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RESUMO 

 

CARVALHO, A. C. A Criança e o Câncer: Expressões emocionais envolvidas no 

processo de adoecimento. Dissertação (Mestrado em Psicologia). Instituto de 

Psicologia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 139 f.  

 

Apesar dos avanços médicos, o câncer ainda é sinônimo de morte, o que acarreta 

dificuldades no enfrentamento da doença em suas diferentes fases, que começam a 

partir do momento do diagnóstico. Propõe-se um estudo aprofundado sobre as 

formas com as quais a criança com câncer lida e enfrenta a doença, bem como 

expressões emocionais e os recursos psicológicos presentes no processo de 

adoecimento. Partiu-se da hipótese de que o adoecimento por doença grave na 

infância acarrete prejuízos no desenvolvimento psicológico dessas crianças. A coleta 

de dados foi realizada em uma instituição filantrópica de apoio à criança com câncer, 

em um ambulatório especializado em onco-hematologia da rede pública e em uma 

escola pública do Estado de São Paulo. Foram avaliadas, no total, 60 crianças, 

sendo 30 crianças da população escolar para o grupo controle e 30 crianças do 

grupo clínico, com diagnósticos diversos de câncer, com idades entre 7 e 13 anos, 

de ambos os sexos. Foi realizada uma entrevista individual com cada criança, em 

que foram aplicados o H-T-P (Teste do Desenho da Casa-Árvore-Pessoa) e o Teste 

do Desenho da Pessoa na Chuva. Também foram considerados os familiares das 

crianças com câncer, totalizando a participação de 32 familiares, com os quais foi 

realizada uma entrevista semiestruturada. Foram utilizados o Método Quantitativo e 

Qualitativo para análise dos resultados, a partir da abordagem psicanalítica, em que 

foi feita uma comparação entre o grupo clínico e o grupo controle. Os desenhos das 

crianças foram analisados quantitativamente, enquanto, para os dados obtidos a 

partir das entrevistas semiestruturadas com os familiares, utilizou-se a análise 

qualitativa. Foi realizada uma comparação, por meio da análise estatística, entre as 

produções gráficas dos grupos controle e clínico. Os resultados revelaram, nas 

crianças com câncer, em comparação com as crianças sem a doença, a presença 

de maior desequilíbrio intra e interpessoal, pobre ou fuga do contato com a 

realidade, falta de recursos para obter satisfação do meio, sobrecarga emocional, 

instabilidade e desequilíbrio emocional e sentimentos de insegurança, impotência e 
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desproteção, além de dificuldades em entrar em contato com o próprio corpo. O 

trabalho demonstra o impacto no desenvolvimento psicológico e os recursos 

presentes na criança com câncer. Conclui-se que, devido a um crescente número de 

sobreviventes de câncer infantil, torna-se importante pensar em formas de 

tratamento que preservem não só a vida e o corpo, mas também as dimensões 

psicológicas e sociais; desse modo, o tratamento deve visar o ser biopsicossocial, 

sendo necessário se pensar na qualidade de vida dessas crianças durante e após o 

tratamento. Essa criança “sobrevivente” terá ainda uma vida pela frente e essa vida 

tem de poder ser usufruída com menor número de sequelas e com a melhor 

qualidade possível. O estudo presente traz contribuições para a área científica e 

clínica de atuação junto às crianças com câncer e seus familiares. 

 

Palavras-chave: Câncer em crianças; H-T-P - Desenho da casa-árvore-pessoa; 

Psico-Oncologia Pediátrica; Técnicas Projetivas; Teste da Pessoa na Chuva. 
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ABSTRACT 

 

CARVALHO, A. C. The Child and Cancer: Emotional expressions involved in the 

process of becoming ill. Dissertação (Mestrado em Psicologia). Instituto de 

Psicologia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 139 f.  

 

Despite medical advances, cancer is still synonymous with death, which causes 

difficulties in coping with the disease in its different phases that begin at the time of 

diagnosis. An in-depth study is proposed, investigating approaches employed by the 

child with cancer to deal and face the disease, as well as the emotional expressions 

and psychological resources present in the process of becoming ill. It is hypothesized 

that severe illness in childhood leads to losses in the psychological development of 

these children. Data collection was performed at a philanthropic institution in support 

of children with cancer, in an outpatient clinic specializing in public network onco-

hematology and at a public school in the state of São Paulo. A total of 60 children 

were evaluated, including 30 children from the school population for the control group 

and 30 children with different diagnoses of cancer for the clinical group. Children 

were between 7 and 13 years of age, from both sexes. An individual interview was 

conducted with each child, in which the H-T-P (House-Tree-Person Drawing) and the 

Person's Drawing Test in the Rain were applied. Family members of children with 

cancer were also considered, totaling the participation of 32 family members, with 

whom a semi-structured interview was conducted. Quantitative and qualitative 

methods were utilized to analyze the results, based on the psychoanalytic approach, 

in which a comparison was made between the clinical group and the control group. 

The children's drawings were analyzed quantitatively, while the qualitative analysis 

was used to analyze the data obtained from the semi-structured interviews with the 

family members. The study employed statistical analyses (Chi-square and Student´s t 

test) to compare drawings from both groups. The results revealed the presence of 

greater intra and interpersonal imbalance in children with cancer, compared to 

children without the disease. Also, children with cancer demonstrated poor contact 

with reality, lack of resources to obtain environmental satisfaction, emotional 

overload, instability and emotional imbalance, feelings of insecurity, impotence and 

lack of protection, and difficulties in getting in touch with their own body. The results 
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demonstrate the impact of the diagnosis on the psychological development of the 

children with cancer. It is possible to conclude that, due to an increasing number of 

survivors of childhood cancer, it is important to develop new methods of treatment 

that preserve not only the physical aspect, but also the psychological and social 

domains. Therefore, treatment should aim at the biopsychosocial aspect of these 

children, considering quality of life pre and post-treatment and that this "survivor" 

child still has a whole life ahead of him/her, which should be enjoyed with as fewer 

sequels as possible and with the best quality possible. The present study brings 

contributions to the scientific literature and the clinical area, providing insights about 

children with cancer and their relatives. 

 

Key-words: Cancer in children; Draw a Person in the rain Technique; H-T-P- House 

-Tree- Person Drawing; Pediatric Psycho-Oncology; Projective Techniques.  
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Apresentação 

 

O meu interesse sempre se voltou para a área da Psicologia da Saúde, 

presente desde a graduação, principalmente pela área da Psicologia Hospitalar. No 

quarto ano da graduação, em 2008, cursei duas matérias relacionadas à Psicologia 

Hospitalar, com aulas teóricas e atendimentos supervisionados que ocorriam nas 

enfermarias do Hospital Universitário da Universidade de São Paulo (HU-USP), uma 

direcionada ao contexto da maternidade, supervisionada pela Profa. Dra. Eliana 

Herzberg, e outra direcionada a todas as enfermarias do hospital, supervisionada 

pela Profa. Dra. Elisa Maria Parahyba Campos e Prof. Dr. Avelino Luiz Rodrigues. 

Pude entrar em contato pela primeira vez com o discurso do doente, que é um 

discurso que passa pela via do corpo, mas que transpassa esse corpo, é um 

discurso que fala muito além de um corpo que adoece, mas um discurso da psiquê, 

e antes de tudo, um discurso da alma. Quando o corpo adoece, não é somente ele 

que adoece, mas toda uma vida que se encontra paralisada e interrompida pelo 

processo de adoecimento. Ocorre toda uma mudança na rotina e na vida do 

paciente, é um momento de ressignificação de toda uma vida passada, presente e 

futura. Voltando-se a um modelo biopsicossocial, devemos dar atenção ao indivíduo 

que adoece em todas as suas dimensões, pois, quando adoece o corpo, também há 

o impacto na vida psicológica e social. E esse assunto sempre me intrigou. 

Após minha formação na graduação, realizei uma pós-graduação lato sensu 

em 2009, que foi um Aprimoramento em Psicologia Hospitalar pelo Instituto de 

Ortopedia e Traumatologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

(IOT-HCFMUSP). Ao final, foi apresentada uma monografia de conclusão intitulada: 

“Envelhecimento e adoecimento: um estudo sobre os aspectos psicológicos em 

idosos portadores de osteoartrose”, orientada pela psicóloga Maria Rita Torraca 

Gordin. A pesquisa teve a aprovação do Comitê de Ética em pesquisas com Seres 

Humanos, através da Plataforma Brasil. O estudo visava avaliar o impacto 

psicológico da artrose sobre os idosos com a doença. 

Em 2010, fui voluntária da Casa Ninho, casa de apoio voltada à assistência e 

abrigo às crianças com câncer e suas mães durante o período de tratamento. Foi 

meu primeiro contato com a criança com câncer e onde se estabeleceu o interesse 

em se estudar mais profundamente o impacto emocional da doença no 
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desenvolvimento infantil. Desse modo, em 2015 iniciei, no Instituto de Psicologia da 

Universidade de São Paulo, o presente estudo, sob a orientação da Profa. associada 

Leila Salomão de La Plata Cury Tardivo, como também ingressei minhas atividades 

no Laboratório APOIAR do Instituto de Psicologia da USP, também coordenado pela 

Profa associada, e que se propõe ao atendimento clínico de crianças vitimizadas e 

abrigadas. 

O presente trabalho se encontra dividido em sete capítulos, sendo que o 

primeiro capítulo, a Introdução, se encontra subdividido em quatro tópicos. A 

introdução se inicia discorrendo sobre o aparecimento do sentimento de infância 

segundo Ariès (1975/1981), e discorre sobre a definição da criança a partir da visão 

da Medicina e do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Discorre, também, 

sobre a importância de a criança ser vista em todas as suas esferas, biológica, 

psicológica e social, bem como a importância da visão social e da família na 

formação do indivíduo. No primeiro tópico da Introdução, “O Câncer: Definições, 

dados epidemiológicos e tratamento”, será realizada uma explanação sobre a 

definição do câncer, sua incidência na população e os tratamentos disponíveis. No 

segundo tópico, “A criança e o desenvolvimento psicológico infantil”, será abordado 

como se dá o desenvolvimento psicológico na infância a partir de importantes 

autores da psicanálise, dentre eles: Bowlby, Winnicott, Anna Freud, Spitz e Freud. 

Também, irá tratar o conceito de imagem corporal a partir de Dolto, Aberastury e 

Abraham. No terceiro tópico, “A criança e o câncer: aspectos psicológicos”, será 

realizada uma contextualização histórica sobre os conceitos de saúde e doença, 

sobre o modelo biomédico versus o modelo biopsicossocial, como se deu o 

surgimento da psico-oncologia e sobre os aspectos psicológicos envolvidos no 

câncer infantil, levando-se em conta o impacto da doença para a criança, os 

familiares, a equipe de saúde e as questões relacionadas à escola. No quarto tópico, 

“As Casas de Apoio”, será abordado o tema do surgimento das casas de apoio como 

local de assistência à criança com câncer durante o tratamento.  

No capítulo 2, se encontram a justificativa e os objetivos, com explicações 

acerca da importância do estudo e ao que visa estudar e investigar.  No capítulo 3 

se encontra o método do estudo, em que se explicita o tipo de pesquisa, a 

população participante, os locais, os instrumentos utilizados, se discutindo as 

técnicas projetivas e seu uso, os procedimentos, como se dará a análise dos 

resultados e os aspectos éticos vigentes, e respeitados, em pesquisa com seres 
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humanos. No quarto capítulo se encontram os resultados das técnicas projetivas 

gráficas e os dados da escolaridade e ocupação dos pais, que serão discutidos na 

sequência, no quinto capítulo, a partir do método quantitativo. Por ser uma pesquisa 

baseada também no método qualitativo, foi organizado um sexto capítulo com a 

análise das entrevistas semiestruturadas, em que se realizou um estudo do discurso 

dos familiares das crianças com câncer. E finalmente, no sétimo e último capítulo, se 

encontram as considerações finais. 
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1. Introdução 

 

 

“Qualquer um que se empenha em ouvir a 

resposta das crianças é uma mente 

revolucionária” 

Françoise Dolto (1908-1988) 

 

 

Neste capítulo, serão apresentadas considerações sobre temas que 

embasam a pesquisa: a infância, o câncer, em especial o que atinge crianças, as 

consequências e relações com a família, enfatizando-se os aspectos psicológicos.  E 

será feito um breve resumo.  

O sentimento de infância não é natural e nem presente em todas as 

sociedades. Anteriormente, na civilização medieval, ou até o início da época 

moderna, ou seja, entre os séculos XIII e XVIII, não existia uma distinção entre a 

criança e o adulto, a criança era considerada uma miniatura do adulto e “assim que 

a criança tinha condições de viver sem a solicitude constante de sua mãe ou de sua 

ama, ela ingressava na sociedade dos adultos e não se distinguia mais destes” 

(ARIÈS, 1975/1981, p. 156). A criança era incentivada a ser independente, cuidar de 

si mesma e frequentar o mundo dos adultos como uma igual, poucos anos depois de 

um desmame tardio, por volta dos sete anos de idade (ARIÈS, 1975/1981).  

Essa indiferenciação entre a criança e o adulto é observada também na arte 

medieval dos séculos XI, XII e XIII, em que as crianças eram representadas nas 

pinturas como miniaturas, simplesmente reproduzidas numa escala reduzida, 

apenas seu tamanho as distinguia dos adultos, sem nenhuma diferenciação quanto 

às expressões e traços. Era reproduzida, nos casos de nudez, até mesmo a 

musculatura do adulto, demonstrando que não havia lugar para a infância nesse 

mundo (ARIÈS, 1975/1981).  



2 

 

Essa não diferenciação da criança também era observada nos trajes das 

crianças entre os séculos XIII e XVII: 

 

“Assim que a criança deixava os cueiros, ou seja, a faixa de tecido que era 

enrolada em torno do seu corpo, ela era vestida como os outros homens e 

mulheres de sua condição... a Idade Média vestia indiferentemente todas as 

classes de idade, preocupando-se somente em manter visíveis através da 

roupa os degraus da hierarquia social. Nada, no traje medieval, separava a 

criança do adulto” (ÀRIES, 1975/1981, p. 69 e p. 70). 

 

A distinção dos trajes entre as crianças só foi surgir no século XVII, em que a 

criança, ou ao menos a criança de boa família, quer fosse nobre ou burguesa, 

deixou de ser vestida como o adulto e passou a ter um traje próprio para a idade, 

que a distinguia dos adultos (ARIÈS, 1975/1981). 

Também nas escolas, reservadas a um pequeno número de clérigos durante a 

Idade Média, não havia distinção entre crianças e adultos, todas as idades eram 

misturadas dentro do mesmo auditório. A partir do século XVIII, através de políticas 

sociais introduzidas pelo Estado, devido a um interesse estatal em educar as crianças, 

com o intuito de assegurar uma população adulta saudável, adaptada e produtiva, as 

crianças foram separadas do mundo dos adultos, e a família deixou de ser a única 

responsável pela educação da criança, passando essa a ser controlada pelo Estado, 

através de uma escola rígida e severa (ARIÈS, 1975/1981; ANDRADE, 1998). 

A alta mortalidade infantil, presente nos séculos XIII ao XVIII, contribuiu para 

essa indiferença frente à criança, uma vez que muitas dessas morriam nos primeiros 

anos de vida, sem atingirem a idade adulta. Apesar de a mortalidade infantil 

continuar alta no século XVIII, uma sensibilidade e maior preocupação com relação 

à figura da criança começou a surgir. Os séculos XVII e XVIII foram de grandes 

transformações quanto à consciência sobre a criança, que passou a ser diferenciada 

do mundo dos adultos, através de mudanças nos trajes, nas pinturas, na 

escolarização; ou seja, a criança passou a ser considerada como ser diferente do 

adulto, com características próprias e peculiares à sua idade, e tomou lugar central 

na vida familiar a partir do século XVIII. Enquanto o surgimento da diferenciação da 

criança do adulto surgiu nos séculos XVII e XVIII, ainda permaneceu uma 

generalização por muito tempo, que não distinguia, dentre as crianças, as menores 

das maiores, incluindo também os adolescentes. A distinção do adolescente, 
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diferenciando-o do adulto e da criança, foi posterior, acontecendo por volta dos 

séculos XIX e XX (ARIÈS, 1975/198). 

Surgia, juntamente com o sentimento de infância, o sentimento moderno de 

família. Começaram a se batizar as crianças cada vez mais cedo, revelando uma 

preocupação com a imortalidade da alma delas, surgiu uma maior preocupação com 

as práticas de higiene e saúde das crianças, começaram a se vacinar um maior 

número de crianças, provocando uma redução da mortalidade. Esse sentimento de 

família, caracterizado por uma maior preocupação com a unidade familiar e a 

criança, que começava a surgir no século XVIII, juntamente com uma maior 

preocupação em se escolarizarem as crianças, retirou a criança da sociedade dos 

adultos (ARIÈS, 1975/1981). 

A concepção de criança está presente até os dias atuais e influencia áreas 

como a psicologia, pedagogia, educação, entre outras, subsidiando políticas, 

projetos e ações governamentais na sociedade ocidental. A criança deve ser vista 

como um ser biopsicossocial, íntegro e completo em suas particularidades 

(ANDRADE, 1998). 

A compreensão e a experiência do que é ser criança, tanto quanto a noção de 

família, modifica-se temporalmente e culturalmente, variando de sociedade em 

sociedade e dentro da mesma sociedade. A palavra criança, que deriva do latim 

“creantia” ou “criantia”, sofreu modificação de sua significação, histórica e 

culturalmente, entretanto continua sendo descrita pelo dicionário como “um ser 

humano com pouca idade, menino ou menina; pessoa ingênua, infantil” (FERREIRA, 

1999; PIMENTEL & ARAÚJO, 2007). 

A etimologia de “infância” deriva de "infante", do latim "infans", que significa 

incapaz de falar. Aos 2 ou 3 de idade a criança já adquiriu um vasto repertório 

linguístico e já se transformou em um instrumento de comunicação, de modo que o 

significado do termo não faz jus ao infante (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002; 

PIMENTEL & ARAÚJO, 2007). 

A legislação brasileira vigente no território nacional, através da norma jurídica 

oriunda da Lei n 8.069/1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 

estabelece de forma clara e precisa que: 

 

“Art. 2º Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos 

de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade.” 
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A criança e o adolescente são considerados seres em desenvolvimento, 

conforme exposto no Art. 6 ainda na Lei acima. 

 

“Art. 6º Na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os fins sociais a 

que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres 

individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente 

como pessoas em desenvolvimento” (grifo nosso). 

 

De acordo com o CREMESP (Conselho Regional de Medicina do Estado de 

São Paulo) e a Organização Mundial de Saúde (OMS), a infância é o período que 

vai de 0 (zero) a 10 (dez) anos, enquanto a adolescência corresponde à faixa etária 

compreendida entre os 10 (dez) a 19 (dezenove) anos.  A Medicina, cumprindo as 

diretrizes do ECA, considera o atendimento em Pediatria ao paciente de faixa etária 

que vai do nascimento até aos 18 (dezoito) anos. 

O Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância), instituição da ONU 

(Organização das Nações Unidas), cujo objetivo é proteger a vida, promover o 

desenvolvimento e fazer respeitar os direitos das crianças, declarou, na Convenção 

sobre os Direitos da Criança, adotada pela Assembleia Geral nas Nações Unidas em 20 

de Novembro de 1989 e ratificada por Portugal em 21 de Setembro de 1990- Parte I: 

 

Art.1: “Nos termos da presente Convenção, criança é todo ser humano 

menor de 18 anos, salvo se, nos termos da lei que lhe for aplicável, atingir a 

maioridade mais cedo”. 

 

E, por último, segundo a definição apresentada pelo dicionário Aurélio 

(FERREIRA, 1986), “criança” é: 

 

“[Do lat. Creantia.] S.f.1 Ser humano de pouca idade, menino ou menina; párvulo. 

2. Pessoa ingênua, infantil: Não desconfia de nada, é uma criança. 3. Ant. 

Criação, educação. 4. Criança de peito: a que ainda mama; menino do peito.”  

 

Resolveu-se, a efeito deste estudo, considerar a idade cronológica, apesar 

de se saber que a idade não é sinônimo de estágio ou desenvolvimento, dividindo-se 

o desenvolvimento humano de acordo com as seguintes etapas, levando-se em 

conta o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990) 

e o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741 de 01 de outubro de 2003): 1) Período Pré-
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natal: da concepção ao nascimento; 2) Primeira Infância: período entre 0 e 2 anos; 

3) Segunda Infância ou Idade Pré-escolar: período entre os 2 anos e 6 anos; 4) 

Terceira Infância ou Idade Escolar: de 6 a 11 anos; 5) Adolescência: 12 a 18 anos; 

5) Vida Adulta: 18 a 60 anos; 7) Idoso: 60 anos em diante. Enfatizando que não 

necessariamente a idade cronológica pode ser um marco para determinar a idade de 

um indivíduo, uma vez que o desenvolvimento se dá de forma subjetiva e individual, 

podendo variar de indivíduo para indivíduo; outras variáveis devem ser 

consideradas, tais como o desenvolvimento social e psicológico.  

Para os professionais de saúde dedicados aos cuidados infantis, existe um 

modelo baseado em marcos e tarefas relacionadas à idade, para mensuração do 

crescimento e desenvolvimento infantil, considerando-se o tempo relativo e a 

progressão de mudanças na maturação física, na coordenação, na aquisição da 

linguagem, de habilidades cognitivas, na expressão da afetividade e comportamento 

social. Esses critérios permitem avaliar o desenvolvimento saudável e, ao mesmo 

tempo, definir a patologia. Esses marcos de desenvolvimento podem variar de 

indivíduo para indivíduo, uma criança pode desenvolver mais rapidamente 

determinada habilidade, enquanto outras podem se desenvolver mais lentamente. A 

perspectiva de desenvolvimento deve levar em conta diferenças individuais e 

culturais (HOLLAND & ROWLAND, 1990). 

A infância não pode ser entendida apenas como mais um período na vida do 

indivíduo em formação, mas como um momento construído no contexto de cada 

grupo social e de acordo com as épocas e condições históricas (CASTRO, 2002; 

PIMENTEL & ARAÚJO, 2007). A partir de então, deve-se conceber a criança não 

apenas em sua maturação biológica, mas também em sua condição social 

(PIMENTEL & ARAÚJO, 2007).  

Entende-se a infância, hoje, como o período de desenvolvimento inicial da 

vida de um indivíduo. A infância e a adolescência são períodos caracterizados pelo 

desenvolvimento das áreas motora, afetiva e cognitiva, com transformações de 

ordem biopsicossocial, ou seja, em que devem ser considerados os aspectos 

biológicos, sociais e psicológicos que atuam de forma simultânea do 

desenvolvimento humano. 

Vygotsky (1896-1934), estudioso russo na área de história, literatura, 

filosofia e psicologia, considerava a dimensão social do desenvolvimento humano, 

de modo que o ser humano se constitui a partir da relação com o outro social. A 
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cultura desempenha um papel importante, através de um processo histórico, ao 

longo do desenvolvimento da espécie e do indivíduo, moldando o funcionamento 

psicológico humano. O homem, membro de uma espécie biológica, só se 

desenvolve no interior de um grupo cultural (OLIVEIRA, 1992). 

