convidado(a) para participar como
voluntário(a) da pesquisa intitulada “Necessidades de saúde de familiares de crianças com
leucemia: conversas e metáforas no itinerário de cuidados”. Trata-se de um Projeto de
Mestrado em Enfermagem, desenvolvido pela mestranda Camille Xavier de Mattos, na Escola
de Enfermagem Anna Nery da Universidade Federal do Rio de Janeiro, sob a orientação da
Profa. Dra. Ivone Evangelista Cabral. Este estudo justifica-se por ser o tipo de câncer que mais
ocorre em crianças após um ano de idade.
A pesquisa possui como objetivos: a) descrever o caminho que foi percorrido por
familiares ou não na busca de atendimento e cuidados (itinerário) para atender as necessidades
da criança, quando perceberam os primeiros sinais de adoecimento; b) identificar os sinais que
lhes chamaram muito a atenção, que levaram à necessidade de investigação médica e ao
diagnóstico de leucemia; c) compreender a comunicação da notícia do diagnóstico; d) analisar a
busca de atendimento e cuidadores (itinerário) do tratamento e a construção das redes na
resolutividade do adoecimento da criança e da família.
A previsão de duração desta pesquisa de campo é de aproximadamente um ano, com o
término previsto para outubro de 2016. As suas respostas serão tratadas de forma anônima e
confidencial, isto é, em nenhum momento serão divulgados o seu nome ou dados pessoais que
possam identificá-lo(la). Todas as informações relacionadas a esta pesquisa serão estritamente
confidenciais e mantidas em sigilo, onde apenas os pesquisadores (mestranda e orientadora)
envolvidos no estudo terão acesso. A sua participação no estudo é voluntária. Caso não queira
participar ou mude de ideia a qualquer momento, desejando se retirar do estudo, não necessitará
justificar sua decisão nem será prejudicado(a) em seu atendimento hospitalar.
Sua participação não é obrigatória e consistirá em dois momentos sequenciais. No
primeiro, vamos juntos(as) desenhar os lugares e as pessoas (um mapa “falante”) que lhes
ajudaram na solução do problema de saúde dela (a criança), quando sentiu que estava
acontecendo algo diferente com ela. No segundo, fale-me sobre esses lugares e essas pessoas na
vida da criança, na sua vida, e do problema de saúde que ela apresentou (narrativa). A nossa
conversa (narrativa) será gravada em voz, em aparelho gravador digital, para posterior
transcrição. Seu conteúdo será guardado por 5 anos e deletado após esse período.
A devolução deste Termo devidamente assinado será feita pessoalmente ou por meio
eletrônico, caso a entrevista seja online.

Rubrica do Participante:___________

Rubrica do Pesquisador:__________
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O(A) senhor(a) não terá nenhum custo ou quaisquer compensações financeiras para
participar da pesquisa.
Os riscos potenciais desta pesquisa estão associados ao resgate de memórias latentes
desagradáveis, sofrimento e pesar (riscos psicológicos) e existe a possibilidade de causar algum
tipo de desconforto ou constrangimento para o(a) senhor(a), por se tratar de um assunto
sensível. Neste momento, se o(a) senhor(a) ou outra pessoa de família se sentir incomodado(a)
em falar sobre o assunto, avise-me e interromperei a nossa conversa, tomando as devidas
providências para uma conversa com um profissional do serviço que já lhe assista regularmente.
Além de manter-se à disposição para esclarecimentos adicionais e proporcionar conforto e bemestar.
Os benefícios imediatos relacionados à sua participação nesta pesquisa serão a
oportunidade de compartilhar sentimentos e vivências sensíveis na sua vida e da criança, além
de contribuir para ampliar o conhecimento científico sobre os primeiros sinais que alertam os
profissionais de saúde para uma possível detecção precoce da leucemia em crianças, desde os
serviços na comunidade onde as pessoas vivem.
O(A) senhor(a) receberá uma via deste Termo, onde constam os contatos do CEP e da
pesquisadora responsável, podendo eliminar suas dúvidas sobre a sua participação agora ou a
qualquer momento. Caso concorde em participar desta pesquisa, assine ao final deste
documento, que possui duas vias, sendo uma sua e a outra, da pesquisadora responsável.
O(A) senhor(a) poderá encontrar a pesquisadora Camille Xavier de Mattos através do
telefone (21) 99971-8902 e e-mail: millemattos@yahoo.com.br. Comitê de Ética e Pesquisa
EEAN/HESFA/UFRJ – Tel.: (21) 2293 8148 – Ramal: 228; E-mail: cepeeanhesfa@gmail.com.
Declaro estar ciente do inteiro teor deste Termo de Consentimento e concordo
voluntariamente em participar do estudo proposto, sabendo que poderei desistir a qualquer
momento, sem penalidades, prejuízos ou perda de qualquer benefício. Recebi uma via assinada
deste documento.
Rio de Janeiro, ____de ____________de 20____