O funcionamento do cérebro humano depende das funções psicológicas 

superiores, construídas a partir da história social do homem, na sua relação com o 

mundo, mediada pelos instrumentos e símbolos desenvolvidos culturalmente. O ser 

humano cria as formas de ação que o distinguem de outros animais. Vygotsky 

(1896-1934) acreditava na plasticidade das funções cerebrais, cuja estrutura e 

modos de funcionamento são moldados ao longo da história da espécie e do 

desenvolvimento individual. A organização cerebral é baseada em sistemas 

funcionais que se estabelecem num processo filogenético e ontogenético, ou seja, 

seria influenciada tanto por características próprias da história e da evolução de 

cada espécie, que cada membro traz consigo ao nascer; quanto por transformações 

ocorridas nos processos mentais e nos vários sistemas funcionais, ao longo do 

desenvolvimento individual (OLIVEIRA, 1992). 

Ainda sobre o homem como ser social: 

 

“o homem é um ser essencialmente social, impossível, portanto, de ser 

pensado fora do contexto da sociedade em que nasce e vive. Em outras 

palavras, o homem não social, o homem considerado molécula isolada do 

resto de seus semelhantes, o homem visto como independente das 

influências dos diversos grupos que frequenta, o homem visto como imune 

aos legados da história e da tradição, este homem simplesmente não 

existe” (TAILLE, Y. de la, 1992, p. 11). 

 

Se o primeiro contato social ou relações interpessoais da criança se dá no 

meio familiar, a família é de extrema importância para o desenvolvimento emocional 

e psicológico infantil. De acordo com Bachofen (1861), a noção de família não existia 

nos povos primitivos, devido à promiscuidade sexual; a partir do momento em que 

foram se estabelecendo relações monogâmicas entre os casais, foi possível o 

surgimento da família nuclear, que se desenvolveu, nos dias de hoje, para o que 

chamamos de “família extensa”, que não é mais formada apenas pelos pais e seus 

filhos, se estende para outros tipos de relações de parentesco. Para Durkhein, a 

família é um fato social, em que um grupo de pessoas está ligado não apenas pelos 
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laços de sangue, mas pela necessidade de sobrevivência gerada pela sociedade, 

onde cada um terá uma tarefa a executar (apud RIBEIRO, 1994). De acordo com 

Soifer (1983, p. 11), a família é um “organismo destinado essencialmente ao cuidado 

da vida, tanto individual como social, onde se dão ou se aprendem as noções 

fundamentais para a consecução de tal fim”. 

Pichon-Rivière (1982) define a família como uma estrutura social básica, em 

que se configura um “interjogo” de papéis diferenciados (pai, mãe, filho), sendo o 

modelo natural da situação de interação grupal. Uma família bem adaptada, ou 

operativa, é aquela que apresenta boa comunicação e que é capaz de trocar os 

papéis e se rearranjar diante de uma situação de crise, ou seja, da perda ou 

afastamento de um membro, que exige que os papéis sejam revistos e 

reorganizados. 

 

 

1.1. O câncer: definição, dados epidemiológicos e tratamento 

 

 

O câncer ou neoplasia maligna é o nome dado a enfermidades em que ocorre 

a multiplicação de células anormais de forma descontrolada. O câncer pode 

aparecer em qualquer local do organismo, invadir tecidos vizinhos e se disseminar 

através da corrente sanguínea e do sistema linfático para outras partes do corpo, 

caso em que é chamado de metástase (BARROS, 2009).   

As primeiras referências históricas sobre o câncer têm sido relatadas desde o 

início dos tempos. A presença de fósseis que datam de 8.000 a.C. e descrições de 

tumores encontradas em papiros do Egito há mais de 1.600 a.C. demonstram a 

existência do câncer desde os tempos mais remotos da humanidade. Os registros 

mais antigos sobre a doença foram atribuídos a Hipócrates (460-377 a.C.), que, em 

500 a.C., foi o primeiro a descrever a palavra “carcinos” e a mencionar o câncer 

como uma doença de mau prognóstico. O termo câncer, do grego “karkinos”, que 

significa caranguejo, e do latim “cancer”, foi utilizado pela primeira vez na Grécia 

Antiga, para denominar ferimentos penetrados profundamente na pele e que se 

assemelhavam a caranguejos. O câncer não é uma doença nova, sempre existiu na 

humanidade (CUNHA, 2007; CAMPOS, 2010). 
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O câncer pode ser classificado levando-se em conta seu local de origem no 

corpo, podendo ser de quatro tipos: 1) carcinoma: inicia-se na pele e nos tecidos que 

revestem órgãos internos; 2) sarcoma: inicia-se nos ossos, na cartilagem, na 

gordura, no músculo, nos vasos sanguíneos ou em outro tecido adjunto ou de 

sustentação; 3) leucemia: inicia-se no tecido que elabora o sangue, como a medula 

óssea, produzindo grande número de glóbulos anormais que entrarão na corrente 

sanguínea; 4) linfoma e mieloma múltiplo (diferentes tipos de tumores da medula 

óssea): inicia-se nas células do sistema imunológico (INCA, 2008; BARROS, 2009).  

O câncer pediátrico é classificado, conforme recomendação do INCA (Instituto 

Nacional do Câncer) como aquele que ocorre nas idades de 0 a 19 anos (REIS et 

al., 2006). A terceira e última revisão da Classificação Internacional do Câncer na 

Infância (CICI-3) classifica os tumores, de acordo com o CID-O3 (Classificação 

Internacional de Doenças em Oncologia, 3ª edição), em 12 grupos principais, que se 

subdividem em 47 subgrupos, levando-se em conta os locais primários de origem do 

câncer, totalizando mais de 200 tipos de cânceres. Os 12 grupos são: 1) leucemias, 

doença mieloproliferativa e doenças mielodisplásicas; 2) linfomas e neoplasias do 

sistema retículo-endotelial; 3) tumores do sistema nervoso central e miscelânea dos 

tumores intracranianos e intraespinais; 4) neuroblastoma e tumores de células 

nervosas periféricas; 5) retinoblastoma; 6) tumores renais; 7) tumores hepáticos; 8) 

tumores ósseos malignos; 9) sarcomas de partes moles e extra-ósseos; 10) tumores 

de células germinativas, tumores trofoblásticos e neoplasias de gônadas; 11) outras 

neoplasias malignas epiteliais e melanoma maligno; 12) outras neoplasias malignas 

não especificadas, tumores raros e de locais primários desconhecidos (INCA, 2009).  

As neoplasias mais frequentes na infância são as leucemias (que afetam os 

glóbulos brancos), tumores do sistema nervoso central e linfomas (cânceres do 

sistema linfático, e podem ser de dois tipos: não Hodgkin e Hodgkin). Também 

acometem as crianças o neuroblastoma (tumor de gânglios simpáticos), tumor de 

Wilms (tumor renal), retinoblastoma (tumor da retina do olho), tumor germinativo 

(tumor das células que vão dar origem às gônadas), osteossarcoma (tumor ósseo) e 

sarcomas (tumores de partes moles) (REIS et al., 2006; CUNHA, 2007; LANZA, 

2008; INCA, 2008; BARROS, 2009; INCA, 2016).    

As leucemias podem ser de quatro tipos: leucemia linfocítica aguda (LLA), 

leucemia mielocítica crônica (LMC), leucemia mielocítica aguda (LMA) e leucemia 
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linfocítica crônica (LLC). A LLA e a LMA são comuns em crianças, porém a LMC 

ocorre ocasionalmente em crianças e a LLC só ocorre em adultos (PERINA, 1992).  

Embora a prevalência de câncer na infância seja menos comum que em 

adultos, sendo considerada uma doença rara, o câncer infanto-juvenil, entre crianças 

e adolescentes entre 0 e 19 anos, corresponde a cerca de 1% e 3% de todos os 

tumores malignos na maioria das populações. No caso do Brasil, que ainda é um 

país de população jovem, como demonstram as informações do último Censo 

Demográfico (2010) que indicam que cerca de 30% da população brasileira 

encontram-se abaixo dos 19 anos, a proporção de câncer infantil representa de 3% 

a 10% do total de neoplasias na população. No Brasil, em 2013, ocorreram 2.835 

falecimentos por câncer em crianças e adolescentes de 0 a 19 anos. Estima-se que 

ocorrerão cerca de 12.600 casos novos de câncer em crianças e adolescentes no 

Brasil por ano em 2016 e em 2017. Assim como em países desenvolvidos, no Brasil, 

o câncer representa a segunda causa de mortalidade entre crianças de 1 a 19 anos. 

A primeira causa está relacionada aos acidentes e à violência (causas externas). O 

câncer, desse modo, se torna a primeira causa de mortes (8% do total) por doenças 

em crianças e adolescentes entre 1 e 19 anos (LÖHR, 1998; LANZA, 2008; INCA, 

2008; INCA 2014; INCA, 2016; INCA, 2017). A taxa de incidência do câncer infantil 

tem crescido cerca de 1% ao ano (RODRIGUES & CAMARGO, 2003). 

A sobrevida de pacientes com câncer na infância no Brasil está atingindo 

taxas semelhantes às dos países desenvolvidos: aproximadamente 70% a 80% dos 

cânceres pediátricos podem ter cura, desde que sejam diagnosticados 

precocemente e que tenham um tratamento adequado. Nos últimos anos, tem-se 

observado um aumento da sobrevida para todos os tipos de tumores, com a 

formação de equipes multidisciplinares e grupos cooperativos no Brasil (ROWLAND 

& HOLLAND, 1990; ORTIZ, 2003; RODRIGUES & CAMARGO, 2003; MELO, 2006; 

INCA, 2008; INCA, 2016). 

Infelizmente, por ser uma doença incomum na infância, ocorre dificuldade no 

seu diagnóstico, pois a progressão da doença tende a ser, desde o início, insidiosa, 

e os sintomas só aparecem, na maioria das vezes, quando a doença já atingiu 

estágios mais avançados. Com o diagnóstico tardio, a doença se encontrará em 

estágios mais avançados, portanto, menores serão as chances de cura e maiores as 

sequelas decorrentes de tratamentos mais agressivos (CAMARGO & LOPES, 2000; 

LANZA, 2008; RODRIGUES & CAMARGO, 2003). Assim, o câncer se torna, pela 
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dificuldade do diagnóstico precoce, pela alta mortalidade e pelos altos custos 

despendidos com o tratamento, uma questão de saúde pública (INCA, 2008). 

O câncer possui diversas causas: internas (causas geneticamente 

predeterminadas) e externas (influências do meio ambiente e dos hábitos ou 

costumes próprios de um ambiente social e cultural, influenciando o organismo de 

forma inter-relacionada). Porém, no caso do câncer infantil, os fatores ambientais 

não são tão considerados, uma vez que a criança costuma não sofrer demasiada 

exposição a eles (INCA, 2008; LANZA, 2008; BARROS, 2009). 

A maioria das neoplasias infantis é originada em blastomas derivados do 

tecido embrionário, de onde se originam os diferentes órgãos, aparelhos e sistemas 

componentes do corpo humano (LÖHR, 1998; INCA, 2008). A maioria dos casos de 

câncer infantil tem relação com fatores constitucionais do indivíduo, ou seja, estão 

associados a marcadores genéticos da doença já presentes ao nascimento. É por 

isso que pensar em comportamentos de prevenção do câncer infantil, como 

mudanças de hábitos, só serve para a vida futura dessas crianças e não como forma 

de prevenir o aparecimento do câncer, como pode ser realizado com adultos (LÖHR, 

1998; INCA, 2008). 

Desse modo, o câncer infantil não deve ser considerado como “câncer de 

adulto em miniatura”, uma vez que possui características próprias e tratamento 

diferenciado do realizado em adultos (LÖHR, 1998). E deve ser estudado 

separadamente do câncer em adultos pelo fato de apresentar diferenças nos locais 

primários de origem, diferentes origens histológicas e por acarretar diferentes 

comportamentos clínicos. Apresenta menores períodos de latência, crescendo 

rapidamente e tornando-se bastante invasivo; porém, responde melhor ao 

tratamento quimioterápico (INCA, 2008; INCA, 2014).  

Até pouco tempo, nas décadas de 1950 e 1960, o câncer na infância era 

considerado uma doença aguda de evolução fatal. Porém, atualmente, é visto como 

uma doença crônica e com grande perspectiva de cura em determinados casos 

(CUNHA, 2007; LANZA, 2008). Embora o câncer constitua tipicamente uma doença 

de adultos e idosos, observa-se uma crescente preocupação com sua incidência na 

infância e com a necessidade de se proporcionar atendimento médico e psicológico 

especializado às crianças e adolescentes que se submetem a tratamentos 

oncológicos (MELO, 2006). 
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Quanto aos tratamentos oncológicos disponíveis atualmente, há cinco tipos 

convencionais, variando de acordo com cada caso: a cirurgia, a quimioterapia, a 

radioterapia, a imunoterapia e o transplante de medula óssea (LANZA, 2008).   

A cirurgia foi a primeira modalidade terapêutica eficaz no tratamento do 

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

É indicada nos casos em que a doença se encontra localizada, permitindo a 

extirpação do tumor, ou apresenta caráter paliativo, no caso de metástases 

avançadas (LANZA, 2008). 

A quimioterapia significa o tratamento de doenças por meio do uso de 

substâncias químicas, podendo ser utilizadas através da via oral, intramuscular, 

subcutânea, tópica e intratecal. Age no organismo fazendo com que os 

medicamentos se misturem ao sangue e sejam levados a todas as partes do corpo, 

destruindo as células doentes que estão formando o tumor, impedindo que elas se 

espalhem (BARROS, 2009). No entanto, a quimioterapia também pode afetar as 

células de outros tecidos em crescimento rápido, como as do cabelo e das mucosas. 

A quimioterapia costuma ter como efeitos colaterais a apatia, perda de apetite, 

queda de cabelo, diminuição da resistência, hematomas, sangramento nasal, 

edemas, aftas na boca, náuseas, vômitos, diarreia, entre outros (LANZA, 2008).    

A radioterapia é uma modalidade clínica que consiste na utilização de 

radiações ionizantes para destruir um tumor ou impedir que suas células se 

multipliquem (BARROS, 2009). Pode ocasionar certos efeitos colaterais, tais como 

alterações cutâneas no local da irradiação, queda de cabelo, modificação do 

paladar, diminuição da salivação, surgimento de aftas, alterações digestivas, fadiga, 

entre outros (LANZA, 2008).  

A imunoterapia do câncer tem como objetivo estimular a resposta imune 

celular e molecular do paciente, de maneira que os efeitos do tumor sobre ela 

possam ser superados (SALVAJOLI & SILVA, 2008).  Ou seja, visa o fortalecimento 

do sistema imunológico (LANZA, 2008).  

O transplante de medula óssea é utilizado quando certo tipo de câncer não 

responde às terapêuticas convencionais. Tem como objetivo substituir as células 

anormais por progenitoras hematopoiéticas medulares normais (LANZA, 2008). 

Existem dois tipos de transplante de medula óssea: o autólogo e o alogênico. No 

transplante de medula autólogo, o doador é o próprio paciente; já o transplante de 
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medula óssea alogênico é realizado a partir de um doador de maior compatibilidade 

com o paciente (VALLE, 2010). 

Durante ou após o tratamento podem ocorrer recaídas ou recidivas, que é o 

reaparecimento da neoplasia após um período de remissão (PERINA, 1992). A remissão 

“significa a parada do processo cancerígeno, podendo ser temporária ou permanente” 

(VALLE, 2010, p. 134). A remissão pode ser completa ou parcial. A remissão é completa 

quando não há sintomas e o estado físico retorna ao normal. A remissão é parcial quando 

persistem um ou mais sintomas. Devido aos avanços no tratamento do câncer infantil, 

cerca de 50% irão apresentar recaídas sucessivas durante o tratamento, até que se 

encontrem em situação de doença refratária, fase em que o prognóstico é fechado e não 

há mais qualquer possibilidade terapêutica (PERINA, 1992). 

O tratamento é composto por duas fases: a indução e a manutenção. A indução é 

a fase inicial, em que o paciente deve ser hospitalizado para o tratamento; a manutenção 

é realizada no ambulatório, sem a necessidade de internação (VALLE, 2010). 

De modo geral, o tratamento do câncer é doloroso e com intensos efeitos 

colaterais. Além dos efeitos físicos, o tratamento tem, também, efeitos psicológicos 

sobre os pacientes. As mudanças vão desde alterações da imagem — como queda de 

cabelo, anorexia, mutilações, entre outros —, até mudanças na rotina de vida, devido às 

constantes idas aos hospitais para a realização do tratamento, e o surgimento de 

respostas emocionais, como estresse, angústia, medo etc. (LÖHR, 1998). 

 

 

1.2. A criança e o desenvolvimento psicológico infantil 

 

 

Diante a maior preocupação e valorização da criança na sociedade moderna, 

antes do nascimento, o bebê já é esperado e marcado pela expectativa dos pais. Os 

pais esperam que a criança alcance o que eles não puderam alcançar. Esta criança 

tão idealizada será “sua majestade, o bebê”. O amor dos pais para com ele remete 

ao seu próprio narcisismo renascido (FREUD, 1914, vol. XIV; ROMARIZ, 1999). 

Freud (1930), em “O mal-estar na civilização”, denominou a não diferenciação 

mãe-bebê, essa fusão, de “sentimento oceânico”, que se refere à perda das 

fronteiras entre o eu e o mundo. Num primeiro momento, Freud negou a existência 

de tal sentimento, para depois realizar um percurso intelectual no qual inicialmente 
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admite que “no auge do sentimento do amor, a fronteira entre ego e objeto ameaça 

desaparecer” (FREUD, 1930, p. 83), e mais adiante, que o recém-nascido “ainda 

não distingue o seu ego do mundo externo como fonte de sensações que fluem 

sobre ele” (FREUD, 1930, p. 84). 

Freud (1914) descreveu a libido do objeto, que investe em objetos externos, e 

a libido narcísica, que investe no “eu”. Ocorre uma oposição entre a libido objetal, 

que serve à pulsão de autopreservação do organismo, e a libido narcísica, que serve 

à pulsão sexual. No início da vida, não há diferenciação entre o id e o “eu”; portanto, 

nessa fase, a libido é concentrada no corpo sem qualquer investimento no mundo 

externo. Somente quando o “eu” começa a se diferenciar do id é que a libido começa 

a se voltar para os objetos. A libido investe no objeto, mas estará sempre ligada ao 

“eu” e por isso voltará a se recolher. O “eu” é o lugar da libido e do narcisismo. O 

desenvolvimento do “eu” consiste num afastamento do narcisismo primário. O 

narcisismo primário corresponde ao autoerotismo, em que a libido é investida no 

próprio corpo e as pulsões não estão organizadas, funcionam anarquicamente; diz 

respeito a uma completa indiferenciação psíquica entre a mãe e a criança. O 

narcisismo da criança toma forma pelo sentimento de perda que os pais tiveram em 

relação ao seu próprio narcisismo. O amor dos pais pelos filhos diz de uma tentativa 

de resgatar o próprio narcisismo (FREUD, 1914; ROMARIZ, 1999). 

Essa situação persiste ao longo do primeiro mês de vida do bebê, “sua 

majestade o bebê” dispõe de uma suposta completude, no entanto, a mãe vai 

mostrando ao filho, gradualmente, que ele não é o único interesse que ela tem. Na vida, 

ela tem outros interesses, há um mundo lá fora pelo qual ela se interessa, e mais, ela 

não é capaz de suprir todas as necessidades, ela não é completa. O bebê vai 

percebendo que não tem a mãe como gostaria e é a partir da presença/ausência 

materna, que o bebê se depara com as frustrações. Isso permitirá que ele perceba que 

há algo além das suas exigências. Essa posição da mãe permite que, nesta relação 

dual, entre um terceiro: a figura paterna, facilitando a entrada do Édipo, possibilidade as 

identificações e a entrada da criança na cultura. A instância psíquica que representa a 

lei é o superego. Antes, a lei era imposta de fora, mas após o Édipo, passa a ser 

internalizada, formando o superego (FREUD, 1923, vol. 19; ROMARIZ, 1999). 

Essa é a realidade externa que vai lhe mostrando que seu corpo não sobrevive 

pela autossatisfação; somente o princípio do prazer não sustenta a sua sobrevivência. 

Esta criança caminhará, então, para o desenvolvimento do “eu”, que se dará a partir 
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das vivências de prazer e desprazer. Uma unidade comparável ao “eu” não existe 

desde o início, o “eu” tem que ser desenvolvido. O “eu” irá substituir o princípio do 

prazer pelo princípio da realidade (FREUD, em O ego e o Id, 1923; ROMARIZ, 1999).  

Autores que se dedicaram ao estudo do desenvolvimento, posteriores a 

Freud, esclarecem e complementam como se dá esse processo. Assim, para Anna 

Freud (1965/1971) no início da vida, o ego é, antes de tudo, um ego corporal, ou 

seja, um ego rudimentar em que estão presentes desejos arcaicos de fusão com a 

mãe. Assim, segundo essa autora, as distinções entre o mundo interno e externo se 

baseiam não numa realidade objetiva, mas nas experiências subjetivas de prazer e 

desprazer. A partir da separação do self de uma relação simbiótica com a mãe, vai 

ocorrendo a independência corporal e o desenvolvimento de um self individual.  

Spitz (1965) chamou esse processo de não diferenciação mãe-bebê, em que 

o recém-nascido não consegue distinguir o mundo externo de seu próprio corpo e 

não experimenta o meio que o cerca como separado dele mesmo. Desse modo, a 

mãe se torna o ego exterior auxiliar da criança (SPITZ, 1965).  

Bowlby (1985), ao se referir à importância dos vínculos, menciona a presença 

de uma tendência inata à procura de vínculos fortes e persistentes entre seres 

humanos, que visariam o sucesso da manutenção da espécie e estariam ligados não 

somente à satisfação das necessidades orgânicas. 

Winnicott (1983) coloca que a mãe deve ser suficientemente boa, ou seja, 

capaz de satisfazer as necessidades básicas do bebê no início da vida. Não basta 

que a mãe esteja apenas fisicamente disponível, é preciso que esteja pessoalmente 

bem, proporcionando o desenvolvimento do ego do bebê, de forma que o bebê 

consiga passar de uma dependência absoluta para uma dependência relativa, até 

atingir a independência do self.  

O bebê, no início da vida, não distingue o “eu” do “não eu”, como se tudo 

pertencesse ao eu. Através dessa função de uma mãe suficientemente boa, o bebê 

vai, gradualmente, distinguindo o “eu” do “não eu”, num processo que Winnicott (op. 

cit.) denomina de personalização. Segundo o autor (op. cit., p. 58): 
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“O ego se baseia num ego corporal, mas só quando tudo vai bem é que a 

pessoa do bebê começa a ser relacionada com o corpo e suas funções, 

com a pele como membrana limitante. Usei a palavra personalização para 

descrever esse processo, já que o termo despersonalização parece no 

fundo significar a perda de uma união firme entre o ego e o corpo...” 

  

Winnicott (1988) descreve o processo de integração na criança, fazendo uma 

distinção importante entre os processos de não integração e de desintegração, típica 

de quadros psicopatológicos como a psicose. Todo bebê nasce não integrado e com 

o holding da mãe — função integradora e amparadora de afeto — vai, durante a 

infância, tendo noção de seu corpo, passando pelo processo de integração até 

adquirir um self integrado. Porém, em certas psicopatologias, como a psicose, ocorre 

a desintegração, ou seja, o indivíduo já havia adquirido a integração, mas, por algum 

motivo, acaba por ter sua integridade ameaçada, entrando num processo de 

desintegração do self. Para o autor (1983, p. 60), a integração está inteiramente 

ligada à função ambiental de segurança, sendo essa conquista baseada na unidade. 

Quando há condições ambientais favoráveis, a pele se torna o limite entre o “eu” e o 

“não eu”. “A psique começa a viver no soma, e uma vida psicossomática de um 

indivíduo se inicia”. Começa a haver o repúdio pelo “não eu”. 

O bebê não deve apenas ser visto como um ser que tem fome e precisa ser 

satisfeito, tendo suas necessidades básicas satisfeitas, mas como um ser imaturo e 

que, por isso, está o tempo todo sujeito a sofrer de uma “ansiedade inimaginável” 

(WINNICOTT, 1990, p. 56), são elas: 1) desintegração/ser feito em pedaços; 2) cair 

para sempre; 3) não ter conexão alguma com o corpo/morrer e morrer e morrer; 4) 

carecer de orientação/perder todos os vestígios de renovação de contatos 

(WINNICOTT, 1988, p. 76; WINNICOTT, 1990, p. 57). Essas ansiedades podem ser 

evitadas pela função vitalmente importante da mãe suficientemente boa, com sua 

capacidade de se colocar no lugar do bebê e saber do que ele necessita no cuidado 

geral de seu corpo e, por consequência, de sua pessoa. Sendo que o amor, neste 

estágio, pode ser apenas demonstrado em termos de cuidados corporais 

(WINNICOTT, 1990, p. 56). 

Para Bowlby (1976), quando a criança é provida de uma maternagem 

suficientemente boa, seu desenvolvimento emocional caminha para a saúde 

psíquica, a aquisição de um self verdadeiro, a integração do eu no tempo e a 
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personalização. É necessário que a mãe e o bebê estejam profundamente 

identificados, para que possa haver uma relação satisfatória e prazerosa. É 

fundamental que o bebê e a criança pequena tenham uma vivência calorosa, 

contínua e íntima com a mãe, ou substituto da função materna, em que ambos 

encontrem satisfação e prazer. Essa relação complexa, rica e compensadora com a 

mãe, enriquecida pelas relações com o pai e irmãos, se constitui na base para o 

desenvolvimento da personalidade e da saúde mental. 

Ao longo do desenvolvimento ocorrem frustrações por falhas inevitáveis do 

ambiente, que levam a criança a adquirir mecanismos que favorecem a aquisição da 

independência. No entanto, se essas falhas ocorrem de forma intensa e muito 

abrupta, a continuidade do ser pode ser afetada (WINNICOTT, 1988). Refletindo 

acerca dos efeitos da enfermidade na infância, no desenvolvimento da criança e em 

seus vínculos, encontram-se relevantes contribuições em autores, as quais são 

resumidas, a seguir:  

Mannoni (1964, p. 2), psicanalista francesa, afirma que “a enfermidade de um 

filho atinge a mãe num plano narcísico”. Diante do adoecimento do filho, a mãe 

recolhe os investimentos objetais e vive o luto pelo objeto perdido, que no caso é a 

perda do filho saudável. 

Uma enfermidade como o câncer na infância afeta o desenvolvimento da 

imagem corporal, a qual, de acordo com Aberastury (1982), não é uma estrutura 

estática e sim que se modifica e se transforma no contínuo contato com o mundo. A 

criança pode introjetar partes do mundo externo e se construir. As influências 

emocionais modificam o valor e a claridade das diferentes partes do corpo de acordo 

com tendências libidinais, influindo sobre a superfície corporal total ou partes do 

corpo, podendo isso ser expresso em desenhos ou jogos. 

A respeito da imagem corporal, Abraham (1967/1979), após análises 

profundas sobre esse conceito, concluiu que é uma unidade adquirida e não 

herdada, podendo ser destruída. Como é produto de um organismo vivo como um 

todo, qualquer alteração em uma parte deste por uma doença ou mal físico não 

introduzirá modificações na imagem corporal da referida parte, mas a mudança será 

geral, pois será resultado de novas relações consigo mesmo e com os outros 

Para Dolto (1984/2012), importante psicanalista francesa de crianças, que 

segue outra abordagem teórica, “o esquema corporal é uma realidade de fato, sendo 

de certa forma nosso viver carnal no contato com o mundo físico” (p. 10) e se 
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desenvolve pela aprendizagem e pela experiência imediata, evoluindo no espaço e 

no tempo. Essa autora estabelece que as experiências da realidade dependem da 

integridade do organismo, de suas lesões — transitórias ou indeléveis, neurológicas, 

musculares, ósseas — e das sensações fisiológicas, circulatórias e psicológicas. O 

esquema corporal seria, em princípio, o mesmo para todos os indivíduos (de mesma 

idade e em mesmas condições climáticas) da espécie humana.  

Seguindo as concepções dessa autora, o corpo é o mediador entre o sujeito e 

o mundo. Além disso, o corpo é erógeno, sendo que a eletividade das zonas 

erógenas se desloca pelo corpo conforme o esquema corporal vai se 

desenvolvendo. Para Dolto, não é a maturidade neurológica que determina a 

localização da libido, mas a relação interpsíquica com a figura materna. Já a imagem 

corporal seria peculiar a cada indivíduo, variando em cada sujeito, dependendo de 

sua historicidade e de suas relações libidinais. A imagem corporal vai se formando a 

partir da fala e do afeto da mãe, permitindo o investimento libidinal no corpo desse 

bebê (DOLTO, idem). 

Dolto (1984/2012) referiu que golpes orgânicos precoces podem provocar 

perturbações do esquema corporal que podem levar a modificações passageiras ou 

permanentes da imagem corporal. Porém, a autora estabelece que é possível 

coabitarem o mesmo corpo um esquema corporal enfermo e uma imagem corporal 

sã. Ao considerar as crianças afetadas por poliomielite, Dolto (idem) coloca que, se 

a doença ocorre após os três anos de idade, quando a criança internalizou o 

esquema corporal, mesmo que tal esquema possa ter sido duradouramente atingido, 

a imagem do corpo permanecerá intacta, o que pode ser observado no desenho 

dessas crianças. Essa psicanalista orienta que, quando uma criança é atingida por 

uma enfermidade, seu déficit físico deve lhe ser explicitado, de forma a possibilitar 

que a criança perceba e enxergue as diferenças de seu corpo antes e depois, e em 

relação ao corpo de outras crianças, permitindo que essa diferença possa ser falada 

e que a criança possa expressar seus desejos, possíveis ou não. Essa preservação, 

na criança, da imagem sã do corpo diante de um esquema corporal enfermo e 

alterado irá depender 
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“da relação emocional de seus pais com a sua pessoa: trata-se de 

informações verídicas, em palavras, que lhe são dirigidas muito 

precocemente, relativas a seu estado físico de enfermo. Estas trocas 

humanizantes — ou, pelo contrário, sua ausência desumanizante — provêm 

do fato de terem ou não os pais aceito a enfermidade do corpo de seu filho” 

(Dolto, 1984, p. 12-13). 

 

 

Autoras mais atuais trazem considerações sobre os efeitos das enfermidades 

em crianças. Perina (1994, p. 82) refere que uma criança gravemente enferma  

 

“sente-se frágil, insegura e ameaçada pela doença que a cada dia rouba-lhe 

as forças (...) Transforma-se num bebê, assumindo algumas vezes a 

posição fetal. Essa regressão a estágios primitivos do desenvolvimento leva 

ao restabelecimento do vínculo simbiótico e à necessidade da presença 

constante da mãe”. 

 

Assim, a relação da criança com seus pais, através de investimentos, 

desejos, demandas, influencia a imagem que a criança tem de seu próprio corpo. 

Quando a mãe não consegue falar do corpo a seu filho ou esse corpo não consegue 

experimentar um afeto, surgem doenças que significam um apelo dirigido ao outro 

para uma integração do corpo através de um discurso. O terapeuta pode ajudar a 

criança, trabalhando a construção dessa imagem corporal através de suas 

produções, tal como os desenhos, apontando as faltas e, ao mesmo tempo, 

constituindo uma imagem do corpo junto ao paciente através de um olhar que 

unifique a noção inicial de um corpo esfacelado (OLIVEIRA et al., 2006). 

 

 

1.3. A criança e o câncer: aspectos psicológicos   

 

 

As primeiras representações sobre a saúde e a doença eram de ordem 

mágica, “entre os povos sem escrita, a doença era vista como o resultado de 

influências de entidades sobrenaturais, externas, contra as quais a vítima comum, o 

ser humano não iniciado, pouco ou nada podia fazer” (SEVALHO, 1993, p. 352). Os 
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demônios que se apossavam dos corpos provocavam as doenças e deviam ser 

exorcizados (SEVALHO, 1993). 

Hipócrates (460- 377 a.C.), na Antiguidade, propunha uma Medicina que visse 

o homem como uma totalidade, em um funcionamento harmônico entre mente e 

corpo, propiciando o bem-estar e a saúde. A doença era causada pelo rompimento 

dessa harmonia. Os estados de humor poderiam ser responsabilizados por essa 

quebra de equilíbrio entre o corpo e a mente (CAMPOS, 2010).  

Os quatro humores são: o sangue, fleuma, bile amarela e bile negra. Esta é a 

natureza do corpo, através da qual adquire saúde ou adoece. Quando esses 

humores são harmônicos em proporção, em propriedade e em quantidade, e, 

sobretudo, quando são misturados, obtêm-se a saúde. Porém, a falta, excesso ou 

desequilíbrio de um desses humores levaria ao adoecimento (REZENDE, 2009). 

Segundo essa doutrina, 

 

 “o sangue é armazenado no fígado e levado ao coração, onde se aquece, 

sendo considerado quente e úmido; a fleuma, que compreende todas as 

secreções mucosas, provém do cérebro e é fria e úmida por natureza; a bile 

amarela é secretada pelo fígado e é quente e seca, enquanto a bile negra é 

produzida no baço e no estômago e é de natureza fria e seca” (REZENDE, 

2009, p. 51). 

 

Segundo Serafino (1991), as primeiras ideias escritas sobre saúde e doença 

foram apresentadas pelos filósofos gregos entre os anos 500 e 300 a.C., que 

consideravam que a mente e o corpo deveriam ser compreendidos como entidades 

separadas. Desse modo, o corpo se referiria a processos físicos, tais como a pele, os 

músculos, os ossos, o coração e o cérebro, enquanto a mente se caracterizaria por 

processos abstratos, tais como pensamentos, percepções e sentimentos. Considerava-

se que a mente não tinha relação com o corpo, deste modo, a condição de doença ou 

saúde estaria apenas relacionada a processos fisiológicos, ou seja, o que acontecia ao 

corpo não afetaria a condição emocional da pessoa (GIMENES, 1994). 

Durante a Idade Média, houve um retrocesso nas concepções de saúde e 

doença, que, sob a influência da Igreja, passaram a ser impregnadas pelas crenças 

religiosas. Voltou-se a atribuir causas externas e sobrenaturais às doenças, 

relacionando-as a forças demoníacas ou punições divinas. Desse modo, a Igreja 

assumiu o controle da prática médica (GIMENES, 1994). 
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Nos séculos XVIII e XIX, os avanços da área médica, a partir do surgimento 

do microscópio e da utilização de procedimentos de autópsia, permitiram o maior 

conhecimento do corpo humano. Surgiu o modelo biomédico, que considera a mente 

e corpo como entidades separadas, e que explica todas as doenças e desordens 

físicas unicamente a partir de causas relacionadas a distúrbios fisiológicos, modelo 

ainda vigente até os dias de hoje dentro da área médica (GIMENES, 1994). 

Segundo Leshan (1920/1992), surgem as cirurgias antissépticas e indolores, sendo 

que todas as doenças fatais ficaram sob controle, dentre elas a peste negra, a febre 

amarela, entre outras. 

Esse dualismo interacionista mente-corpo, cujo principal representante seria 

Descartes, representando uma cisão entre mente e corpo, foi bastante reforçado 

pelo “cogito” cartesiano, dando início à era da Filosofia Moderna e do racionalismo 

científico. A partir de então, a medicina científica não podia dar espaço para nada 

que não fosse passível de observação e mensuração. Processos mentais 

relacionados a estados emocionais não tinham lugar ou importância no processo do 

adoecer. O Modelo Biomédico baseado na Biologia na Física e na Química foi a 

consequência natural desse estado de coisas (CAMPOS, 2010). 

A entrada formal da Psicologia na área da Saúde ocorreu com Freud, a partir 

de seu trabalho sobre a histeria de conversão, intitulado “Estudos sobre a Histeria”, 

apontando a presença de sintomas físicos sem nenhuma causa orgânica, chamando 

a atenção para a existência da interação entre processos emocionais e corporais, 

entre mente e corpo (GIMENES, 1994; CAMPOS, 2010). Surge, com isso, o 

reconhecimento da presença de processos biológicos associados a características 

particulares de cada paciente, tais como sua história, relações sociais, estilo de vida, 

processos mentais, entre outros (GIMENES, 1994). 

Assim, surge a necessidade de um modelo mais abrangente, que 

contemple também as esferas psicológicas e sociais do ser humano, é o 

chamado modelo biopsicossocial, abrindo espaço para a Psicologia, ou seja, para 

as etiologias relacionadas ao estilo de vida e características da personalidade do 

indivíduo (GIMENES, 1994). 

O surgimento da Medicina Psicossomática, no início do século XIX, colocando 

a relação corpo-mente como fator importante no processo do adoecer. A partir desse 

momento, surge a necessidade da criação de uma nova maneira de entender a 

doença e o homem. O Modelo Biomédico já não era mais suficiente (CAMPOS, 2010). 
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“Se, até então, o modelo biomédico procurava dar conta do binômio saúde-

doença, este passa a ser questionado por um novo modelo denominado 

Biopsicossocial” (CAMPO, 2010, p. 19). De acordo com Campos (2010), o modelo 

Biopsicossocial aparece pela primeira vez na conferência de Alma Ata, no Pós-Guerra, 

e é formalmente estruturado a partir dos anos 1960 do século XX. Em relação ao 

câncer, os primeiros estudiosos a relacionarem as questões emocionais presentes nas 

etologias do câncer, como LeShan (1989) e Simonton (1994), deram início a esse tipo 

de pesquisa que a Psico-Oncologia tem desenvolvido e ampliado (CAMPOS, 2010). 

A Psico-Oncologia é uma área recente, que surgiu na década de 1970, como 

uma forma de dar conta tanto dos aspectos da Medicina quanto da Psicologia. Para 

Holland (2002), a Psico-Oncologia seria uma subespecialidade da Oncologia ou uma 

subárea da Psicologia. No Brasil, de acordo com Gimenes (1994), a Psico-Oncologia 

é definida como sendo a área de interface entre a Psicologia e a Oncologia 

(CAMPOS, 2010). Ainda, de acordo com Veit e Carvalho (2008), a Psico-Oncologia 

pode ser encarada como uma área de conhecimento pertencente à psicologia da 

saúde e que é responsável pelos cuidados ao paciente com câncer, sua família e 

aos profissionais envolvidos no tratamento. 

O processo de adoecimento e tratamento pode ser dividido em fases, 

levando-se em conta as propostas de Rowland e Holland (1990), também referido 

por Ribeiro (1994); são elas: 1) crise ou aguda: pré-diagnóstico e diagnóstico; 2) 

fase crônica: tratamento; e 3) terminal ou resolução: o desfecho da doença que pode 

ser o prognóstico fechado (morte) ou a sobrevivência. Cada fase tem suas questões 

e estresses correspondentes. 

Rowland e Holland (1990) trazem relevantes considerações sobre o câncer 

em crianças. Assim, as alterações físicas decorrentes da doença e do tratamento, 

tais como perda de cabelo, amputações cirúrgicas, cicatrizes e alterações 

hormonais, ameaçam a imagem corporal, o nascimento da fundação de uma 

autoestima positiva e a formação da identidade sexual. Estabelecem que, 

frequentemente, em crianças escolares doentes, as habilidades motoras são 

comprometidas, enquanto as habilidades verbais e de raciocínio são mais 

desenvolvidas, devido ao significante tempo passado com os adultos durante os 

procedimentos médicos ou internações, levando a criança com câncer a parecer 

mais madura. Porém, a aparente maturidade precoce é, frequentemente, 
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acompanhada por um pobre relacionamento com crianças da mesma idade. E por 

parecer mais madura, a criança assume responsabilidades de seus próprios 

cuidados e sentimentos muito cedo, e acaba por não receber o suporte, o cuidado e 

a proteção que precisa para se desenvolver. 

Rowland e Holland (1990) identificam cinco fontes de problemas e questões 

centrais relacionadas ao processo de adoecimento, classificando-as como os “cinco 

D’s” (“five D’s”), são elas: 1) Distance: a distância ou alteração relacionamentos 

interpessoais e deslocamentos; 2) Dependence: dependência versus independência, 

que são as questões relacionadas à perda de dependência e autonomia; 3) 

Disability: relacionada às interrupções de realizações; 4) Disfigurement: o 

desfiguração da imagem corpo-sexual e da integridade, tais como desfigurações e 

deficiências físicas; e, 5) Death1: questões existenciais, medos e ansiedade 

relacionadas à morte . 

Rowland e Holland (1990) também trazem relevantes considerações sobre 

câncer e desenvolvimento, observam que o aumento do número de sobreviventes e 

a cronicidade da doença em crianças trazem questões sobre os efeitos colaterais 

nas esferas psicológica, social e funções físicas. Pesquisas em pacientes tratados 

que cresceram mostram que a idade em que ocorreu o tratamento pode ser uma 

medida variável referente ao ajustamento subsequente. Estudos mostram que 

crianças menores de seis anos que sofreram radioterapia craniana como parte do 

tratamento de leucemia apresentaram maior risco de desenvolverem déficits 

cognitivos comparadas às crianças maiores. O aumento das chances de cura e 

sobrevida levanta questões relacionadas ao quanto o desenvolvimento infantil pode 

ser afetado temporariamente ou permanentemente pelo tratamento, dando uma 

maior importância à participação dos psicólogos junto a todos os aspectos do 

tratamento médico. Atualmente, muitas crianças são consideradas “curadas”, mas, 

apesar de o termo “sobrevivente” parecer atraente, não ocorre sem sequelas e 

dificuldades de ordem psicológicas. 

De acordo com Rowland e Holland (1990), certas questões ou mudanças têm 

impacto e importância diferente de acordo com a idade da criança. Em crianças de 

zero a dois anos, diversas consequências do processo de adoecimento, como a 

                                                           

 
1Traduções livres: distance: distância; dependence: dependência; disability: incapacidade; 
disfigurement”: desfiguração; death: morte. 
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imobilização durante a hospitalização, cirurgias, febre, entre outros, podem contribuir 

significantemente para um atraso no desenvolvimento, uma vez que a capacidade 

para explorar, utilizar e desenvolver certas habilidades se encontra limitada. Deve 

ser feita a distinção entre comportamento regressivo e atraso no desenvolvimento de 

habilidades, decorrente do processo de adoecimento e tratamento. O tratamento 

envolve mudança de setting (hospital) e procedimentos invasivos (tubos 

intravenosos, cateteres, entre outros), o que compromete, em bebês e crianças 

pequenas, o desenvolvimento do senso de separação de eventos externos e a 

formação do conceito de imagem corporal separada do ambiente. 

As mesmas autoras se referem ao afastamento das relações interpessoais, 

durante a hospitalização, que afeta de modo diferente, dependendo da idade da 

criança: enquanto para crianças pequenas, e até dois anos, a separação de um dos 

pais pode ser sentida como catastrófica, os adolescentes sentem mais a perda da 

separação das pessoas da mesma idade. Uma vez que, para os bebês, a separação 

é sentida como morte, diversos autores falam do impacto negativo e catastrófico da 

separação de ambos ou um dos pais em tenra idade.2  

Mantendo a discussão sobre desenvolvimento, Rowland e Holland (1990) se 

referem às crianças de três a cinco anos, as quais não veem a doença como uma 

interrupção no continuum bem-estar. Para elas, a doença e a saúde são vistas como 

dois estados separados, com uma visão bipolarizada. Os pais (ou Deus) são 

geralmente vistos como responsáveis pela saúde, e se responsabilizam pouco pelo 

processo de cura. São mais propensas a acreditar que existem regras a serem 

seguidas para permanecerem saudáveis, e há um sentimento de culpa quando a 

doença ocorre. Nessa faixa etária, as crianças apresentam, também, dificuldade em 

diferenciar sintomas causados pela doença dos efeitos causados pelo tratamento da 

doença, sendo que ações da equipe médica ou procedimentos são frequentemente 

vistos como punição a maus comportamentos ou consequência de impulsos hostis e 

eróticos direcionados aos cuidadores. Por darem mais ênfase às mudanças na 

superfície corporal, é mais fácil para as crianças que têm sintomas externos visíveis 

perceberem que estão melhorando, do que aquelas com sintomas internos.  

                                                           
2Ver Spitz (1887-1974/2004) em O primeiro ano de vida; Bowlby (1907/2002-2004) na triologia Apego, 
separação e perda; Bowlby (1907/1981) em Cuidados Maternos e Saúde Mental e Winnicott 
(1945/2002), em Privação e delinquência.  
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Crianças de 6 a 11 anos ainda pensam a doença como consequência de maus 

comportamentos e pensamentos, e têm medo de suas ações causarem a doença, sua 

recorrência ou a morte. Devido ao início da preocupação social e da conquista 

pessoal característico dessa fase, a separação das crianças de mesma idade, da 

escola, familiares e da rotina familiar afeta o desenvolvimento da autoestima, podendo 

resultar em comportamentos regressivos, tais como apego, birras, molhar a cama, 

ansiedade de separação, depressão e fobia escolar (ROWLAND & HOLLAND, 1990). 

A adolescência está relacionada ao desenvolvimento da identidade e da 

autoimagem, é o período de transição para a vida adulta e para o mundo do 

trabalho, iniciam-se as relações com o sexo oposto, o foco recai em se encaixar e 

sobre o senso de autossuficiência, essa autoafirmação depende do pertencimento a 

um grupo da mesma idade, o adolescente precisa ter o feedback de um grupo. Os 

autores (ROWLAND & HOLLAND, 1990) se referem à doença e tratamento nessa 

fase da vida. Assim, consideram que a hospitalização, as limitações físicas e a 

separação de colegas da mesma idade colocam o adolescente em risco de se sentir 

isolado. O impacto negativo do isolamento social, em um período em que é tão 

importante a referência de grupo, leva ao aumento da dependência dos pais, o que é 

estressante tanto para o adolescente como para os pais. A perda de controle do ego 

e a falta de confiança em um novo senso de autossuficiência podem levar a 

comportamentos regressivos. Devido à necessidade principal do adolescente em se 

relacionar com os pares e se encaixar na multidão, o maior estresse da doença em 

adolescentes com câncer são as alterações da imagem, que têm impacto negativo 

sobre a formação da autoestima, autoimagem e sexualidade. O adolescente já não 

pensa mais os conceitos de saúde e doença como bipolarizados, ou seja, se está ou 

não está doente, podendo se sentir “um pouco doente”.  