______________________________
Nome do participante da pesquisa

________________________________
Assinatura do participante da pesquisa

_____________________________
Nome do pesquisador responsável

_______________________________
Assinatura do pesquisador responsável
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Universidade Federal do Rio de Janeiro
Centro de Ciências da Saúde
Escola de Enfermagem Anna Nery
APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO
LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) – TÉCNICA CORPO SABER
Resolução nº 466/12 – Conselho Nacional de Saúde
O(A) Sr.(a) foi selecionado(a) e está sendo convidado(a) para participar como
voluntário(a) da pesquisa intitulada “Necessidades de saúde de familiares de crianças com
leucemia: conversas e metáforas no itinerário de cuidados”. Trata-se de um Projeto de
Mestrado em Enfermagem, desenvolvido pela mestranda Camille Xavier de Mattos, na Escola
de Enfermagem Anna Nery da Universidade Federal do Rio de Janeiro, sob a orientação da
Profa. Dra. Ivone Evangelista Cabral. Este estudo justifica-se por ser o tipo de câncer que mais
ocorre em crianças após um ano de idade.
A pesquisa possui como objetivos: a) descrever o caminho que foi percorrido por
familiares ou não na busca de atendimento e cuidados (itinerário) para atender as necessidades
da criança, quando perceberam os primeiros sinais de adoecimento; b) identificar os sinais que
lhe chamaram muito a atenção, que levaram à necessidade de investigação médica e ao
diagnóstico de leucemia; c) compreender a comunicação da notícia do diagnóstico; d) analisar a
busca de atendimento e cuidadores (itinerário) do tratamento e a construção das redes na
resolutividade do adoecimento da criança e da família.
A previsão de duração desta pesquisa de campo é de aproximadamente um ano, com o
término previsto para outubro de 2016. As suas respostas serão tratadas de forma anônima e
confidencial, isto é, em nenhum momento serão divulgados o seu nome ou dados pessoais que
possam identificá-lo(la). Todas as informações relacionadas a esta pesquisa serão estritamente
confidenciais e mantidas em sigilo, onde apenas os pesquisadores (mestranda e orientadora)
envolvidos no estudo terão acesso. A sua participação no estudo é voluntária. Caso não queira
participar ou mude de ideia a qualquer momento, desejando se retirar do estudo, não necessitará
justificar sua decisão nem será prejudicado (a) em seu atendimento hospitalar.
Sua participação não é obrigatória e consistirá em dois momentos sequenciais. No
primeiro, a partir das palavras-chave (dor de cabeça, manchas de pancadas no corpo, manchas
pintadas, barriga grande, dor de garganta, febre, cansaço, dificuldade para engolir, irritação, dor
nos ossos e falta de apetite), selecione e localize no corpo desenhado (um corpo “saber”) o que
lhe chamou mais a atenção no curso do adoecimento da criança (sinais de alerta). O(A)
senhor(a) também pode falar com as próprias palavras o que observou em relação às mudanças
no comportamento, no corpo da criança e durante o cuidado. No segundo momento, fale-me
como o(a) senhor(a) percebeu as mudanças que aconteceram com a criança. A nossa conversa
(narrativa) será gravada em voz, em aparelho gravador digital, para posterior transcrição. Seu
conteúdo será guardado por 5 anos e deletado após esse período.
A devolução deste Termo devidamente assinado será feita pessoalmente ou por meio
eletrônico, caso a entrevista seja online.
Rubrica do Participante:___________