Perina (1992, p. 14) refere-se ao diagnóstico do câncer e a criança. Essa 

autora considera que tal diagnóstico representa o surgimento de uma situação de 

crise, que significa a perda de saúde, diante da qual o paciente terá que encontrar 

recursos para enfrentá-la. O aparecimento da doença acarreta inúmeras mudanças na 

vida da criança, dentre elas, desestruturação do sistema biopsicossocial do indivíduo, 

interrupção no processo de desenvolvimento psicossexual e intelectual, regressão a 

estágios primitivos, reações emocionais de luto, intensificação de angústias de morte, 

presença de defesas psicológicas e redirecionamento das energias para adaptação à 

realidade hospitalar, aos procedimentos médicos e hospitalizações.  
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A criança se vê diante da necessidade em se adaptar à nova realidade, 

mobilizando seus mecanismos de defesa, são intensificados comportamentos de 

regressão, necessidades afetivas, manifestações de medo, raiva, culpa, 

agressividade, entre outros. Ela precisa se reorganizar psicologicamente durante um 

processo de adaptação à nova realidade (VALLE, 2001). 

Além disso, quando se fala em câncer infantil, se fala em dor física e real, são 

diversos os procedimentos doloroso, invasivos e agressivos, tais como pulsões, 

cirurgias, amputações, quimioterapia; mas também se fala de uma dor emocional, a 

dor do afastamento da família e amigos, a dor pela perda da aparência e da 

imagem, a dor da perda da saúde, a dor pela perda da vida anterior à doença, entre 

outras perdas que geram dores. De acordo com Lobato (2010, p. 235), “a dor e o 

medo são provavelmente os mais primitivos sofrimentos do homem” e “mesmo a dor 

sendo um fenômeno universal, cada um de nós sente e expressa suas dores de 

forma muito pessoal” (Lobato, 2010, p. 237). 

A Associação Internacional para o Estudo da Dor (IASP) define a dor como 

“uma experiência sensorial e emocional desagradável que é associada a lesões 

reais ou potenciais ou descrita em termos de tais lesões (2009). A dor é sempre 

subjetiva e cada indivíduo aprende a usar esse termo por meio de suas 

experiências” (LOBATO, 2010, p. 235). Espalhadas pelo corpo, há milhares de 

terminações nervosas que reagem quando há algo errado nas proximidades. A dor 

representa um sinal de alerta que notifica a presença de perigo ou ameaça à 

integridade do ser, e esses sinais são encaminhados até o cérebro pelos nervos, 

que processa a informação recebida. A dor tem uma função essencial para a 

sobrevivência, que é a de alertar o indivíduo quanto à ocorrência de lesões, 

permitindo, assim, que adote mecanismos de defesa ou fuga (ARANTES, 2008). 

Segundo Nasio (1997), a dor resulta de duas percepções: uma externa- 

“somatossensorial”, voltada para captar a sensação dolorosa, e outra interna- 

“somato-pulsional”, para captar o transtorno psíquico que se segue. O impacto da 

excitação externa e o local da dor formam no eu uma imagem da zona dolorida, 

deixando sua marca no solo do inconsciente, de forma que essa imagem, inscrita no 

inconsciente, pode ser relembrada a qualquer momento futuro de sensação de dor. 

A dor externa ou física abala toda a fronteira do corpo, enquanto a dor interna ou 

psíquica consome o indivíduo em todo o seu interior. É como se o indivíduo não 

possuísse a dor, e sim, ela que o possuísse, de modo que o indivíduo que sente dor 
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deixasse de “ter dor” e passasse a “ser dor”. Para Perissinotti (2001), toda 

experiência dolorosa reproduz vivências passadas desagradáveis, que ficam 

marcadas na memória, consciente ou inconsciente, e que, diante de um estímulo 

doloroso semelhante, associam-se a eventos mnêmicos (apud BARÃO, 2009). Dor e 

emoção são noções que se correlacionam, segundo Goldfarb (1996), a emoção e a 

dor se inscrevem no indivíduo e viram marcas ao longo de sua vida, constituindo a 

identidade corporal do indivíduo, permitindo que o sujeito possa aceitar o seu corpo 

apesar das modificações que se inscrevem nesse corpo ao longo do tempo. 

De acordo com Rowland e Holland (1990), a dor é um componente subjetivo e 

há uma tendência em se subestimar o nível de dor nas crianças, que têm dificuldade 

em descrevê-la. Mas há evidências de que as dores, mesmo dores fantasmas, 

podem ser angustiantes já em crianças pequenas. A dificuldade de acesso ao nível 

de dor que a criança sente e o medo em se criar dependência ao medicamento 

levam a cautela excessiva na hora da prescrição de medicamentos. Geralmente o 

nível de dor das crianças é subestimado, não sendo medicado adequadamente, o 

que pode resultar na recordação na criança do episódio doloroso como uma 

experiência traumática. 

Assim como a ideia velada e o receio da dor, também há repúdio pela morte 

na sociedade ocidental. A morte precoce é vista com grande resistência em nossa 

sociedade. Há maior dificuldade em lidar com a morte de uma criança, pois é vista 

como uma interrupção no ciclo natural de vida. O morrer da criança é considerado “a 

mais monstruosa, a mais impossível, a mais cruel de todas as realidades, suscitando 

em todos intensa ansiedade e medo” (VALLE, 2001, p. 183). 

Apesar de os avanços médicos no tratamento do câncer terem elevado 

significantemente a sobrevida, o câncer, ainda nos dias de hoje, vem acompanhado 

de preconceitos, sendo sinônimo de morte. Evita-se falar sobre o assunto, há medo 

de pronunciar a palavra “câncer”, como se o simples fato de mencioná-la trouxesse 

mau agouro. Ainda ocorrem associações do câncer à morte. (KOVÁCS, 1992). Ou 

seja, com essa postura pessimista frente ao câncer, acaba-se caindo no 

pensamento errôneo de que nada mais há a se fazer pelo paciente com a doença, 

principalmente nos casos de doença terminal, desvalorizando as suas necessidades. 

Porém, é o oposto o que se deveria pensar e fazer, pois é exatamente nesse 

momento que ele mais precisa de ajuda. 
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Atualmente, a sociedade condena a expressão e a vivência da dor, pois lhes 

atribui qualidade de fraqueza. (KOVÁCS, 1992). Além disso, o câncer é usado 

frequentemente na linguagem popular como metáfora, fazendo alusão à destruição 

ou desintegração moral e social, estando presente em frases como “os políticos são 

o câncer do nosso país”, o que contribui para a prevalência da visão pessimista e do 

preconceito frente à doença (VEIT & CARVALHO, 2008). Além disso, “o medo da 

morte está sempre presente para a criança e para a família desde o diagnóstico da 

doença” (VALLE, 2010, p. 139). 

Segundo Raimbault (1979), para que possa o correr o processo de luto, é 

necessário realizar um processo de “desidentificação” e desinvestimento de energia, 

para que o objeto perdido possa ser introjetado em forma de lembranças, palavras e 

atos, e se possa investir essa energia em novos objetos, tornando-se possível o 

estabelecimento de novos vínculos. Já para Freud (1917-1915 2010), no luto normal, 

deve ocorrer um desinvestimento da libido diante o objeto perdido, de modo que 

essa libido possa ser reinvestida em outros objetos ou relações. No caso do luto 

patológico, ou na melancolia, há uma identificação com o objeto perdido, e essa 

libido, que era dirigida ao objeto que foi perdido, volta-se ao próprio eu. “Assim a 

sombra do objeto caiu sobre o Eu... Desse modo a perda do objeto se transformou 

numa perda do Eu” (FREUD, 1917-1915/ 2010 p. 181). 

As crianças apresentam duas características a seu favor no processo de cura, 

que as diferenciam dos adultos: ausência de preconceitos e uma visão otimista 

frente à vida. Diferentemente do adulto, raramente, para a criança, o câncer é 

sinônimo de morte. A criança não possui a carga de crenças culturalmente 

pessimistas tão comuns nos adultos. O adulto espera o pior no caso do câncer, 

porém a criança espera ficar boa novamente. Contudo, o otimismo da criança pode 

ser modificado pelos adultos que a rodeiam, uma vez que as crianças são intuitivas 

e suscetíveis às crenças dos outros (SIMONTON & SHOOK, 1990).  

Segundo Perina (1992), as crianças adoecidas vão, gradualmente, de acordo 

com os estágios da doença, tomando consciência, assimilando, integrando e 

sintetizando as informações. Todo esse processo de elaboração e enfrentamento da 

doença, e da possibilidade de morte depende mais da experiência da criança com a 

doença do que da idade em si. A criança, diante da morte, passa pelas mesmas 
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fases do luto descritas por Kübler-Ross3 para os adultos, sendo elas: negação, raiva, 

barganha, depressão e aceitação. Porém, a autora constatou que as crianças 

dificilmente atingem a aceitação, e observou no máximo o que chamou de “pseudo-

aceitação”, que seria um sentimento de resignação diante da irremediável fatalidade 

da morte. A criança se defronta com a morte de modo peculiar, enquanto a morte 

ocorre ao redor, a outras crianças ou outras pessoas, éalgo que pode acontecer aos 

outros e não a si própria. Somente no estágio final, em que as possibilidades de 

curas são pequenas, é que começam a se manifestar as preocupações com a não 

cura. A esperança se mantém até quase o fim (PERINA. 1992). 

Na fase terminal, a criança regride a situações primitivas, necessita da mãe, 

seu primeiro objeto de amor, como contenção de suas angústias e temores, uma vez 

que não dispõe mais de recursos internos para lidar com a situação. Estabelece 

vínculos que lembram a relação mãe-bebê, um vínculo simbiótico, em que as 

necessidades têm que ser satisfeitas imediatamente, não sabe esperar e não 

suporta frustrações. O “não” é sentido como um ataque ou como uma falta de amor, 

sente-se desamparadas e ameaçadas internamente. Afasta-se dos demais e volta-

se somente à mãe, numa relação de simbiose, e sua capacidade de simbolizar 

encontra-se quase totalmente bloqueada. Porém, alguns resquícios de simbolização 

permanecem (PERINA, 1992). Ainda, diante da morte, aumentam os medos 

paranoides, a divisão (splitting), a projeção, o impulso para a desintegração do ego e 

do objeto tornar-se gradualmente preponderante. Ocorrem alterações na percepção 

do objeto, que se tornará fundido e indiferenciado do sujeito. Ocorre um processo 

inverso ao de desenvolvimento do bebê, “a criança terminal, dentro de um processo 

involutivo, deseja psiquicamente retornar ao útero de sua mãe” (PERINA, 1992, p. 

249), como se desejasse retornar “para um novo nascimento ou renascimento” 

(PERINA, 1992, p. 258). 

Além de a criança tender à visão bipolarizada dos conceitos de saúde versus 

doença e vida versus morte, outro fator que também sofre alteração é a percepção 

do tempo; a criança tem a sensação de que não lhe resta muito tempo para executar 

seus projetos de vida então passa a viver intensamente o momento presente, tende 

a aproveitar ao máximo todas as oportunidades, há uma ânsia em se viver. O tempo 

é absoluto, o que importa é o momento presente. Em comparação às crianças que 

                                                           
3
 Ver Kübler-Ross (1926/1998) em Sobre a Morte e o Morrer 
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não estão doentes, demonstra medo em perder tempo e urgência em ter que fazer 

as coisas de imediato (PERINA, 1992). 

De acordo com Raimbault (1979, p. 38), 

 

“A angústia de morte não está ligada ao desaparecimento, ao próprio 

aniquilamento, mas a um dano do status narcisista. ‘Tornar-se morto’ continua 

a ser angustiante porque supomos assistir como Sujeito ao nosso próprio 

desaparecimento. Não há Sujeito da morte. Mas há, efetivamente, um sujeito 

da dor, da agonia, da passagem, sujeito mutilado sem domínio de si”. 

 

Raimbault (1979) refere que, às vezes, a morte é a melhor das feridas 

narcísicas, sendo que a invalidez, a exclusão, a solidão, o exílio, a loucura, ou seja, 

tudo o que significa a perda da integridade física e mental, perda da estima ou do 

amor, é muitas vezes sentido como pior que a própria morte. 

O sofrimento pela perda da saúde, da escola, do contato com os amigos, do 

lazer e, principalmente, pela possibilidade de perda da vida, surge como uma 

ameaça real. Desse modo, a angústia de morte está sempre presente durante todo o 

tratamento. Além disso, a criança que está morrendo tem medo de ser esquecida 

pelo objeto amado (PERINA. 1992). 

Além das grandes perdas, como a morte, podem ocorrer também as “pequenas 

perdas”, que nas crianças com câncer podem ser diversas; vão desde mudanças de 

casa, mudanças físicas — queda de cabelo, inchaço, perda de peso etc. —, como 

mudanças quanto às atividades realizadas (rotina) — às vezes, quando se encontram 

debilitadas, deixam de fazer algumas atividades que faziam anteriormente à doença. 

Essas “pequenas perdas” podem ser consideradas como lutos ao longo do 

tratamento, e são sofridas também pelos familiares da criança doente. Essas 

“pequenas perdas” ou mudanças causadas pelo tratamento podem ser sentidas, em 

muitos casos, até como mais perturbadoras do que a própria morte, pois significam 

uma capitulação diante da morte ainda em vida. As crianças e seus familiares se 

encontram em constante processo de luto diante da situação de adoecimento. As 

crianças acometidas de doenças graves, tal como o câncer, podem apresentar, além 

do medo da morte, o medo do sofrimento e do tratamento, agravados pelo fato de 

terem de sofrer constantes separações de seus familiares, (KOVÁCS, 1992). 

As internações recorrentes levam ao afastamento do convívio familiar, dos 

amigos, das atividades de lazer e sociais. A doença e o tratamento levam a criança a ter 
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que enfrentar descaracterizações decorrentes de alterações na imagem física, tais 

como queda de cabelo, alteração de peso, mutilações, entre outras. Além disso, ela 

começa a perceber as diferenças entre si e as outras crianças, o que leva a atitudes de 

isolamento social. Esse isolamento pode ser potencializado diante de atitudes de 

rechaço, abandono e afastamento de outras crianças diante da situação de estar 

doente. Caso não consiga elaborar essas situações, angústia depressiva e defesas 

inadequadas podem ser mobilizadas, tendo impacto negativo sobre o desenvolvimento 

psicossocial, na aprendizagem e nas relações interpessoais (PERINA, 1992). 

O modo como as crianças lidam com a sua doença, com os procedimentos 

médicos e com a iminência de morte é próprio de cada criança. Depende de sua 

história de vida, de como lidou com as frustrações, limitações e dor anteriormente ao 

surgimento da doença. Não existem novos comportamentos, mas sim intensificação 

de atitudes e manifestação de sentimentos preexistentes. Os meios de enfrentar o 

processo de adoecimento dependem da estrutura da personalidade da criança e das 

suas relações com familiares e com pessoas ao redor (PERINA, 1992). 

Embora os diversos autores aqui citados tragam considerações gerais sobre o 

diagnóstico e o tratamento do câncer, Valle (2001, p. 79-80) refere que “cada criança 

vive as situações relacionadas à sua doença e ao seu tratamento de modo único e 

peculiar”. Assim, embora haja aspectos comuns nas experiências das crianças em 

situações de adoecimento, tais como mudanças no funcionamento do corpo, contato 

com procedimentos médicos, internações hospitalares, mudanças de rotina na vida 

da criança, que causam desorganização e angústia diante de um universo 

desconhecido, é relevante considerar a resposta de cada um. As crianças mesclam 

as informações recebidas com suas fantasias, tentando dar sentido ao que 

vivenciam e possibilitando certo enfrentamento da realidade (VALLE, 2001). 

Raimbault (1979), também assinala que não há qualquer diferença de 

concepções quanto à morte de acordo com a idade da criança. Essa diferença de 

conceptualização quanto à morte de acordo com a idade só é válida em crianças 

fisicamente saudáveis e que não sofreram a morte de alguém próximo. A criança, 

que passou pela doença ou morte de entes queridos, modifica as relações consigo 

mesma, seu corpo e o outro, o que a faz refletir, e ter os mesmos tipos de 

representações, conclusões e pensamentos que o adulto em relação à morte. 

Passando a considerar o câncer e a criança, é difícil para ela entender o 

adoecer e a morte como um processo natural da vida. Ela precisa de uma 
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explicação para a doença e para o tratamento tão doloroso a que é submetida, 

sendo comum o surgimento do sentimento de culpa, em que a criança sente como 

se tivesse feito algo de errado e estivesse sendo punida (PERINA, 1992). 

É importante um tratamento biopsicossocial voltado para a dimensão 

humana, ou seja, em que o objetivo não seja apenas acabar com a doença, mas 

preservar a possibilidade de existir e não apenas de viver, com a relevante 

influência dos pais e da família (VALLE, 2001). Ou seja, principalmente os pais têm 

importante papel na resposta da criança frente à doença e ao tratamento. É muito 

importante que se dê uma boa comunicação entre o paciente, a família e a equipe 

de saúde (ROWLAND & HOLLAND, 1990).   

A forma como a criança lida com sua doença e a possibilidade de morte 

depende de como a família lida com a doença. Quando a família rejeita a doença e 

não consegue falar sobre o assunto, a criança assume a mesma atitude dos pais, 

evitando falar sobre a sua doença (PERINA, 1992). O funcionamento emocional e os 

recursos dos pais se refletem no modo como as crianças doentes e seus irmãos lidam 

com a doença (VALLE, 2001). Os pais têm dificuldade em aceitar a morte do filho e 

tentam ocultar o fato da criança. Mas, apesar do esforço, ela toma consciência da 

gravidade de seu prognóstico das mais variadas formas (PERINA, 1992).  

Segundo Kovács (1992), o trabalho psicanalítico demonstra que as crianças 

percebem fatos que lhe são ocultados e, embora possam não os expressar 

verbalmente, a percepção aparece em jogos, desenhos ou outras formas de 

expressão. A autora enfatiza a importância em se abordar com as crianças o tema 

da morte, utilizando-se de palavras claras e experiências que possam ser 

compreendidas por elas, de acordo com a fase de desenvolvimento específica em 

que se encontram. A criança demonstra clara percepção da morte, mesmo quando 

ninguém lhe informa sobre a gravidade de sua doença. Segundo Kóvacs (idem), as 

crianças têm um contato mais direto e íntimo com o próprio corpo, o que as torna 

mais suscetíveis à percepção da deterioração que a doença provoca. 

De acordo com Rowland e Holland (1990), grande número de pesquisas 

indica que mesmo as crianças pequenas com câncer têm conhecimento sobre a 

gravidade de sua doença e da ameaça de morte. Embora as crianças pequenas não 

tenham entendimento claro sobre a morte, a ansiedade dos adultos em torno delas 

comunica o inevitável, deixando a criança sensível quanto ao senso de ameaça. 

Conversas francas com a criança sobre as causas da doença irão minimizar 
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possíveis fantasias e sentimentos de culpa. Segredos ou a “conspiração do silêncio” 

sobre o diagnóstico e a morte são danosos, de acordo com os mesmos autores. A 

literatura demonstra que problemas de ajustamento diminuíram quando a criança 

teve a oportunidade de falar sobre a sua doença (ROWLAND & HOLLAND, 1990). 

Rowland e Holland (1990) referem o efeito negativo da “conspiração do 

silêncio” nas discussões sobre doença e morte para a criança. Uma boa 

comunicação reflete no modo como a criança enxerga a doença, a saúde e o morrer. 

Um entendimento claro pela família e pela criança sobre o que esperam durante o 

tratamento tem papel importante na melhoria do bem-estar. Pesquisas com 

sobreviventes comprovaram os benefícios da comunicação para a adaptação a 

longo prazo. Comunicação aberta traz confiança e coesão familiar.  

De acordo com Perina (1992), dificilmente ocorre a aceitação da morte pela 

criança ou pelos pais, a fé se mantém até quase o final, sendo comum a recorrência 

a seres tanatolíticos. Se não houver uma elaboração normal do luto pelo familiar, 

este entrará num processo de luto patológico ou estado de melancolia, em que há 

uma identificação com o objeto perdido e há dificuldade em retomar o contato com o 

universo pessoal, comprometendo a vida. Geralmente as mães que não conseguem 

elaborar o luto são aquelas que permaneceram muito próximas da criança no final 

da vida e não conseguem se separar dela após a morte, permanecendo 

identificadas com o filho morto.  Muitas vezes as dificuldades são dos pais em 

aceitar a morte do filho. As crianças parecem perceber que os pais não aceitam 

perdê-las e se mantêm vivas para satisfazer o desejo dos pais. 

Com respeito aos efeitos da separação da família e das relações com os 

irmãos, podem-se mencionar diversos aspectos. A separação da família e de casa 

durante a hospitalização é estressante. Embora a perda de contato com os pais seja 

a questão central, as crianças também expressam ansiedade, tristeza e raiva em 

relação à separação dos irmãos. A criança doente pode sentir ciúmes da boa saúde 

do irmão, da atenção imaginada que eles podem estar tendo em casa, ou da 

possibilidade de ter seu lugar usurpado dentro da família. De outro lado, os irmãos 

saudáveis exibem raiva e, às vezes, depressão, diante da doença do irmão ou irmã 

e da atenção perdida dos pais. Essa situação acarreta tensão e sentimentos de 

culpa em ambas as partes (ROWLAND & HOLLAND, 1990). Os irmãos da criança 

com câncer demonstram conflitos ambivalentes, sentem ciúmes e inveja pelo tempo 

dos pais dedicado à criança com câncer, sentem raiva e desejos de morte em 
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relação ao irmão doente, o que gera sentimentos de culpa e desejo em também 

adoecer para receber tal atenção (PERINA, 1992). 

Outros dados importantes se referem ao relacionamento da criança com 

câncer terminal e seus irmãos, quando se observa uma exacerbação dos conflitos, 

sentimentos de inveja e raiva. O paciente pode sentir inveja do irmão que tem 

saúde, continuará vivo e crescendo e permanecendo com os objetos amados. Pode 

não suportar a ideia da morte e de ser esquecido pelos que continuarão a viver, o 

que configura, segundo Perina (1992), um ataque insuportável ao seu narcisismo. 

Outros fatores importantes têm a ver com os possíveis conflitos entre os pais, 

os quais podem aparecer quando há divergências de ponto de vista e de opiniões. 

Ou seja, a situação é agravada quando há discórdia ou dificuldades de 

relacionamento entre o casal preexistente à situação de adoecimento do filho. 

Muitas vezes, a criança doente pode se sentir culpada em referência a qualquer 

mudança, tensão ou conflito familiar que ela perceba como decorrente da doença 

(ROWLAND & HOLLAND, 1990). 

 A criança doente pode também sentir-se um peso para a família, considerando 

que está atrapalhando o ritmo familiar, estragando os planos e trazendo sofrimento 

para seus entes queridos. Pode sentir-se desamada, por acreditar que os familiares 

não podem gostar de alguém que só dá trabalho, sofrimento e tristeza, sentindo-se 

extremamente culpada e responsável pelo sofrimento dos pais e irmãos. Muitas 

vezes, pode se sentir culpada também por perceber os pais preocupados e tristes, por 

estarem com dificuldades financeiras devido aos gastos com o tratamento, por lhes 

roubar o tempo que poderiam usar de outra forma e por afastar a mãe do convívio 

com o pai e com os irmãos. O modo como a criança lidará com essa culpa e os 

sentimentos dependerá dos sentimentos de culpa mobilizados anteriormente e de 

como a criança lidou com a questão, refletindo na forma atual de reagir diante do 

aparecimento de tais sentimentos (PERINA, 1992). 

Segundo Raimbault (1979), a criança doente costuma ficar apreensiva, pois 

sente uma diminuição do amor dos pais para com ela, já que, por estar doente, 

deixa-os apreensivos, exige cuidados, despesas, acredita que seu sofrimento os faz 

sofrer e que sua morte os deixará infelizes. A criança pode, assim, sentir a doença e 

o sofrimento como uma punição, e sente-se culpada. 

Frequentemente alguns membros ou a família inteira têm que se realocar de 

suas casas para acompanhar o tratamento da criança, o que tem impacto 



34 

 

emocional, físico e financeiro sobre a família e o paciente, tornando-se uma fonte de 

estresse. Essa mudança representa uma alteração no sistema de suporte e a 

necessidade de se fazer novas alianças fora da família, com pessoas estranhas, 

como médicos e a equipe de saúde. Somados a isso, há a alteração de rotina e 

afastamento de outros membros da família por tempo indeterminado durante o 

tratamento (ROWLAND & HOLLAND, 1990). O adoecimento do filho representa uma 

situação de crise também para a família. Sendo assim, é importante que os pais 

falem sobre a experiência vivida e descubram os significados emocionais de ter um 

filho doente, do medo da perda e das responsabilidades de se cuidar de um filho 

doente (PERINA, 1992). 

O horizonte dos pais se estreita, limitando-se apenas a assuntos relacionados 

à doença do filho, tudo remete ao adoecimento, e eles vivem um cotidiano 

impregnado de zelo e cuidados. Muitas vezes, sentem-se cansados e se queixam, 

mas é sempre uma queixa velada, pois pode expressar a incapacidade dos pais em 

cuidar do filho doente, e isso não é aceitável nem por eles mesmos, nem pela 

sociedade. Sentem-se absorvidos de tal maneira pela criança, que isso os 

incomoda. Além disso, sentem-se culpados diante do sentimento de incompreensão 

e da dificuldade em lidar e atender as necessidades da criança (PERINA, 1992). 

É importante o envolvimento da família, o que diminui o sentimento de 

desesperança e ajuda a diminuir o estresse durante o processo de adoecimento e 

tratamento. O suporte da família também tem o potencial de melhorar a 

comunicação, principalmente se é dado um papel para cada membro da família. O 

câncer numa pessoa jovem afeta não só a criança, mas também a família e os 

profissionais de saúde (ROWLAND & HOLLAND, 1990). 

Em relação ao pai, geralmente a criança mantém-se distante, suas 

necessidades afetivas são totalmente preenchidas pela mãe, devido à regressão a 

etapas anteriores do desenvolvimento emocional, sendo que a relação mais 

importante se dá com a figura materna. Raras são as crianças que mantêm relação 

com o pai na fase final de vida (PERINA, 1992). 

Perina (1992) alerta que, diante da notícia do prognóstico fechado da criança 

para a família, não devem ocorrer os desinvestimentos enquanto a criança ainda 

estiver viva, senão ela se sentirá sozinha. Essa autora descreve as características 

associadas a um bom ajustamento da família à enfermidade e ao tratamento: a 

qualidade da relação marital e familiar, bom enfrentamento da doença, suporte 
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social satisfatório, falta de estresse adicional, comunicação aberta entre os 

familiares e uma atitude de viver o presente.  

Rowland e Holland (1990) descrevem famílias mais ajustadas, as quais têm 

uma filosofia que permite aceitar o diagnóstico e o enfrentamento como 

consequência, compartilham informações com as crianças e dão suporte emocional 

durante o processo de adoecimento e tratamento, além de possuírem um sistema de 

suporte adequado. Está em jogo a capacidade de continência familiar, de 

flexibilidade e criatividade na assunção de novos papéis. A criança com câncer e a 

família devem retomar a sua vida, rotina e atividades, ou seja, retornar à escola e 

trabalho, o mais breve possível (VALLE, 2001). 

Rowland e Holland (1990) consideram períodos de crise: o momento do 

diagnóstico, aparecimento de complicações durante o tratamento, retorno à vida 

normal, recidiva, quando o tratamento falha, quando o tratamento começa e termina, 

durante a doença terminal e o falecimento. Colocam que o momento do diagnóstico, 

a primeira crise, é um indicador e revela como a família irá responder, reestabelecer 

o equilíbrio psicológico e lidar com futuras crises. 

É possível que os pais atribuam algo que fizeram como origem da doença 

quando a etiologia é desconhecida, e isso pode gerar sentimento de culpa. O fato de 

ter um filho com câncer pode mudar profundamente o cotidiano e a rotina da família, 

pois uma série de ajustamentos devem ser feitos, e esses ajustamentos dependerão 

do grau de estruturação, ou seja, os modos de interação, em que essa família se 

encontra. Entre essas alterações, estão as modificações de hábitos alimentares da 

criança, precisar de ajuda para cuidar dos outros filhos enquanto acompanham o filho 

doente no hospital, procurar empregos adicionais para dar conta das despesas com o 

tratamento, mudanças e conflitos nos relacionamentos familiares (VALLE, 2001). 

Diante do sofrimento do filho decorrente de procedimentos hospitalares, pode 

ocorrer de os pais passarem a tratar a criança de forma diferente de como a tratavam 

antes da doença, com pena e incapacidade de dizer “não”, na tentativa de amenizar 

sentimentos de impotência e de evitar sentimentos de culpa e remorso em situações 

de piora do quadro clínico ou da possibilidade de a criança vir a falecer. Os pais 

tendem a comportamentos superprotetores; com isso, a criança percebe os 

sentimentos do pai e usa da condição de doente para obter compensações, tornando-

se “manhosa” ou “birrenta” (VALLE & VENDRÚSCULO, 1993; VALLE, 2001).  
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A superproteção dos pais e a relutância da criança em se reafirmar podem 

levar à dependência excessiva. A perda da autonomia, devido às restrições de 

atividades, diminui a autoestima e resulta em comportamentos regredidos. Pelo 

ponto de vista da criança, a doença é vista em termos do que se pode ou não fazer: 

ver o médico, ir ao hospital, não poder brincar com os amigos o tempo todo e 

preocupação em se machucar. Como forma de reconquistar o controle, a criança 

pode se recusar a participar de atividades possíveis, o que não é saudável 

(ROWLAND & HOLLAND, 1990). 

Além disso, segundo Valle (2001), estudos comprovam o medo dos pais de 

que ocorra recidiva durante o tratamento e mesmo após o término do tratamento.  

 

“Não há certeza absoluta que a cura será eterna. Permanece para 

sempre na mente dos pais a possibilidade de uma recaída, por isto sentem 

dificuldade em pensar no futuro de seu filho doente, vislumbrando apenas 

uma única alternativa: a volta do câncer. Com isto não conseguem 

acomodar-se à cura” (VALLE, 2001, p. 144). 

 

De acordo com Kovács (1992), a forma de enfrentamento de uma família, 

diante o diagnóstico de uma doença grave, irá depender da estrutura de cada um 

dos indivíduos e da relação que se estabelece entre eles. Em conjunto com a 

família, a escola tem papel importante na formação da identidade pessoal e social 

da criança, pois, no ambiente escolar, através de suas relações com os adultos e 

seus pares, a criança desenvolve habilidades cognitivas e sociais, essenciais para a 

formação do senso de independência, competência e ética. É também através da 

escola que as crianças adquirem conhecimentos acadêmicos, políticos e sociais 

(OLIVEIRA et al., 1996), sendo que a abstinência escolar pode levar a perdas no 

desenvolvimento da autoestima e do senso de domínio e controle sobre o seu 

ambiente (VALLE, 2001). 

Nas crianças em idade escolar, devido à importância da escola para o 

desenvolvimento, as ausências na escola e o baixo desempenho têm impacto sobre 

o senso de competência e autoestima dessas crianças. As múltiplas faltas na escola 

e efeitos físicos do tratamento, como fadiga, diminuição da atenção e concentração 

e rebaixamento intelectual decorrente de tumores do sistema nervoso central podem 

comprometer a posição acadêmica. Simultaneamente, alterações físicas de 

aparência, como perda de cabelo, ganho ou perda de peso e amputação, 
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associados à vergonha e ao medo, real ou imaginário, de parecer diferente, podem 

comprometer a vida social. O sentimento da criança com câncer em se perceber 

diferente e em se isolar pode ser potencializado pela atitude dos professores, que 

têm dificuldade em lidar com a criança com câncer em sala de aula. Para as 

crianças escolares com câncer, devido à importância do meio social para o 

desenvolvimento e crescimento, o meio e a escola devem ser enfatizados em 

qualquer intervenção planejada. A criança deve ser incentivada a retornar à escola 

assim que possível (ROWLAND & HOLLAND, 1990). 

Com o aumento da sobrevivência, o câncer infantil é considerado uma doença 

crônica, sendo importante manter o desenvolvimento físico e psicológico o mais 

normal possível. A normalização da vida da criança com câncer o mais breve 

possível tem especial importância sobre o desenvolvimento psicológico e social. A 

escola, como um ambiente de suporte, contribui para a adaptação à realidade da 

criança com câncer. Às vezes ocorrem frequentes e longos afastamentos da escola 

devido à doença e ao tratamento, além disso, a fadiga e a falta de resistência 

atrapalham o rendimento escolar dessas crianças. Essa queda no desempenho e 

dificuldades nas relações sociais com crianças da mesma idade pode levar o retorno 

à escola a ser um evento traumático. A criança pode ter medo, ou ser ridicularizada, 

hostilizada e provocada devido à sua doença, aparência ou ausências. Dificuldades 

no rendimento escolar, dificuldade de concentração e aprendizado também foram 

reportados como efeitos do tratamento, principalmente quando há irradiações 

cranianas. Além disso, os professores se sentem inseguros e não se sentem 

devidamente capacitados, tanto emocionalmente quanto a respeito ao acesso de 

informação sobre a doença, para lidarem com essas crianças, o que dificulta ainda 

mais sua readaptação escolar (ROWLAND & HOLLAND, 1990). 

Quanto ao trabalho da equipe de saúde que atua com pacientes terminais, é 

difícil ser continente e estar junto diante do desespero e da morte. Alguns 

profissionais de saúde têm dificuldade de estar próximos e dar o suporte necessário 

nessas circunstâncias, decorrentes de dificuldades do profissional em lidar com a 

própria morte, com a quebra de sua onipotência, com a impotência ou suas 

capacidades limitadas de cura (PERINA, 1992). Os pais tendem a projetar nos 

médicos a figura idealizada e onipotente capaz de curar seu filho, estabelecendo 

relação de dependência com a equipe de saúde, principalmente com a figura do 
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médico. “O profissional de saúde terá que ter lidado com as suas perdas, para poder 

ser continente nestas situações” (PERINA, 1992, p. 31).  

Trabalhar com criança terminal é ser capaz de estar próximo e acolher as 

angústias, incertezas e medos. Porém, alguns profissionais se mantêm reservados e 

distantes do paciente, como uma forma de defesa diante da ansiedade, raiva e 

frustrações que a situação causa, negando-lhe o fundamental, que é um bom 

relacionamento entre profissional e paciente, e utilizando-se muitas vezes de um 

diálogo racionalizado ou intelectualizado, deixando de estarem abertos para aquilo 

que o paciente realmente quer saber. (PERINA, 1992). Perina afirma: 

 

“Só podemos cuidar melhor desse paciente na medida em que nos permitirmos 

contemplar nossa própria mortalidade e, portanto, não precisarmos fugir da 

mortalidade dos outros” (PERINA, 1992, p. 29-30).  

 

Muitas pessoas são capazes de crescer com o sofrimento, quando lhes são 

oferecidos bom tratamento e apoio. É preciso ter em mente, quando se trabalha com 

paciente terminal, que ele pode sentir raiva por estar morrendo até o último 

momento, sentindo raiva pela morte de seus planos. Testemunhar o sofrimento é 

aflitivo e poucas pessoas conseguem suportá-lo. Para a maioria das pessoas, a 

morte não é tão presente quanto o é para os profissionais que trabalham em 

hospitais, que têm que vivenciá-la a todo momento. É difícil para a equipe de saúde 

ver uma criança morrer (PERINA, 1992). 

No momento em que o médico anuncia que os recursos cessaram e que a 

possibilidade de morte se instala, a criança e os familiares se desesperam e tendem 

a negar o fato, procuram neste momento depositar suas esperanças em outro ser 

onipotente, capaz de mudar o curso da história. Nesse momento, procuram 

curandeiros, remédios milagrosos, operações espirituais, evitando o contato direto 

com a realidade. Também pode ocorrer uma busca por seres tanatolíticos 

onipotentes, o que também é uma forma de recusa da realidade (PERINA, 1992).  

A melhor resposta das crianças à doença e ao tratamento depende não só da 

família, mas também de um bom relacionamento e comunicação com o médico e a 

equipe de saúde (ROWLAND & HOLLAND, 1990). Valle (2001) refere que é através 

da comunicação, na relação com a criança, que a equipe de saúde desempenha as 

suas funções, ajudando-a a se movimentar da dependência, para a 
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interdependência e independência, num processo de reconhecimento de suas 

limitações e se tornando participante ativa no seu cuidado. 

 

 

1.4. As casas de apoio 

 

 

Tem-se contado, como importante suporte às crianças e suas famílias, com 

as chamadas casas de apoio. Segundo Silveira e Lima (2001), o primeiro registro de 

uma casa de apoio à criança com câncer é o da Casa Ronald McDonald, que foi 

fundada em 1974, na Filadélfia, Estados Unidos, após um jogador de futebol, cuja 

filha tinha câncer, se unir ao McDonald’s e fundarem a primeira casa destinada a 

hospedar crianças. Desde então, o programa tem se ampliado, tornando-se de 

âmbito mundial. 

As casas de apoio à criança com câncer são entidades filantrópicas, sem fins 

lucrativos (SILVEIRA & LIMA, 2001). Têm como objetivo dar assistência ao paciente 

e familiar, auxiliando a suprirem necessidades básicas — tais como moradia, 

higiene, transporte, assistência psicossocial e educacional — durante o tratamento 

de uma doença grave fora do domicílio, sem a necessidade de internação 

(MACHADO, 2003). Para tanto, crianças e adolescentes, acompanhados da mãe, do 

pai ou de outro responsável, encontram uma "casa longe de casa" para se 

hospedarem durante o tratamento (SILVEIRA & LIMA, 2001). Caso contrário, devido 

a dificuldades de ordem financeira em arcar com os gastos do tratamento em outro 

lugar, seriam obrigados a interromper o tratamento (MACHADO, 2003). 

As casas de apoio são geralmente sustentadas por doações provenientes de 

instituições privadas ou de pessoas físicas, realização de bazares e eventos sociais 

para angariar fundos (MACHADO, 2003). Os recursos humanos nas casas de apoio 

são formados por voluntários ou profissionais custeados por empresas privadas ou 

prefeituras (SILVEIRA & LIMA, 2001; MACHADO, 2003). 
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De acordo com Machado (2003), devido ao alto custo e tempo gasto com o 

tratamento oncológico, o número de leitos disponíveis em hospitais públicos e 

serviços de saúde é limitado. Por esse motivo,  

 

“o apoio social é importante para viabilizar o acesso aos serviços médicos a 

um maior número de pacientes, e aproveitar da melhor forma os leitos 

disponíveis, uma vez que nem sempre é necessária a internação, havendo 

casos que podem ser encaminhados para as casas de apoio mesmo 

durante o tratamento” (MACHADO, 2003, p. 56). 
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2. Justificativa e Objetivos 

 

 

O câncer na infância é relativamente raro, atinge 1 em cada 10.000 crianças 

de 0 a 14 anos (Ries et al., 1999), em comparação com a população adulta com 

câncer, em que a incidência é 10 vezes maior (ANDRÉA, 2008). No Brasil, o câncer 

representa a segunda causa de mortalidade entre crianças de 1 a 19 anos — sendo 

a primeira causa relacionada aos acidentes e à violência (causas externas). O 

câncer, desse modo, se torna a primeira causa de mortes por doenças em crianças 

e adolescentes, para todas as regiões (INCA, 2016; INCA, 2017). Ou seja, se torna 

uma questão de saúde pública. Desse modo, é importante priorizar o atendimento a 

crianças e adolescentes acometidos pela doença, pois, além dos danos físicos, 

envolvem também danos psicológicos devido à gravidade da doença e o tratamento 

invasivo e agressivo a que essas crianças são submetidas.  

No trabalho psicológico com essas crianças, devem ser visadas as fantasias, 

emoções e pensamentos presentes em torno da doença; além de questões 

relacionadas à autoimagem. Deve-se possibilitar à criança vivenciar e representar 

sua doença através da fala e dos desenhos, para a compreensão, a elaboração dos 

sentimentos presentes e a amenização de possíveis angústias, ou seja, contribuindo 

para uma melhor qualidade de vida durante e após o tratamento. 

Partiu-se da hipótese de que o acometimento por doença grave na infância, 

devido ao seu aspecto traumático, acarrete transtornos no desenvolvimento 

psicológico infantil. O estudo é de importância tanto para a área de Psico-Oncologia 

pediátrica quanto para a área da Psicologia Clínica com crianças, uma vez que se 

propõe a pensar no desenvolvimento emocional e psíquico de crianças que estão 

passando por momentos difíceis e traumáticos.  

O vigente estudo propôs-se, em seu Objetivo Geral, por meio de análise de 

desenhos, um estudo aprofundado sobre as formas com as quais a criança com 

câncer lida e enfrenta a doença. O estudo teve os seguintes Objetivos Específicos: 

1. Avaliar mecanismos psicológicos, tais como expressões emocionais envolvidas no 

processo de adoecimento; 2. Observar possíveis alterações no desenvolvimento 

psicológico presentes na criança com câncer. Ainda teve o objetivo de conhecer as 
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representações e concepções sobre a doença, o tratamento, e a vida após o 

tratamento em familiares do grupo clínico. 

O estudo pretende trazer contribuições para a área científica e clínica ligada à 

Psico-Oncologia, contribuindo para um maior entendimento do impacto emocional 

sobre o desenvolvimento psicológico e recursos presentes na criança com câncer 

diante o processo de adoecimento, bem como as implicações, também para os 

familiares, de um adoecimento grave na infância.  
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3. Método 

 

 

3.1. Tipo de pesquisa 

 

 

A pesquisa foi realizada a partir da contribuição de dois tipos de métodos: 

quantitativo e qualitativo, clínico, seguindo a abordagem psicanalítica. Houve o 

predomínio do método quantitativo na análise dos instrumentos usados com as 

crianças, sendo realizada uma pesquisa exploratória, descritiva e transversal. 

Definindo cada um desses tipos, tem-se, em FONTELLES, et al. (2009), que a 

pesquisa exploratória:  

 

“visa a uma primeira aproximação do pesquisador com o tema, para torná-lo 

mais familiarizado com os fatos e fenômenos relacionados ao problema a 

ser estudado. No estudo, o pesquisador irá buscar subsídios, não apenas 

para determinar a relação existente, mas, sobretudo, para conhecer o tipo 

de relação” (FONTELLES, et al. 2009, p. 6).  

 

E a pesquisa descritiva:  

 

“visa apenas a observar, registrar e descrever as características de um 

determinado fenômeno ocorrido em uma amostra ou população, sem, no 

entanto, analisar o mérito de seu conteúdo. Geralmente, na pesquisa 

quantitativa do tipo descritiva, o delineamento escolhido pelo pesquisador 

não permite que os dados possam ser utilizados para testes de hipóteses, 

embora hipóteses possam ser formuladas a posteriori, uma vez que o 

objetivo do estudo é apenas descrever o fato em si” (FONTELLES, et al. 

2009, p. 6). 

 

Esta também é uma pesquisa transversal (ou seccional), pois foi realizada em 

um curto período de tempo, em um determinado momento, ou seja, em um ponto no 

tempo, tal como agora, hoje (FONTELLES, et al. 2009, p. 7). 

Também se utilizou, no estudo, a abordagem qualitativa para a análise de 

conteúdo das entrevistas realizadas com os familiares, realizadas a partir do método 

clínico, considerado em uma perspectiva epistemológica, que alicerça e legitima não 
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só os aspectos teóricos, mas também a prática, constituindo assim o rigor científico 

necessário à qualidade do estudo. Esse estudo é apresentado em capítulo a parte, 

que, assim, contém os dados das entrevistas com os familiares, a partir de relatos, 

que foram analisados segundo categorias de significados com base em Bardin (2009).   

De acordo com Turato (2004), o método clínico se baseia na discussão e 

compreensão das relações de sentido e significados de fenômenos humanos, sendo que 

tal viés metodológico considera as trocas afetivas, a escuta da fala do sujeito, os aspectos 

globais da linguagem corporal e comportamento durante o contato terapêutico.  

Segundo Amirallian (1997), o método clínico considera que a produção de 

respostas é determinada pelas condições psicológicas do indivíduo e é baseado na 

liberdade de manifestação, proporcionando que conteúdos inconscientes aflorem e 

sejam considerados na organização da personalidade do indivíduo (GIL, 2005). 

Aiello-Vaisberg (2004) refere a concepção da ciência pautada na relação 

sujeito-sujeito, em contraposição à ciência baseada na oposição sujeito-objeto, 

possibilitando, assim, uma dimensão transformadora, enquanto considera a 

produção de conhecimento integrada à intervenção. Segundo Silva (1993), no 

método psicanalítico em pesquisa, a relação sujeito-sujeito é permeada pelo 

inconsciente de cada um, do pesquisador e do indivíduo. Para Aiello-Vaisberg 

(2004), o método psicanalítico é aquele que considera o sentido emocional das 

condutas, levando-se em conta seu sentido singular e único, a partir da 

contextualização social, política e cultural, de modo que a clínica psicanalítica 

apresenta a sua dimensão ética pautada na prática que se volta à transformação do 

mundo humano.  