Rubrica do Pesquisador:_________
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O(A) senhor(a) não terá nenhum custo ou quaisquer compensações financeiras para
participar da pesquisa.
Os riscos potenciais desta pesquisa estão associados ao resgate de memórias latentes
desagradáveis, sofrimento e pesar (riscos psicológicos) e existe a possibilidade de causar algum
tipo de desconforto ou constrangimento para o(a) senhor(a), por se tratar de um assunto
sensível. Neste momento, se o(a) senhor(a) ou outra pessoa de família se sentir incomodado(a)
em falar sobre o assunto, avise-me e interromperei a nossa conversa, tomando as devidas
providências para uma conversa com um profissional do serviço que já lhe assista regularmente.
Além de manter-se à disposição para esclarecimentos adicionais e proporcionar conforto e bemestar.
Os benefícios imediatos relacionados à sua participação nesta pesquisa serão a
oportunidade de compartilhar sentimentos e vivências sensíveis na sua vida e da criança, além
de contribuir para ampliar o conhecimento científico sobre os primeiros sinais que alertam os
profissionais de saúde para uma possível detecção precoce da leucemia em crianças, desde os
serviços na comunidade onde as pessoas vivem.
O(A) senhor(a) receberá uma via deste Termo, onde constam os contatos do CEP e da
pesquisadora responsável, podendo eliminar suas dúvidas sobre a sua participação agora ou a
qualquer momento. Caso concorde em participar desta pesquisa, assine ao final deste
documento, que possui duas vias, sendo uma sua e a outra, da pesquisadora responsável.
O(A) senhor(a) poderá encontrar a pesquisadora Camille Xavier de Mattos através do
telefone (21) 99971-8902 e e-mail: millemattos@yahoo.com.br. Comitê de Ética e Pesquisa
EEAN/HESFA/UFRJ – Tel: (21) 2293 8148 – Ramal: 228; E-mail: cepeeanhesfa@gmail.com.
Declaro estar ciente do inteiro teor deste Termo de Consentimento e concordo
voluntariamente em participar do estudo proposto, sabendo que poderei desistir a qualquer
momento, sem penalidades, prejuízos ou perda de qualquer benefício. Recebi uma via assinada
deste documento.
Rio de Janeiro, ____de ____________de 20____

______________________________
Nome do participante da pesquisa

________________________________
Assinatura do participante da pesquisa

_____________________________
Nome do pesquisador responsável

_______________________________
Assinatura do pesquisador responsável
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APÊNDICE D: CARTA DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO PARA OS
PARTICIPANTES
Prezada(o) _________
Meu nome é Camille Xavier de Mattos. Moro no estado do Rio de Janeiro. Sou
enfermeira e mestranda em saúde da criança da Escola de Enfermagem Anna Nery, da
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tive uma irmã diagnosticada com Leucemia
Linfoide Aguda (LLA), aos seis anos de idade, no ano de 1988. Meus familiares foram
para Campinas, em São Paulo, para tratar a minha irmã em um hospital de referência.
Infelizmente, ela veio a falecer um mês após o diagnóstico e início do tratamento. A
angústia da minha família em busca de respostas às mudanças que ocorriam no corpo
dela, em vários serviços de saúde e assistidas por médicos de diferentes especialidades,
marcou profundamente a minha infância e minha escolha profissional.
Identifiquei no blog ___________história de vida da(o) _____ e sua família,
com a qual eu me identifico. A vitória da(o) ______ pode contribuir para que outras
famílias se beneficiem, levando seus filhos para a unidade de saúde bem no início do
processo de adoecimento. Gostaria de convidá-la(lo) para participar do meu projeto de
Mestrado intitulado “Necessidades de saúde de familiares de crianças com leucemia:
conversas e metáforas no itinerário de cuidados”, que tem a orientação da Profa.
Dra. Ivone Evangelista Cabral15, da Escola de Enfermagem Anna Nery.
A pesquisa possui como objetivos: a) descrever o caminho que foi percorrido
por familiares ou não na busca de atendimento e cuidados (itinerário) para atender as
necessidades da criança, quando perceberam os primeiros sinais de adoecimento; b)
identificar os sinais que lhe chamaram muito a atenção, que levaram à necessidade de
investigação médica e ao diagnóstico de leucemia; c) compreender a comunicação da
notícia do diagnóstico; d) analisar a busca de atendimento e cuidadores (itinerário) do
tratamento e a construção das redes na resolutividade do adoecimento da criança e da
família.
A previsão de duração desta entrevista online é de aproximadamente uma hora,
em formato de comunicação de sua escolha. Este encontro pode ser pessoalmente, por
telefone ou online, através do Skype e aplicativo Viber, no dia e horário de sua
preferência. As suas respostas serão tratadas de forma anônima e confidencial, isto é,
em nenhum momento serão divulgados o seu nome ou dados pessoais que possam
identificá-la(lo). Todas as informações relacionadas a esta pesquisa serão estritamente
confidenciais e mantidas em sigilo, onde apenas os pesquisadores (mestranda e
orientadora) envolvidos no estudo terão acesso.
A sua participação no estudo é voluntária, não é obrigatória e consistirá em dois
momentos sequenciais. No primeiro, vamos juntas(os) desenhar os lugares e as pessoas
(um mapa “falante”) que lhes ajudaram na solução do problema de saúde dela (a
criança) quando sentiu que estava acontecendo algo diferente com ela. No segundo,
fale-me sobre esses lugares e essas pessoas na vida da criança, na sua vida, e do
problema de saúde que ela apresentou (narrativa).
A pessoa indicada pelo familiar fará outra técnica chamada de Corpo Saber, que
15
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também consistirá em dois momentos sequenciais. No primeiro, a partir das palavraschave (dor de cabeça, manchas de pancadas no corpo, manchas pintadas, barriga grande,
dor de garganta, febre, cansaço, dificuldade para engolir, irritação, dor nos ossos e falta
de apetite), selecione e localize no corpo desenhado (um corpo “saber”) o que lhe
chamou mais a atenção no curso do adoecimento da criança (sinais de alerta). A pessoa
também pode falar com as próprias palavras o que observou em relação às mudanças no
comportamento, no corpo da criança e durante o cuidado. No segundo momento, faleme como percebeu as mudanças que aconteceram com a criança. Desde já, muito
obrigada!
Camille Xavier de Mattos: E-mail: camilleufrj@gmail.com; Telefone (Whatsapp): (021)
99971-8902.
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APÊNDICE E – INSTRUMENTO DE SELEÇÃO E CAPTAÇÃO DOS
PARTICIPANTES DA PESQUISA