 

 

3.2. Participantes 

 

 

Foram avaliadas 60 crianças, em um único encontro e individualmente, sendo 

30 crianças com diagnóstico de câncer para o grupo clínico e 30 crianças sem 

diagnóstico de doença física grave para o grupo controle. As crianças entrevistadas 

eram de ambos os sexos, com idades entre 7 e 13 anos. As crianças com câncer do 

grupo clínico, com diagnósticos de câncer diversos, foram entrevistadas entre abril e 
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setembro de 2016, estavam em fase de diagnóstico, tratamento, remissão ou 

recidiva, sendo que haviam terminado o tratamento há no máximo 1 ano e 8 meses, 

conforme tabela em anexo (Anexo I). As crianças sem diagnóstico de doença 

orgânica foram entrevistadas na escola em dois dias do mês de outubro de 2016, 

sendo uma amostra pareada quanto à idade e ao sexo em relação ao grupo clínico.  

 

Critérios de inclusão: 

 

- Criança com diagnóstico médico em questão e com até dois anos da data do 

término do tratamento para o grupo clínico; 

- Criança em condições físicas para poder desenhar; 

- Para o grupo controle, crianças que não apresentassem diagnóstico médico de 

qualquer doença orgânica grave durante o período de realização da pesquisa. 

 

Abaixo se encontra a caracterização da amostra, com a descrição dos grupos 

dos participantes. 

Entre as 60 crianças, 46,7% são do sexo feminino e 53,3% do masculino. As 

idades variaram entre 7 e 13 anos, com média de 9,67 anos e desvio padrão de 

1,69. As crianças que participaram da pesquisa foram selecionadas em função de 

apresentarem ou não o quadro clínico de câncer. Dessa forma, metade da amostra 

fez parte do grupo controle e metade do grupo clínico. 

Como poderá ser observado nas Tabelas 1 e 2, a distribuição dos 

participantes nos grupos em função do sexo e da idade foi semelhante. Sendo que 

as amostras dos dois grupos foram pareadas quanto à idade e ao sexo. 

 

Tabela 1. Distribuição da amostra em função do sexo e dos grupos  

Sexo Feminino Masculino Total 

Grupo N % N % N % 

Controle 14 46,7 16 53,3 30 50,0 

Clínico 14 46,7 16 53,3 30 50,0 

Total 28 46,7 32 53,3 60 100,0 
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Tabela 2. Distribuição da amostra em função dos grupos e idades  

Grupo Controle Clínico Total 

Idade (anos) N % N % N % 

7 2 6,7 2 6,7 4 6,7 

8 8 26,7 8 26,7 16 26,7 

9 5 16,7 5 16,7 10 16,7 

10 4 13,3 4 13,3 8 13,3 

11 7 23,3 7 23,3 14 23,3 

12 2 6,7 2 6,7 4 6,7 

13 2 6,7 2 6,7 4 6,7 

Total 30 100,0 30 100,0 60 100,0 

 

Para o estudo qualitativo, foi entrevistado um dos familiares da criança com 

câncer, em alguns casos, foram entrevistados mais de um familiar da criança, 

totalizando a participação de 32 familiares no estudo.  

 

 

3.3. Local 

 

 

Os locais de realização da pesquisa para o grupo clínico foram: uma 

instituição de apoio à criança com câncer localizada em São Paulo e o ambulatório 

de Onco-Hematologia de hospital da rede pública de São Paulo. Para a amostragem 

do grupo controle, o local para a realização da coleta de dados foi uma escola 

pública de São Paulo. A instituição proponente foi a Universidade de São Paulo, 

Instituto de Psicologia. 
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3.4. Instrumentos  

 

 

Para o estudo, foram utilizados os instrumentos a seguir. 

 

 

3.4.1. Entrevista semiestruturada parte I e parte II 

 

 

De acordo com Bleger (1964), a entrevista é um instrumento fundamental no 

método clínico e também se configura como uma técnica de investigação científica 

em psicologia. As entrevistas podem ser de três tipos, a se saber: 1) aberta — o 

entrevistador tem ampla liberdade para fazer perguntas e intervenções, devendo ser 

flexível para que o entrevistado configure o campo da entrevista conforme sua 

estrutura psicológica particular; 2) fechada — trata-se de perguntas já previstas e 

que são feitas respeitando-se uma ordem, com um “questionário”; 3) semiaberta — 

formada por perguntas previstas, assim como na entrevista fechada, porém há certa 

flexibilidade para o entrevistado transitar pelas questões, podendo ser respondidas 

fora de ordem.  

Na presente pesquisa optou-se pelo modelo de entrevista semiestruturada. 

Considerou-se neste estudo como entrevista semidirigida ou semiestruturada o conceito 

exposto por Ocampo e Arzeno (1995), ou seja, de uma entrevista caracterizada por 

fornecer ao paciente a liberdade para expor seus problemas começando por onde 

preferir e incluindo o que desejar. Cabe ao entrevistador intervir em alguns momentos, 

como fazer perguntas quando o entrevistado não sabe por onde começar ou para 

adquirir maiores informações, preenchendo “lacunas” do discurso do sujeito, 

assegurando, assim, que os objetivos da entrevista sejam cumpridos.   

O Roteiro de Entrevista Semiestruturada foi elaborado para a presente 

pesquisa, usando-se como referência os questionários sociodemográficos propostos 

por Chequini (2009) e Cunha (2007), sendo composto por perguntas de respostas 

simples. Apresenta-se dividido em duas partes: a parte I, que contém dados gerais 

sobre a criança e a família (Anexo II); e, a parte II, composta por perguntas acerca 

da doença (Anexo III). Ambos os questionários, partes I e II, foram preenchidos 

somente pelos familiares das crianças do grupo clínico. 
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3.4.2. Técnicas projetivas gráficas   

 

 

Foram empregadas as Técnicas projetivas gráficas: o Teste do Desenho da 

Casa-Árvore-Pessoa e o Teste do Desenho da Pessoa na Chuva. Assim, se faz uma 

breve introdução acerca de tais técnicas e em seguida elas são apresentadas. 

O desenho é considerado um material projetivo válido e o mais adequado 

para se observarem aspectos psíquicos presentes nas crianças. Arzeno (1995, p. 

86), em seu livro “Psicodiagnóstico Clínico: novas contribuições”, refere, a respeito 

dos testes gráficos, que  

 

“a linguagem gráfica, assim como a lúdica, é a que está mais próxima do 

inconsciente e do Ego corporal. Consequentemente, oferece maior 

confiabilidade que a linguagem verbal, a qual é uma aquisição tardia e pode 

ser muito mais submetida ao controle consciente do indivíduo”. 

 

Para Aberastury (1982), o paciente tende a demonstrar, no contato inicial, seus 

principais conflitos e as suas fantasias de cura e enfermidade. As crianças e os 

adolescentes preferem se comunicar por desenhos e estórias no lugar da forma verbal.  

Para Tardivo (2007), os sinais nos desenhos correspondem a aspectos da 

imagem corporal, o registro imaginário do corpo, inconsciente e de base afetiva. 

Segundo essa autora, com base em Grassano (1996), a produção projetiva é uma 

criação que expressa o modo de estabelecer contato com a realidade interna e 

externa, sendo o produto de uma síntese pessoal. Cada estímulo projetivo põe à 

prova a capacidade de recriação que se baseia na capacidade reparadora.  

A partir dessa perspectiva, cada desenho projetivo pode ser analisado como 

um modelo do tipo de objetos internos e externos do sujeito, expressos pelas 

qualidades — ou seja, completos ou incompletos, quebrados, bizarros ou 

harmoniosos, integrados ou desorganizados — que a pessoa é capaz de criar. Cada 

desenho pode ser concebido como resultado e evidência das tentativas bem-

sucedidas ou fracassadas, de forma total ou parcial, e da capacidade de integração 

e reparação. Os impulsos reparadores, entre os quais a sublimação e a criatividade, 

tendem a integrar, completar, dar vida emocional ao objeto incompleto — o estímulo 

projetivo — que é oferecido ao sujeito (GRASSANO, 1996; TARDIVO, 2007). 
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Arzeno (1995) compara o desenho ao sonho, tanto quanto à formação quanto 

à estruturação do desenho, afirmando que assim como os sonhos, os desenhos têm 

conteúdos manifestos e conteúdos latentes. Sendo que na produção de desenhos 

também podem ser observados mecanismos de regressão, fragmentação, 

condensação e deslocamento, como forma de omitir o verdadeiro significado por trás 

da produção- onírica e gráfica. 

Oliveira et al. (2006) falam da importância, ao se trabalhar com outras crianças 

com câncer, do desenho como forma do paciente de entrar em contato com seu 

corpo, falar de sua doença e do momento singular que está experimentando. Através 

do pintar, a criança é suscitada a tentar compreender o que se passa em seu corpo. 

Winnicott (1971), em “O Brincar e a Realidade”, refere uma terceira área de 

espaço potencial que se forma entre a mãe e o bebê, sendo nessa área em que se 

encontra o brincar, um espaço transicional, que não é realidade psíquica interna, está 

fora do indivíduo, mas não é externo. É um espaço intermediário, existente entre o 

subjetivo e o que é objetivamente percebido.  O brincar é universal, facilita o 

crescimento e a saúde, conduz aos relacionamentos grupais e pode ser uma forma de 

comunicação na psicoterapia. E no brincar também se insere o desenho. No brincar, a 

criança traz para dentro dessa área da brincadeira objetos ou fenômenos oriundos da 

realidade externa, usando-os a serviço da realidade interna, pessoal. “No brincar, a 

criança manipula fenômenos internos a serviço do sonho e veste fenômenos externos 

escolhidos com significado e sentimento onírico” (WINNICOTT, 1971, p. 76). 

Resumindo, o desenho, assim como o brincar, pode ser igualado ao sonho, 

quanto à sua proximidade com o inconsciente. O desenho pode ser entendido como 

uma brincadeira e como pertencente a essa terceira área intermediária, como algo 

que não é nem interno/subjetivo, nem externo/objetivamente percebido, mas algo 

que se dá entre esses espaços. A partir de algo dado da realidade, o papel, são 

projetados conteúdos subjetivos, dando a possibilidade ao indivíduo de reeditar sua 

história, reeditar conteúdos internos e externos de sua realidade vivencial. Ao se dar 

a possibilidade do sujeito de criar e usar sua criatividade, possibilita-se que reviva e 

reinvente sua história (OLIVEIRA et al., 2006). 
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3.4.2.1. O Teste do Desenho da Casa-Árvore-Pessoa (H-T-P) 

 

 

O H-T-P é um teste projetivo gráfico, desenvolvido por John N. Buck em 1948, 

e atualizado em 1969. Pode ser acromático ou cromático, e consiste em convidar o 

indivíduo a produzir um desenho a mão livre de uma casa, de uma árvore e de uma 

pessoa. Um desenho adicional de uma pessoa do sexo oposto à que foi 

primeiramente desenhada pode ser solicitado. No desenho da casa, a folha é 

oferecida na posição horizontal, nos desenhos da árvore e pessoa, na posição 

vertical. Em seguida, realiza-se o inquérito, em que são feitas uma série de perguntas 

relativas às associações do indivíduo sobre aspectos de cada desenho. Os desenhos 

são analisados em suas características formais e de conteúdo (BUCK, 1948/ 2003).  

De acordo com Buck (1948/ 2003), por mais de 50 anos, os clínicos têm 

usado a técnica projetiva do H-T-P para obter informações sobre como uma pessoa 

experiencia sua individualidade em relação aos outros e ao ambiente do lar. Os 

desenhos são avaliados pelos sinais de psicopatologia existente ou potencial 

baseados no conteúdo, características do desenho, como tamanho e localização, e 

a presença ou ausência de determinadas partes. O uso do teste é recomendado 

para indivíduos acima de oito anos.  

O H-T-P. de Buck (1948/2003) era inicialmente uma escala de inteligência na 

qual o autor estava trabalhando e que foi transformada por ele numa rica técnica 

projetiva. O H-T-P é uma técnica projetiva que tem sido pesquisada com larga 

utilidade na clínica psicológica, por permitir a projeção de aspectos mais regredidos 

do ego no desenho da casa, sua estrutura no desenho da árvore e aspectos mais 

atuais e de relacionamento no desenho da figura humana (HAMMER, 1981).A 

propósito da análise de conteúdo, o interesse do sujeito recai sobre a visão subjetiva 

que ele tem de si mesmo e de seu ambiente, das coisas que ele considera 

importante, que enfatiza e das que ignora (HAMMER, 1981). 

Para Buck (1948), o significado geral da casa é o autorretrato ou 

autorrepresentação dela e a atitude do sujeito para com os habitantes da casa. Hammer 

(1981) salienta que a casa, como local de moradia, provoca no sujeito associação 

referente à vida doméstica e às relações intrafamiliares. Observa-se que, em crianças, 

ela abrange sua atitude a respeito da situação familiar e as relações com os pais e 

irmãos. O desenho da casa representaria duas situações básicas: 1) um autorretrato 
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com elementos de fantasia, contato com a realidade, acessibilidade interna dos 

aspectos oral, anal ou fálica; e 2) a percepção da situação doméstica relativa ao 

passado, presente, futuro almejado, ou alguma combinação desses três aspectos.  

A árvore representa o ser humano, onde o sujeito projeta aspectos de atividade 

e do amadurecimento caracterológicos (KOLCK, 1962). É aplicado em crianças, 

adolescentes e adultos, requerendo apenas que o sujeito desenhe uma árvore, sendo 

interpretado de acordo com os aspectos gerais do desenho, seus elementos formais e 

impressão global. A árvore é um autorretrato de si, assim como a figura humana, mas, 

por ser um elemento mais básico, natural e vegetativo, é, segundo se observou, um 

símbolo mais adequado sobre o qual se pode projetar os sentimentos mais profundos 

da personalidade e os sentimentos acerca do self (TARDIVO, 1985). 

A primeira estudiosa a analisar desenhos da figura humana com o intuito de 

medir o self projetado foi Karen Machover (1949). Esta autora se baseou na hipótese 

de imagem corporal para encaminhar suas análises. Acreditava que a figura 

humana, desenhada pelo indivíduo instruído a "desenhar uma pessoa", se 

relacionasse intimamente com os impulsos, ansiedades, conflitos e compensações 

características desse indivíduo. De certa maneira, a figura humana é a pessoa, e o 

papel, o ambiente, de modo que várias sensações, percepções e motivação estão 

localizadas em certas partes do corpo (MACHOVER, 1949). 

Hammer (1981, p. 63) estabeleceu os pressupostos básicos que 

fundamentam a visão projetiva da figura humana, a seguir: 

 

1 - O pressuposto básico é que os desenhos da figura humana são 

determinados. 

2 - O desenho da figura humana é determinado por fatores psicodinâmicos 

nucleares. 

3 - Esta “nuclearidade” surge como resultado do conceito de imagem corporal. 

De acordo com esse conceito, cada um de nós leva consigo em seu aparelho 

psíquico uma imagem física de sua estrutura, que é em grande parte inconsciente. 

Acrescenta ainda que essa imagem se baseia em parte na convenção, em parte nas 

sensações e estrutura somática e, em parte, na transposição simbólica das atitudes 

em características somáticas. 

4 - Embora o desenho de uma figura humana seja determinado por uma 

combinação de fatores culturais, de treino pessoal, biomecânicos, transitórios e 
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caracterológicos, estes últimos podem ser isolados, identificados e quantificados. O 

treinamento artístico não disfarça os aspectos caracterológicos, mas se combina 

com eles. 

5 - Existem operações intermediárias entre os detalhes de um desenho e as 

forças que o determinaram; essas operações possuem uma gramática e uma 

sintaxe similares às que governam os símbolos oníricos, às formações na fantasia e 

aos deslocamentos somáticos. 

De acordo com Aberastury (1982), o desenho da figura humana é um material 

valioso para se conhecer o esquema corporal da criança. Enrique Pichon Rivière, 

revelou que a criança a partir dos cinco anos de idade é capaz de reproduzir 

corretamente a figura humana e que deformações nesta reprodução correspondem 

a conflitos internos (apud Aberastury, 1982). 

Resumindo-se, de acordo com Di Leo (1985), a casa representa o 

desenvolvimento do sujeito; a árvore, o crescimento; e a pessoa, a expressão da 

integração da personalidade. 

Foram utilizados critérios de avaliação das características formais e de 

conteúdo para o H-T-P conforme exposto por Hammer (1981) e Lourenção Van Kolck 

(1984) e utilizado por Tardivo4 (Anexo IV). Os aspectos de conteúdo são específicos 

a cada desenho e refletem características relacionadas aos aspectos simbólicos. 

 

 

3.4.2.2. O Teste do Desenho da Pessoa na Chuva 

 

 

O Teste do Desenho da Pessoa na Chuva é um teste de origem imprecisa. 

De acordo com Querol e Paz (1997), é uma técnica elaborada por M. Fay em 1924, 

que solicitaria o desenho de uma mulher na chuva. É uma técnica simples, que pode 

ser administrada individual ou coletivamente em crianças, adolescentes e adultos de 

ambos os sexos. O material necessário para aplicação é lápis grafite, borracha e 

folha de papel sem pauta que deve ser entregue ao sujeito na posição vertical com a 

seguinte instrução: “desenhe uma pessoa na chuva.” A interpretação do Teste da 

Pessoa na Chuva baseia-se nos mesmos princípios de interpretação da Figura 

Humana de Machover (1949) em relação aos elementos expressivos (dimensão, 
                                                           
4
 Processo n. 305786/2010-5 CNPq 
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localização, traços, pressão, tempo e sequência de execução, movimento, 

sombreado) e ao conteúdo (posição da figura humana, postura, borraduras, linhas, 

detalhes acessórios e sua localização, vestimenta, guarda-chuva ou substitutos, 

partes do corpo humano e identidade sexual) (QUEROL & PAZ, 1997). 

Chuva e guarda-chuva são, portanto, os elementos adicionais no desenho da 

figura humana: a chuva simboliza uma situação de tensão ou de hostilidade do meio, 

contra a qual o indivíduo precisa se proteger, e o guarda-chuva, os recursos 

defensivos do indivíduo. De acordo com Querol & Paz (1997, p. 19) a pessoa na 

chuva “agrega uma situação de estresse na qual o indivíduo não consegue manter 

sua fachada habitual, sentindo-se forçado a recorrer a defesas antes latentes”. 

O Teste da Pessoa na Chuva é uma técnica projetiva gráfica pouco difundida 

no Brasil5, desconhecida por grande parte dos psicólogos brasileiros, mas é utilizada 

na Argentina desde 1980 por educadores, psicólogos clínicos e até mesmo por 

profissionais de recursos humanos como recurso complementar (QUEROL & PAZ, 

1997; MORO, LEMA & LONGO, 2003).  

Na interpretação do teste, quanto mais abundante a chuva, maior a 

intensidade da pressão sentida pelo indivíduo; já a ausência de chuva pode indicar 

oposicionismo ou ainda a tendência à negação de conflitos. As principais categorias 

de representação de chuva e suas respectivas interpretações serão apresentadas a 

seguir, de acordo com o manual do teste (QUEROL & PAZ, 1997): 

- Nuvens: “pressão, ameaça... Podem representar tendências autoagressivas 

ou doenças psicossomáticas (nuvens espessas)”. (p. 75) 

- Chuva: “representa a hostilidade do meio a qual o sujeito deve enfrentar”. (p. 

75) 

- Chuva torrencial: “muita pressão, situação muito estressante”. (p. 75) 

- Chuva escassa: “pessoa que se sente com possibilidades de defender-se 

frente às pressões ambientais”. (p. 75) 

- Gotas como lágrimas: “angústia”. (p. 75) 

- Ausência de chuva: “oposicionismo, pessoa manipuladora. Tendência a 

negar as pressões – e conflitos – do meio”. (p. 76) 

- Raios: “pressão que abala o sujeito”. (p. 76) 

                                                           
5
 Está sendo realizado o estudo de adaptação e validação da técnica em nosso meio por Tardivo, 

tendo sido realizado estudo aprovado pelo CNPq e ampliado para diversos grupos clínicos. (Proc 
CNPq 400867/2010-9)  
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O guarda-chuva é um elemento esperado no teste, porque representa a 

capacidade do uso de defesas para o enfrentamento de situações estressantes. As 

interpretações das principais características relacionadas ao guarda-chuva 

apresentadas no manual de Querol e Paz (1997) são as seguintes: 

- Guarda-chuva cobrindo adequadamente a pessoa: “... sentimento de 

adequação, confiança em si mesmo, segurança. Saber afrontar problemas 

sem expor-se a riscos desnecessários, capacidade de prever”. (p. 83) 

- Guarda-chuva muito grande em relação ao tamanho da pessoa: “excessiva 

proteção e defesa”. (p. 83) 

- Guarda-chuva muito pequeno em relação ao tamanho da pessoa: “defesas 

instáveis. Deixa a pessoa quase exposta às pressões do meio”. (p. 84) 

- Guarda-chuva fechado: “resignação. Baixar a guarda, deixar que o outro o 

defenda, que tome o seu lugar na defesa. Sem forças para lutar”. (p. 84) 

- Guarda-chuva fechado e no chão: “... sente que conta com pouca energia 

para se defender... que segurar o guarda-chuva é esforço excessivo”. (p. 86) 

- Guarda-chuva voando: “defesa instável. Ego muito frágil. Preocupações”. (p. 87) 

A ausência de guarda-chuva no Teste da Pessoa na Chuva é interpretada 

como “falta de defesas” (QUEROL & PAZ, 1977, p. 83), apontando para uma 

fragilidade ou impossibilidade do indivíduo para empregar recursos defensivos que 

possam protegê-lo das tensões ambientais (QUEROL & PAZ, 1977). 

A chuva e a ausência do guarda-chuva devem ser interpretados com cautela, 

em função de adolescentes não usarem guarda-chuva e, principalmente, a questão 

da chuva em regiões onde é vivida como desejável e não como causadora de 

estresse (TARDIVO et al., 2014).   

Barilari, Agosta e Colombo (2000) iniciaram um estudo pioneiro para 

investigar as características gráficas mais comuns do Teste da Pessoa na Chuva, 

em crianças vítimas, partindo da base do teste que se propõe a compreender a 

maneira pela qual o indivíduo enfrenta situações de tensão. Seguem os indicadores 

encontrados por Barilari et al. (2000), com suas respectivas interpretações: 

- Uso do duplo: “dissociação.” (p. 30) 

- Ausência de mãos: “timidez, inadequação e culpa. Falta de recursos para 

agir na realidade. Dificuldades na comunicação.” (p. 19) 

- Ausência de pés: “desalento, abatimento, falta de ilusão. ‘É o que não 

chega nunca’”. (p. 19) 
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- Ausência de guarda-chuva: “falta de defesa”. (p. 20) 

- Chuva setorizada: “situação de pressão”. (2004, p. 24 apud Pool, 2006) 

- Nuvens espessas e raios sobre a cabeça: “tendências autoagressivas e 

doenças psicossomáticas.” (p. 20) 

- Cabeça deteriorada: “preocupação excessiva com a atividade mental e 

rendimento intelectual. Ideias obsessivas.” (p. 20) 

- Rigidez corporal: “sensação de estar preso, isola-se para proteger-se do 

mundo. Despersonalização. Desadaptação. Falta de liberdade.” (p. 20) 

- Rigidez no traço: “incapacidade de usar defesas adequadas e eficazes”. (p. 20) 

- Pobreza de detalhes: “pobreza de recursos internos, falta de estimulação 

do meio.” (p. 20) 

- Dimensão pequena: “desvalorização, sentimentos de inadequação, 

retraimento, sensação de clausura, percepção inadequada de si mesmo. 

Preocupação com as relações com o ambiente.” (p. 20) 

Foram utilizados os mesmos critérios de avaliação das características formais 

e de conteúdo para o “Desenho da Pessoa na Chuva” utilizados por Tardivo (2007) 

(Anexo V). 

 

 

3.5. Procedimentos 

 

 

Primeiramente, um dos familiares das crianças foi convocado a participar do 

estudo, sendo-lhe entregue o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, TCLE 

(Anexo VI). No caso das crianças escolares, o termo foi enviado aos pais através da 

agenda escolar; já no caso do grupo clínico, foi entregue pessoalmente. Após a 

aceitação em participar da pesquisa, foi realizada a entrevista semiestruturada com 

um dos familiares da criança com câncer do grupo clínico, utilizando-se o roteiro de 

entrevista semidirigida Parte I e Parte II. 

Na sessão individual, no grupo clínico e controle, a criança foi convidada a 

participar do estudo através do Termo de Assentimento Livre e Esclarecido, TALE 

(ANEXO VII), e após o consentimento, foram entregues quatro folhas sulfite em 

branco tamanho A4, lápis preto no 2 e borracha. Foram pedidos quatro desenhos 

para cada criança com as seguintes instruções: 1) “desenhe uma casa”; 2) “desenhe 
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uma árvore; 3) “desenhe uma pessoa”; 4) “desenhe uma pessoa na chuva”. Na 

presente pesquisa, foi utilizado o H-T-P acromático, não foi solicitado o desenho da 

figura do sexo oposto. Foi perguntado ao participante somente o sexo e idade da 

figura humana desenhada no H-T-P e no Desenho da Pessoa na Chuva. O 

entrevistador fez anotações de suas observações, e também foram realizadas 

perguntas pertinentes para maiores esclarecimentos acerca dos desenhos.  

 

 

3.6. Análise dos resultados 

 

 

Os resultados foram analisados utilizando-se o método quantitativo que 

compõe os capítulos 4 e 5 para a análise das produções gráficas das crianças, do 

grupo clínico e controle.  

Para a análise das produções gráficas foram considerados os aspectos a partir 

dos dados apresentados por Hammer (1981), Lourenção Van Kolck (1984). Para a 

análise, foram criadas folhas de avaliação, onde os critérios de presença (1) e ausência 

(0) foram preenchidos em espaços para cada categoria, sendo avaliados aspectos 

adaptativos, expressivos da figura humana e projetivos para os desenhos da casa, da 

árvore e da figura humana. Para o desenho da pessoa, foram utilizados os mesmos 

critérios empregados por Tardivo6 para o estudo do Desenho da Figura Humana.    

O Desenho da Pessoa na Chuva foi analisado utilizando-se os mesmos 

critérios propostos por Querol e Paz (1997) e por Tardivo, (2013). Para a análise, 

foram criadas folhas de avaliação, com os critérios de presença (1) e ausência (0), 

sendo que os recursos formais e de conteúdo para o desenho da figura humana e os 

detalhes da chuva foi o mesmo empregado por Tardivo7. 

Foram calculadas as frequências de cada uma das características avaliadas 

em cada um dos quatro desenhos para o grupo clínico e controle. As frequências 

das características foram comparadas pelo teste de qui-quadrado para verificar se 

as mesmas são capazes de diferenciar os grupos de crianças com e sem câncer. 

Para a idade da figura humana desenhada no H-T-P foi realizado o teste t de 

Student, após constatar normalidade dos dados. 

                                                           
6
 Processo n. 305786/2010-5 CNPq 

7
 Processo n. 305786/2010-5 CNPq 
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Para a análise do discurso dos familiares das crianças com câncer, obtidos a 

partir das entrevistas semiestruturadas, utilizou-se o método qualitativo. Esses 

dados das entrevistas semiestruturadas e o roteiro de entrevista semiestruturada 

partes I e II, realizada com o familiar da criança com câncer, também foram 

considerados e analisados qualitativamente. 

 

 

3.7. Aspectos éticos 

 

 

Os aspectos éticos do presente estudo foram preservados e trabalhados de 

acordo com as leis e regulamentações vigentes, tendo como norteadoras a 

Resolução 196/96, a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde e a Norma 

Operacional 001/2013. 

A participação dos entrevistados neste estudo foi de caráter voluntário, 

preservando-se a identidade de cada um. Os responsáveis assinaram Termos de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), no qual manifestaram sua concordância 

na participação; e as crianças foram ouvidas e convidadas a participar através do 

Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE). Aos participantes foi permitido 

retirar o seu consentimento de participação no estudo a qualquer momento, sem lhe 

acarretar nenhum prejuízo. O estudo envolveu riscos mínimos aos seus 

participantes. Caso houvesse necessidade ou fosse solicitado, poderia ser realizado 

encaminhamento psicológico aos participantes envolvidos no estudo.  

O projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, localizado na Av. 

Prof. Mello Moraes, 1.721- Bloco G, 2º andar, sala 27- Cidade Universitária- São 

Paulo (SP), CEP: 05508-030. O estudo foi aprovado pelo Comitê, através da 

Plataforma Brasil, em 27/02/2016, no do CAAE: 52957316.9.0000.5561, no do 

Parecer: 1427414. 
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4. Resultados  

 

 

4.1. Técnicas projetivas gráficas: Teste do Desenho da Casa-Árvore-Pessoa e 

o Teste do Desenho da Pessoa na Chuva  

 

 

Este capítulo é dedicado à apresentação dos resultados obtidos na pesquisa.  

Mesmo se configurando em descrição dos participantes, são destacados dois dados 

que têm relação direta com a enfermidade e o tratamento: a escolaridade das 

crianças e a ocupação dos pais. Em seguida, são inseridos os resultados obtidos 

pelas crianças nas técnicas projetivas gráficas, onde foi usado o método 

quantitativo. A saber: o Teste do Desenho da Casa-Árvore-Pessoa e o Teste do 

Desenho da Pessoa na Chuva, com as principais diferenças encontradas. 

Finalmente, se apresentam os resultados encontrados a partir do emprego das 

entrevistas com os familiares dos participantes do grupo clínico, onde se empregou 

o método qualitativo se apresenta em capitulo à parte (no capítulo 6).   

 

 

4.2. Dados dos participantes — escolaridade e ocupação dos pais 

 

Quanto à frequência escolar, os dados são inseridos na Tabela 3.  

 

 

Tabela 3. Distribuição da amostra em função da frequência escolar dos grupos  

Frequência escolar 
Grupo 

Clínico Controle 

 N % N % 

Afastamento escolar: sim 9 30,0 0 0,0 

Afastamento escolar: não 21 70,0 30 100,0 

Total 30 100,0 30 100,0 
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Observa-se que, dentre as 30 crianças entrevistadas para o grupo clínico, 9 

(30,0%) estavam afastadas das atividades escolares e 21 crianças (70,0%) estavam 

frequentando a escola, enquanto no grupo controle, todas as 30 crianças 

entrevistadas (100,0%) frequentavam a escola. 

A partir dos dados das entrevistas semiestruturadas, observou-se, conforme 

Tabela 4, as atividades laborais dos pais e mães das crianças do grupo clínico. 

 

 

Tabela 4. Distribuição da amostra em função da frequência de familiar que realiza 

atividades laborais no grupo clínico 

Características 
Grupo 

Mães Pais 

 N % N % 

Não realizam atividades laborais 19 63,3 7 23,3 

Realizam atividades laborais 11 36,7 23 76,7 

Total 30 100,0 30 100,0 

 

 

Verificou-se que o número de mães que não exerciam atividades laborais 

(63,3%) foi maior comparado com as que exerciam (36,7%). A maioria relatou estar 

afastada devido aos cuidados despendidos ao filho doente. Entre os pais dessas 

crianças, 7 não trabalhavam (23,3%) ou estavam afastados e 23 trabalhavam (76,7%).  

 

 

4.3. Resultados do Teste do Desenho da Casa-Árvore-Pessoa (H-T-P) 

 

 

Para a análise do Teste do Desenho da Casa-Árvore-Pessoa (H-T-P), foram 

consideradas, quanto aos aspectos adaptativos, 7 características para o desenho da 

casa, 7 características para o desenho da árvore e 7 para o desenho da pessoa. 

Quanto ao aspecto expressivo da figura humana (pessoa), foram analisadas 52 

características. Quanto aos aspectos projetivos, foram analisadas 92 características 

para o desenho da casa, 117 características para o desenho da árvore e 218 para o 

desenho da pessoa. Para verificar se as frequências com que foram desenhadas as 
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características analisadas no Teste da Casa-Árvore-Pessoa (H-T-P) se 

diferenciaram de forma estatisticamente significante entre o grupo clínico e controle, 

foram comparadas as análises dos desenhos dos dois grupos. Os resultados são 

apresentados na Tabela 5; somente os dados que diferenciaram de forma 

estatisticamente significante (p < 5%) nos dois grupos foram apresentados.  

 

Tabela 5. Frequências e teste do qui-quadrado das características significativas do 

H-T-P para o grupo clínico e controle 

Características 
Clínico Controle 

X² p 
N % N % 

H-T-P - Adaptativos – Pessoa 

Adaptação gráfica 

Além 2 6,7 2 6,7 

9,219 0,010 Aquém 16 53,3 5 16,7 

Esperado 12 40,0 23 76,7 

H-T-P Expressivos – Pessoa 

Linha do solo 
Presença 3 10,0 11 36,7 

5,963 0,015 
Ausência 27 90,0 19 63,3 

H-T-P Projetivos – Árvore 

Impressão geral - Harmoniosa  
Harmoniosa 16 53,3 21 70,0 

6,734 0,034 
Não 14 46,7 9 30,0 

Superfície da copa – Obsessiva  
Obsessiva 4 13,3 0 0,0 

4,286 0,038 
Não 26 86,7 30 100,0 

Linha da Copa – Inflexível (em 

forma de cúpula) 

Inflexível 1 3,3 6 20,0 
4,043 0,044 

Não 29 96,7 24 80,0 

Galhos – Presença 
Ausência 25 83,3 16 53,3 

6,239 0,012 
Presença 5 16,7 14 46,7 

Galhos – Organizados 
Organizados 3 10,0 10 33,3 

4,812 0,028 
Não 27 90,0 20 66,7 

Galhos – Pontas encobertas 
Pontas Encobertas 0 0,0 4 13,3 

4,286 0,038 
Não 30 100,0 26 86,7 

Galhos – Saem do tronco (fora 

da copa) 

Saem 2 6,7 11 36,7 
7,954 0,005 

Não 28 93,3 19 63,3 

H-T-P Projetivos – Pessoa 

Tipo de representação 
Figurativa 26 86,7 30 100,0 

4,286 0,038 
Palito 4 13,3 0 0,0 

Pernas - comprimento 

Adequadas 17 56,7 9 30,0 

8,267 0,041 
Curtas 9 30,0 7 23,3 

Longas 2 6,7 7 23,3 

Ausentes 2 6,7 7 23,3 

Chapéu 
Sim 4 13,3 0 0,0 

4,286 0,038 
Não 26 86,7 30 100,0 
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Podem ser feitas as seguintes observações. Foram mais frequentes, no grupo 

clínico, no desenho da pessoa, as características: adaptação gráfica aquém do 

esperado para a idade, ausência de linha do solo, tipo de representação palito, 

pernas adequadas, pernas curtas e presença de chapéu. As características mais 

frequentes no desenho da árvore para o grupo clínico foram: impressão geral não 

harmoniosa, superfície da copa obsessiva, ausência de galhos, galhos de forma não 

organizada ou desorganizada. O desenho da casa não apresentou características 

que se diferenciaram significantemente entre o grupo clínico e controle.  

Foram mais frequentes, no grupo controle, no desenho da pessoa, as 

características: adaptação gráfica dentro do esperado para a idade, presença de 

linha de solo, tipo de representação figurativa, pernas longas, pernas ausentes. As 

características mais frequentes no desenho da árvore para o grupo controle foram: 

impressão geral harmoniosa, linha de copa inflexível, presença de galhos, galhos 

organizados, galhos que saem do tronco, galhos com pontas encobertas. A seguir, 

se insere a Tabela 6, que contém os dados a respeito das médias das figuras 

humanas por grupo. 

 

 

Tabela 6. Teste t de Student para comparação da idade da figura humana por grupo 

 Grupo N Média Desvio padrão Erro padrão médio p 

Idade da figura 

humana (anos) 

Clinico 30 14,53 9,224 1,684 
0,022 

Controle 30 10,20 3,605 0,658 

 

 

Quanto à idade atribuída à figura humana (pessoa) desenhada no H-T-P, a 

Tabela 6 apresenta o resultado da comparação das médias das idades da figura 

humana por grupo. O teste apontou haver diferença significante (t = 2,39, p = 0,022) 

entre os grupos, ou seja, o grupo clínico tem maior idade atribuída à figura humana 

desenhada, idade média de 14,53 anos, em relação ao grupo controle, com idade 

média de 10,20 anos, a diferença das idades médias foi de 4,333 com IC8 (média, 

95%) = [0,672; 7,995].  

 

 
                                                           
8
 IC = intervalo de confiança de 95%. 
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4.4. Resultados do Teste do Desenho da Pessoa na Chuva 

 

 

Para verificar se a frequências com que foram desenhadas as características 

analisadas no Teste do Desenho da Pessoa na Chuva se diferenciaram de forma 

estatisticamente significante entre o grupo clínico e controle, foram comparadas as 

análises dos desenhos dos dois grupos. Os resultados são apresentados na Tabela 

7, somente os dados que diferenciaram de forma estatisticamente significante (p < 

5%) nos dois grupos foram apresentados.  

 

Tabela 7. Frequências e resultado do teste de qui-quadrado das características 

significativas do Teste do Desenho da Pessoa na Chuva para o grupo controle e o 

grupo clínico 

Características 

Grupo 

X
2
 p Controle Clínico 

N % N % 

Localização – Inferior esquerdo 24 80,0 12 40,0 10,000* 0,002 

Localização – Inferior direito 1 3,3 9 30,0 7,680* 0,012 

Traçado – Inclinação 5 16,7 12 40,0 4,022† 0,039 

Pescoço – Comprido 14 46,7 6 20,0 4,800† 0,029 

Olhos – Fechados 5 16,7 0 0,0 5,455† 0,024 

Braços – Em cruz 10 33,3 3 10,0 4,812† 0,030 

Roupa – Presença 28 93,3 22 73,3 4,320† 0,045 

Linha de Base – Presença 23 76,7 15 50,0 4,593† 0,037 

Não de acordo com a idade 0 0,0 6 20,0 6,667† 0,024 

Chuva – Setorizada 2 6,7 18 60,0 19,200* < 0,001 

Guarda-chuva 24 80,0 16 53,3 4,800† 0,025 

*Significante a 0,01; 
†
Significante a 0,05.   

 

 

Pode-se verificar que 11 características, do total de 108 características 

analisadas, diferenciaram os dois grupos (10,2% do total). Foram mais frequentes no 

grupo controle as características: localização inferior esquerdo, pescoço comprido, 

olhos fechados, braços em cruz, presença de roupas, linha de base e guarda-chuva. 

Já para o grupo clínico, foram mais frequentes as características: localização inferior 

direito, traçado inclinação, não de acordo com a idade e chuva setorizada.
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5. Discussão dos resultados quantitativos 

 

 

Neste capitulo, são discutidos os resultados apresentados anteriormente.  

Discutem-se os principais dados obtidos entre as crianças nas técnicas projetivas 

gráficas, buscando-se comparar com dados da literatura, e são trazidas reflexões 

considerando-se os possíveis sentidos dos principais aspectos presentes no Teste 

do Desenho da Casa-Árvore-Pessoa e no Teste do Desenho da Pessoa na Chuva. 

Em seguida, se apresenta a discussão das consequências da enfermidade, como a 

escolaridade das crianças e as ocupações dos familiares. 

 

 

5.1. Discussão dos resultados nas técnicas projetivas gráficas: Teste do 

Desenho da Casa-Árvore-Pessoa e Teste do Desenho da Pessoa na Chuva 

 

 

Para as produções gráficas do H-T-P, de acordo com os resultados expostos 

na Tabela 5, foram mais frequentes no grupo clínico no desenho da pessoa as 

características: adaptação gráfica aquém do esperado para a idade, ausência de 

linha do solo, tipo de representação palito, pernas adequadas, pernas curtas e 

presença de chapéu. As características mais frequentes no desenho da árvore para 

o grupo clínico foram: impressão geral não harmoniosa, superfície da copa 

obsessiva, ausência de galhos, galhos de forma não organizada ou 

desorganizada. O desenho da casa não apresentou características que se 

diferenciaram significantemente entre o grupo clínico e controle.  

Já no grupo controle, nas produções do H-T-P, conforme Tabela 5, foram 

mais frequentes no desenho da pessoa as características: adaptação gráfica 

dentro do esperado para a idade, presença de linha de solo, tipo de 

representação figurativa, pernas longas, pernas ausentes. As características 

mais frequentes no desenho da árvore para o grupo controle foram: impressão 

geral harmoniosa, linha de copa inflexível, presença de galhos, galhos 

organizados, galhos que saem do tronco, galhos com pontas encobertas.  
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No desenho da figura humana (pessoa) no H-T-P, as produções gráficas do 

grupo clínico tiveram uma adaptação aquém do que o esperado para a idade (53,3% 

das crianças) em comparação ao grupo controle, em que a adaptação gráfica foi 

esperada para a idade na maioria das crianças (em 76,7% das crianças). De acordo 

com Hammer (1926/1991), o desenho da pessoa é o mais próximo de um 

autorretrato e, por isso, é o desenho, dentre as três produções do H-T-P, em que o 

indivíduo encontra maior dificuldade, comumente realizando de forma incompleta ou 

rejeitando, necessitando frequentemente do apoio emocional do examinador. O 

desenho da pessoa evoca três assuntos: o autorretrato, o self ideal e a 

representação da percepção de outras pessoas significativas (pais, irmãos etc.).  

Por ser o tema que toca mais intimamente quem desenha, crianças já debilitadas 

emocionalmente pela doença e tratamento podem encontrar maior dificuldade e acabar 

por realizarem produções aquém do esperado, pois esta representaria uma área de 

conflito; no geral foram desenhos mais primitivos e menos elaborados. Além disso, além 

do emocional abalado, as crianças, muitas vezes, se encontram debilitadas e 

fragilizadas fisicamente, em decorrência ao tratamento agressivo a que são submetidas, 

podendo interferir, de modo geral, na qualidade gráfica dos desenhos. 

A linha do solo reflete o grau de contato que o sujeito mantém com a 

realidade. Na linguagem coloquial, também se observa esse simbolismo que associa 

o solo à realidade, como demonstra a expressão: “Ele tem os pés no chão”, ou seja, 

é uma pessoa realista (HAMMER, 1926/1991). Conforme a criança vai crescendo, 

ela passa a desenhar a linha do solo, vai adquirindo autonomia e começa a criar sua 

própria base e referência. Nas produções gráficas da pessoa no H-T-P, a frequência 

de ausência de linha do solo foi maior nas crianças do grupo clínico (90%) 

comparado ao grupo controle (63,3%), evidenciando maior dificuldade das crianças 

do grupo clínico em entrar em contato com a realidade. Isso pode ser pelo fato de 

que a realidade em que a criança doente e em tratamento está inserida pode ser 

uma realidade muito difícil de encarar, podendo demonstrar uma defesa ou uma 

necessidade para que seja possível vivenciar tal realidade. Realmente, quando 

ocorre o diagnóstico de uma doença grave na infância, é de se “perder o chão”, 

abalando não só as crianças, mas também os familiares. 

Segundo Hammer (1926/1991), o desenho de figuras de “palitos” pode ser 

interpretado como indicador de evasão, frequente em indivíduos inseguros e que 

duvidam de si mesmos. De acordo com Kolck (1984), essas figuras são geralmente 
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desenhadas por indivíduos que acham as relações interpessoais desagradáveis, ou 

seja, evidenciam dificuldade nas relações interpessoais. Nos desenhos da pessoa no H-

T-P, a presença de figura palito foi mais frequente no grupo clínico (13,3%) do que no 

grupo controle (0,0%), já no grupo controle, o tipo de representação figurativa foi mais 

frequente (100,0%) do que no grupo clínico (86,7%). Tal dado pode significar que as 

crianças do grupo clínico tendem a ter comportamentos evasivos, maior sentimento de 

insegurança e menor confiança em si mesmas, além de dificuldades em se relacionar 

com outras pessoas, o que pode representar uma fuga dos estímulos exteriores 

(HAMMER, 1926/1991). Pode representar, também, dificuldade em entrar em contato 

com a realidade ou defesa para não entrar em contato com o corpo. Sendo que esse 

empobrecimento das produções gráficas pode ser uma estratégia de sobrevivência. 

A literatura demonstra que crianças em tratamento tendem a se voltar mais 

para si e se engajar menos nas relações interpessoais. De acordo com Perina (1992), 

o diagnóstico da doença representa o surgimento de uma situação de crise, que 

significa a perda da saúde, e diante do qual o paciente precisa encontrar recursos 

para enfrentá-la. A doença acarreta profundas mudanças, dentre elas a 

desestruturação do sistema biopsicossocial e redirecionamento das energias à 

realidade hospitalar, aos procedimentos médicos e hospitalizações. As internações 

recorrentes implicam no afastamento do convívio familiar, dos amigos, das atividades 

de lazer e sociais. Além disso, as energias do indivíduo, diante o processo de 

adoecimento e tratamento, se voltam para si e são retiradas do ambiente, desse 

modo, as relações interpessoais ficam prejudicadas ou empobrecidas.  

As pernas e os pés, além da potencialidade para o contato com o ambiente, 

que compartilham com os braços e as mãos, também carregam a responsabilidade 

adicional de suportar e de equilibrar o corpo de forma apropriada, tornam possível a 

locomoção do corpo e compartilham com a região inferior do tronco a esfera sexual, 

simbolizando atitudes do examinando frente à vida (MACHOVER, 1949; KOLCK, 

1984; RETONDO, 2000). Para o desenho da pessoa no H-T-P, as crianças do grupo 

clínico apresentaram maior frequência de pernas curtas (30,0%) em relação ao 

grupo controle (23,3%). De acordo com Retondo (2000, p. 112), pernas curtas 

revelam “dificuldade de locomoção no ambiente, sentimento de inadequação, 

deficiência e/ou constrição no caminhar da vida... sentimento profundo de inabilidade 

e falta de autonomia” (p. 112). Segundo Buck (1948/2003, p. 58), pernas longas são 

“um forte esforço para a autonomia”, já pernas curtas: “implicam sentimento de 
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constrição”. Pode-se concluir que as crianças do grupo clínico demonstraram 

dificuldade de locomoção no ambiente, deficiência e/ou constrição ao caminhar pela 

vida, sentimento de inabilidade e falta de autonomia. Além disso, devido ao 

tratamento e internações, muitas vezes, as crianças com câncer podem sentir-se em 

constrição, limitadas pelo ambiente que as cerca, que muitas vezes, se limita ao 

ambiente e contexto hospitalar. 