Dados sobre o familiar da criança:
1- Nome completo do responsável da criança: _________________________________
2-Idade: ____________________
3- Endereço: Rua/Avenida_________________________________________________
Estado: ______________________
Município: ___________________
Bairro: ______________________
Área Programática: _____________________
Ponto

de

referência

da

casa

ou

outro

local

de

sua

referência:_____________________________
4- Telefone: ___________________________
5- Opção de local de realização da entrevista:
(

) Entrevista Online (

) Na sua própria casa (

) HESFA

(

) Outro local:

__________
6- Grau de parentesco do responsável com a criança:____________________
7- Pessoas que ajudam a cuidar da criança em casa:_____________________
8- Situação Conjugal:____________________________________________
9- Escolaridade:
( ) Nível fundamental completo

( ) Nível superior incompleto

( ) Nível médio incompleto

( ) Nível superior completo

( ) Nível médio completo

( ) Pós-graduação

10- Nome de outra pessoa com potencial para participar da pesquisa: _____________
11- Renda Familiar:
( ) Até 2 SM

( ) 4 a 10 SM

( ) 2 a 4 SM

( ) 10 a 20 SM

( ) Acima de 20 SM

Dados sobre a criança:
1- Iniciais da criança: ___________________________________________
2- Data de nascimento da criança: __________________________________
3- Idade da criança ao diagnóstico:__________________________________
4- Frequência à escola/Educação infantil:_____________________________
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APÊNDICE F: ENTREVISTA NARRATIVA

I- Roteiro da Entrevista Narrativa
TCS – Mapa Falante:
Vamos desenhar um mapa com os lugares e as pessoas que participaram de sua
caminhada, desde o início dos primeiros sinais de doença na criança?
1) Fale um pouco sobre cada um desses lugares.
2) O que representaram essas pessoas neste caminho percorrido por você?
3) O que mudou na vida da criança ao percorrer esses caminhos?
TCS – Corpo Saber
Deste conjunto de palavras-chaves, selecione e localize neste corpo o que lhe chamou mais
a atenção no curso do adoecimento da criança.
1) Fale-me um pouco sobre como percebeu as mudanças que aconteceram com a criança.
2) O que representaram essas mudanças para você?
3) Que mudanças se operaram na vida da criança e na sua própria vida?
Palavras-chave: dor de cabeça, manchas de pancadas no corpo, manchas pintadas,
barriga grande, dor de garganta, febre, cansaço, dificuldade para engolir, irritação, dor
nos ossos, falta de apetite...
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ANEXO A: PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP
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