O chapéu tem uma apresentação social de aspecto fálico, pode representar 

regressão, condição sexual primitiva, desconfiança, suspeita, atitude alerta ou em 

guarda (MACHOVER, 1949; KOLCK, 1984). Pode representar, também, sensação de 

impotência (RETONDO, 2000). De acordo com os resultados, no desenho da pessoa 

no H-T-P, a presença de chapéu foi mais frequente no grupo clínico (13,3%) do que 

no grupo controle (0,0%). As crianças com câncer podem apresentar comportamentos 

regredidos, como também evidenciam os desenhos aquém do esperado para idade, 

que são desenhos mais primitivos e menos elaborados. Também podem demonstrar-

se mais em alerta, desconfiadas, impotentes, uma vez que a situação de adoecimento 

e tratamento é imprevisível e fora do controle pessoal. O chapéu também pode 

representar desejo em conter as fantasias, inibição das fantasias, uma vez que 

delimita e encobre a área da cabeça, que representa as fantasias, como se o 

pensamento não pudesse fluir. Mas, por outro lado, os desenhos podem apenas 

retratar uma realidade real da vida dessas crianças, que utilizam chapéus, lenços ou 

perucas para encobrir a queda de cabelos, efeito decorrente do tratamento de 

radioterapia craniana e quimioterapia a que são submetidas. 

Quanto ao desenho da árvore no H-T-P, apareceu maior frequência de 

impressão geral harmoniosa no grupo controle (70,0%) do que no grupo clínico 

(53,3%), ou seja, de um modo geral, o desenho da árvore se apresentou mais 

harmonioso entre as crianças do grupo controle que do grupo clínico. De acordo 

com Buck (1948/2003, p. 50), o desenho da árvore 

 

“é uma expressão gráfica da experiência de equilíbrio sentida pelo indivíduo 

e da visão de seus recursos de personalidade para obter satisfação no e do 

seu ambiente. A qualidade do desenho da árvore parece refletir uma 

capacidade do indivíduo para avaliar criticamente suas relações com o 

ambiente. Áreas adicionais de interpretação incluem o quadro 

subconsciente do indivíduo em relação ao seu desenvolvimento, contato 

com a realidade, sentimento de equilíbrio interpessoal...”. 
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Dessa forma, as crianças do grupo clínico, em que a impressão geral do 

desenho da árvore se deu de forma menos harmoniosa, podem demonstrar uma 

experiência de desequilíbrio intrapessoal sentida pelo indivíduo, falta de recursos 

para obter satisfação do ambiente, falta de capacidade para avaliar criticamente 

suas relações com o ambiente, contato pobre ou fuga de contato com a realidade e 

sentimento de desequilíbrio interpessoal. 

A copa representa a vida intelectual, as fantasias e a criatividade do paciente, 

exclui o que está fora e mantém junto o que está dentro, indica o tipo de 

comportamento em relação à realidade, sociabilidade e atividade imaginativa. A 

parte externa e as extremidades simbolizam a zona de contato com o ambiente 

(KOCH, 1949/1968; RETONDO, 2000). No desenho da árvore do H-T-P, o grupo 

clínico apresentou maior frequência de superfície da copa obsessiva (13,3%) do que 

o grupo controle (0,0%), ou seja, na superfície da copa, havia a presença de 

detalhes de forma excessiva, com excesso de flores, frutos, entre outros elementos, 

o que pode caracterizar ênfase na fantasia, e por outro lado, fuga da realidade. Além 

disso, árvores cheias de frutos podem simbolizar sobrecarga emocional. 

Os galhos representam a capacidade e os recursos do indivíduo para obter 

satisfação no meio, os recursos subjetivos para aproximar-se dos outros, expandir-

se e realizar-se. É a zona de contato com o exterior, permitindo as trocas entre o 

mundo interior e o exterior (RETONDO, 2000; BUCK, 1948/2003). Quanto melhor a 

organização dos galhos da árvore, maior é a capacidade do indivíduo para obter 

satisfação de seu ambiente (BUCK, 1948/2003). A maior frequência de ausência de 

galhos e de falta de organização dos galhos no grupo clínico (83,3%; 90,0%) em 

relação ao grupo controle (53,3%; 66,7%), evidencia, no grupo clínico, menor 

capacidade e recursos para obter satisfação no meio, menores recursos subjetivos 

para aproximar-se dos outros, ou seja, menor capacidade do indivíduo para obter 

satisfação do seu ambiente, até porque o ambiente, para essas crianças em 

tratamento, pode ser representado como hostil e limitado à realidade hospitalar a 

que elas são submetidas. As crianças do grupo clínico, que podem ter preocupações 

mais voltadas ao próprio self, à autopreservação, relacionadas à própria saúde e 

tratamento, e se mostrarem menos preocupadas com as relações interpessoais e 

ambientais, o que também pode ser uma estratégia de sobrevivência. 

Quanto à idade atribuída à figura humana (pessoa) desenhada no H-T-P, 

conforme a Tabela 6, o grupo clínico apresentou maior idade da figura humana 
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desenhada, com idade média de 14,53 anos, em relação ao grupo controle, com idade 

média de 10,20 anos, a diferença das idades médias foi de 4,333. Segundo Retondo 

(2000), a idade atribuída à figura humana simboliza os desejos, atitudes culturais e 

perspectiva temporal do examinando. Uma idade da figura superior à do examinando 

pode indicar desejo de crescer. A idade mais elevada atribuída à figura humana no H-

T-P pelas crianças com câncer pode representar um desejo de crescer, expectativa e 

maior preocupação quanto ao futuro do que nas crianças sem a doença, em que a 

idade foi muito próxima à idade real do examinando. Ou demonstrar, até mesmo, 

desejo de pular essa etapa de vida e vivenciar logo o futuro. 

No Teste do Desenho da Pessoa na Chuva, conforme Tabela 7, foram mais 

frequentes no grupo controle as características: localização inferior esquerdo, 

pescoço comprido, olhos fechados, braços em cruz, presença de roupas, linha 

de base e guarda-chuva. Já para o grupo clínico, foram mais frequentes as 

características: localização inferior direito, traçado inclinação, não de acordo 

com a idade e chuva setorizada. 

Assim como no Teste do Desenho da Casa-Árvore-Pessoa, no Teste do 

Desenho da Pessoa na Chuva também se verificou maior frequência de presença de 

linha do solo/base no grupo controle (76,7%) que no grupo clínico (50%). Outra 

característica, em comum com o H-T-P foi a presença, no Teste do Desenho da 

Pessoa na Chuva, de maior frequência de produções gráficas em desacordo com a 

idade — desenho imaturo ou figura palito — no grupo clínico (20,0%) do que no 

grupo controle (0,0%). Tais aspectos representam, como já dito anteriormente, 

dificuldade, no grupo clínico, de contato com a realidade e tendência a 

comportamentos evasivos, maior sentimento de insegurança e menor confiança em 

si mesmo, além de dificuldades em se relacionar com outras pessoas, o que pode 

representar fuga dos estímulos exteriores (HAMMER, 1926/1991). Pode representar, 

também, como já dito anteriormente, defesa para não entrar em contato com o 

corpo, endo esse empobrecimento uma possível estratégia de sobrevivência. 

As crianças do grupo controle apresentaram predomínio da localização do 

desenho no quadrante inferior esquerdo (80,0%) em comparação ao grupo clínico 

(40,0%). Já no grupo clínico, houve predomínio da localização do desenho no 

quadrante inferior direito (30,0%) em comparação ao grupo controle (3,3%). O 

quadrante inferior direito é um quadrante incomum, dificilmente usado (RETONDO, 

2000; BUCK, 1948/2003), a prevalência no grupo clínico pode ter relações com desejos. 
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A imagem corporal pode ser estendida, alterada e ampliada pelo uso das 

roupas. A maior superfície do corpo é composta pelas roupas. As roupas têm um 

significado libidinal e de proteção (MACHOVER, 1949). Representam, também, a 

necessidade de aparência social, fachada social, ou seja, como a pessoa é em 

aparência e como gostaria de parecer aos outros (KOLCK, 1984; RETONDO, 2000). 

A maioria das pessoas apresenta as suas figuras vestidas (HAMMER, 1926/1991; 

KOLCK, 1984). No Teste do Desenho da Pessoa na Chuva, as crianças do grupo 

controle aparesentaram maior presença de roupas (93,3%) nas figuras quando 

comparadas às crianças do grupo clínico (73,3%). Tal aspecto, que pode significar 

que as crianças do grupo controle se preocupam mais com sua fachada social, com 

a maneira como os outros a veem, do que as crianças do gripo clínico, até mesmo 

porque, como já visto, as crianças com câncer apresentam o contato com as 

relaçoes sociais empobrecido, como decorrência da falta de investimento nas 

relações sociais e devido ao isolamento, decorrente de frequentes internações e 

afastamentos. Além disso, a ausência de roupas nas crianças com câncer faz alusão 

à maior sensação de desproteção sentida por essas crianças, elas podem se sentir 

mais desprotegidas do que as crianças do grupo controle. 

A inclinação da figura desenhada ocorre quando o desenho é inclinado e a 

figura perde seu eixo de sustentação, dando a impressão de instabilidade. Hammer 

(1926/1991, p. 77) refere que, quando o desenho está representado de forma 

sentada ou reclinada, isso indica, muitas vezes, baixo nível de energia, falta de 

ânimo ou exaustão emocional. Segundo Kolck (1984), quando a postura da figura 

está de forma inclinada, significa instabilidade emocional e equilíbrio precário. No 

Teste do Desenho da Pessoa na Chuva, o desenho da figura humana apresentou-se 

de forma inclinada de modo mais frequente no grupo clínico (40,0%) do que no 

grupo controle (16,7%), o que pode representar falta de instabilidade ou 

desequilíbrio emocional, bem como exaustão emocial e baixo nível de enegia entre 

as crianças com câncer. 

O Teste do Desenho da Chuva difere do Desenho da Figura Humana de 

Machover (1926/1991), apenas pela adição de dois elementos: a chuva e o guarda-

chuva. A chuva simbolizaria uma situação de tensão ou de hostilidade, emquanto o 

guarda-chuva, os recursos defensivos do indivíduo (VAGOSTELLO, 2007). As 

crianças do grupo controle, no Teste do Desenho da Pessoa na Chuva, 

apresentaram maior frequência de guarda-chuva (80,0%) do que as crianças do 
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grupo clínico (53,3%). A ausência de guarda-chuva representa falta de defesas, 

apontando uma fragilidade ou impossibilidade do indivíduo em utilizar recursos 

defensivos para se proteger de tensões ambientais (QUEROL & PAZ, 1977; 

VAGOSTELLO, 2007). Além disso, as crianças do grupo clínico apresentaram maior 

presença de chuva setorizada (60,0%) — aquela direcionada diretamente e 

unicamente ao desenho da figura humana — comparado ao grupo controle (6,7%). 

Segundo Barilari et al. (2000), chuva setorizada simboliza “situação de pressão”. A 

maior presença de chuva setorizada nas produções gráficas das crianças com 

câncer simboliza que estas vivenciam maior situação de tensão, e por outro lado, a 

ausência de guarda-chuva representa maior dificuldade do indivíduo em utilizar os 

recursos para se proteger diante dessa situação de tensão. Realmente a situação de 

adoecimento e tratamento pode ser considerada uma situação de tensão, frente à 

qual as crianças enfrentam dificuldade para se protegerem e de encontrar recursos 

para tal, devido à situação tão desestabilizadora em que se encontram. 

A respeito do conceito de imagem corporal, as produções gráficas pareceram 

não apresentar nenhuma alteração significativa entre as crianças do grupo clínico, o 

que também foi observado por Dolto (1982). Ao realizar desenhos com crianças 

afetadas pela poliomielite, a autora percebeu que não havia alteração da imagem 

corporal em crianças com esquema corporal enfermo. Pode ocorrer de coabitarem o 

mesmo corpo um esquema corporal enfermo e uma imagem corporal sã. A autora 

referiu que, se a doença ocorre após os três anos de idade, após a criança já ter 

internalizado o esquema corporal, mesmo que esse esquema corporal possa ter sido 

duradouramente atingido, poderá a imagem do corpo permanecer intacta, o que 

pôde ser observado no desenho dessas crianças. Mesmo em crianças gravemente 

enfermas que tiveram seu esquema corporal atingido precocemente, antes dos três 

anos de idade, a enfermidade pode não afetar sua imagem corporal. Isso dependerá 

da postura da criança e de seus pais diante da enfermidade.  
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5.2. Escolaridade e ocupações dos familiares das crianças  

 

 

Pode-se observar, pela alta frequência de afastamento escolar entre as 

crianças com câncer (30,0%) e o grande número de mães afastadas do trabalho 

(63,3%) — conforme Tabelas 3 e 4 —, o quanto o adoecimento modifica e 

desestrutura a vida não só da criança, mas dos familiares à sua volta, e 

principalmente a vida das mães mais do que dos pais, isso porque geralmente recai 

nas mães os cuidados pela criança adoecida. As múltiplas faltas na escola e efeitos 

físicos do tratamento podem comprometer o rendimento escolar (ROWLAND & 

HOLLAND, 1990). Em conjunto com a família, a escola tem um papel importante na 

formação da identidade pessoal e social da criança, pois no ambiente escolar, através 

de suas relações com os adultos e seus pares, a criança desenvolve habilidades 

cognitivas e sociais, essenciais para a formação do senso de independência, 

competência e ética. Além disso, é através da escola que as crianças adquirem 

conhecimentos acadêmicos, políticos e sociais (OLIVEIRA et al., 1996 apud VALLE, 

2001). A abstinência escolar pode levar a perdas no desenvolvimento da autoestima e 

do senso de domínio e controle sobre o seu ambiente (VALLE, 2001). Desse modo, é 

muito importante que a criança retome, o mais breve possível, à sua rotina e às 

atividades escolares (ROWLAND & HOLLAN, 1990). 

Sobre a maior aproximação da criança doente com a mãe, Perina (1992) 

explica que geralmente as crianças adoecidas ou terminais se mantêm distantes em 

relação ao pai, já que suas necessidades afetivas são totalmente preenchidas pela 

mãe. Devido à regressão a etapas anteriores do desenvolvimento emocional, a 

relação mais importante se dá com a figura materna. Essa extrema aproximação da 

mãe é decorrente do processo de adoecimento. Por estas crianças muitas vezes 

encontrarem-se debilitadas e fragilizadas pelo tratamento, necessitam de cuidados 

constantes, o que pode evocar fantasias de ordem primordial, fazendo alusão à 

relação primária mãe-bebê, ao “sentimento oceânico” referido por Freud (1930). A 

doença grave e o risco iminente de morte podem fazer reviver angústias primitivas ou 

“ansiedades inimagináveis”, comuns do início da vida de bebês. São elas, de acordo 

com Winnicott (1988, p. 76; 1990, p. 57): 1) desintegração/ser feito em pedaços; 2) 
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cair para sempre; 3) não ter conexão alguma com o corpo/morrer e morrer e morrer; 

4) carecer de orientação/perder todos os vestígios de renovação de contatos. 

Esse processo de como a criança lidará com a própria doença dependerá mais 

da relação da criança com a própria doença do que da sua idade. O modo como a 

criança reage diante da sua doença e da possibilidade de morte depende de como a 

família lida com a doença. Quando a família rejeita a doença e não consegue falar 

sobre o assunto, a criança também terá dificuldade de expressar o que se passa 

internamente, assumindo a mesma atitude dos pais, evitando falar sobre a sua 

doença (PERINA, 1992). O funcionamento emocional e os recursos dos pais refletem 

no modo como as crianças doentes e seus irmãos lidam com a doença (VALLE, 

2001). O modo como as crianças lidam com a sua doença, com os procedimentos 

médicos e a iminência de morte é próprio de cada criança. Depende de sua história de 

vida, de como lidou com frustrações, limitações e dor anteriormente ao surgimento da 

doença. Não existem novos comportamentos, mas sim intensificação de atitudes e 

manifestação de sentimentos preexistentes. (PERINA, 1992). 

 

 

5.3. Síntese  

 

 

Conclui-se que, apesar de poucas características terem mostrado diferença 

significativa entre o grupo de crianças com e sem câncer, foram características 

importantes. As mais reveladoras foram: as produções com adaptação aquém do 

esperado no desenho da pessoa, a ausência de linha de solo, figura palito, pernas 

curtas, ausência de vestimentas, uso de chapéu, falta de harmonia no desenho da 

árvore, a ausência e desorganização dos galhos, ausência de guarda-chuvas e 

presença de chuva setorizada. 

Realizando uma síntese, de modo geral, as produções gráficas revelam nas 

crianças com câncer, em comparação com as crianças sem a doença, maior 

desequilíbrio intra e interpessoal, contato pobre ou fuga do contato com a realidade, 

falta de recursos para obter satisfação do meio, sentimentos de insegurança, 

impotência, sentimento de desproteção, sobrecarga emocional, instabilidade e 

desequilíbrio emocional. Além disso, as crianças do grupo clínico apresentaram 

defesa para não entrar em contato com o corpo, conforme demonstram as 
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representações de figuras em palitos. O empobrecimento das produções gráficas, 

conforme observado, através de produções aquém do esperado, e a presença de 

figuras palitos podem representar uma estratégia de sobrevivência. 
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6. Estudo clínico — entrevistas com os familiares das crianças com 

câncer – concepções sobre a doença e o tratamento  

 

 

Tanto a apresentação como a discussão dos principais resultados 

encontrados a partir do emprego das entrevistas com os familiares dos participantes 

do grupo clínico compõem o presente capítulo. Este capítulo, onde se empregou o 

método qualitativo, se refere às concepções e representações do familiar sobre o 

câncer e o tratamento a que as crianças foram submetidas. 

As entrevistas semiestruturadas foram realizadas somente com os familiares 

do grupo clínico, uma vez que se pretendeu conhecer as concepções sobre a 

enfermidade e o tratamento, bem como como o familiar vivencia esse momento da 

vida da criança com câncer. Na maioria das crianças, foi considerado apenas um 

familiar, o que estava presente. Porém, com algumas crianças, foram entrevistados 

mais de um familiar, sendo que, no total, foram entrevistados 32 familiares das 30 

crianças do grupo clínico.  

As entrevistas foram subdivididas em três temas, que foram contemplados 

nas três perguntas realizadas aos familiares: “O que você pensa sobre as causas do 

câncer?”, “Percebeu mudança na criança após o diagnóstico?” e “Como acha que 

será a vida da criança após o término do tratamento?”. 

Abaixo, são apresentadas as principais categorias encontradas em cada um 

dos temas. 

 

 

6.1. Sobre as causas da doença 

 

 

Sobre a pergunta: “O que você pensa sobre as causas do câncer?”. As 

respostas estão divididas conforme o tema: os que não pensam no assunto, causas 

hereditárias ou de nascença, causas relacionadas aos hábitos alimentares, a falta de 

causalidade, as ligadas ao espiritual ou religião, emocional, a falta de conhecimento, 

entre outras. Alguns familiares demonstraram respostas racionalizadas e dificuldade 

em aceitar a doença da criança. 
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Muitos familiares evitam pensar no assunto: 

 

“Nem gosto de pensar nesse negócio de câncer. Você sabe, muitos sobrevivem, 

muitos não sobrevivem. Não gosto de pensar muito, só penso no milagre de Deus.” 

Maria9, mãe, 30 anos. 

 

“Não, não penso, não tenho tempo para isso. Aconteceu.” 

Denise, mãe, 44 anos. 

 

“Não penso” 

Yara, mãe, 34 anos. 

 

“Não penso. Essas coisas não passam na nossa mente, porque nasceu perfeito. 

Essas coisas não passam na nossa mente... [começa a chorar]” 

Flávia, mãe, 32 anos. 

 

“Antigamente pensava tanto, hoje estou mais tranquila.” 

Renata, mãe, 28 anos. 

 

“Pensava mais na primeira vez porque aconteceu, da segunda vez [recidiva] virou 

rotina. A primeira vez foi pior.” 

Yasmin, mãe, 39 anos. 

 

“Luta tanto que não tem nem tempo de pensar. Só penso em ficar boa.” 

Olga, tia (cuidadora)10, 52 anos. 

 

Os familiares referem causas de nascença ou hereditária: 

 

“No começo era um pavor porque não conhecia, e como os médicos explicaram, 

acalmou, tinha 90% de cura. Ela desenhava para mim, para eu entender, a doutora 

Ficava preocupada com a quimio, se precisava de plaqueta, de sangue. Ficava 

preocupada com o efeito da quimio, ficava em cima para ver se não ia ter febre.” 

Daniela, mãe, 44 anos. 

                                                           
9
 Todos os nomes próprios referidos neste capítulo são fictícios. 

10
 Olga é a tia paterna e a cuidadora/responsável pela criança, pois a mãe faleceu. 
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“Malformação na concepção. Não foi nada genético”. 

Taís, mãe, 29 anos. 

 

“Já nasceu com ela o tumor. Quando era bebê, tinha coisas estranhas, nasceu com o 

olho tortinho, não dormia sozinha, rodava no berço sentido do relógio. Tinha dificuldade 

para nanar. Com 5 anos, teve convulsão na escola e tinha febres quando bebê.” 

Sara, mãe, 27 anos. 

 

“Diz o médico que foi de nascença, já nasce com a doença.” 

Kátia, mãe, 37 anos. 

 

“Não sei. Hereditário às vezes, mas não sei o caso dela. A médica disse que é 

independentemente de ter caso na família.” 

Tatiane, mãe, 35 anos. 

 

“Estudos dizem que é hereditário...” 

Paulo11, pai, 51 anos.  

 

Familiares referem à falta de causalidade: 

 

“Quando deu o diagnóstico, falou pra não se culpar, que não tem uma causa. Acho 

que é isso mesmo...” 

Fátima, mãe, 24 anos. 

 

“Não tem causa...” 

Bárbara, tia, 22 anos. 

 

“Não sei, a médica disse que não existe causa” 

Giovana, mãe, 53 anos. 

  

“Pelo o que me informei, não existe motivo definido sobre a causa desse câncer, 

existem opiniões, mas nada comprovado.” 

Carolina, mãe, 41 anos. 

                                                           
11

 Esposo de Talita, 51 anos. 
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Os familiares referem os hábitos alimentares: saudáveis versus não saudáveis. 

 

“Quando deu o diagnóstico, falou pra não se culpar, que não tem uma causa. Acho 

que é isso mesmo, porque sempre comeu bem, sempre foi bem de saúde.” 

Fátima, mãe, 24 anos. 

 

“Alimentação, muita droga hoje em dia.” 

Gabriela, mãe, 40 anos. 

 

“Não é alimentação, porque filho de rico também tem.” 

Bárbara, tia, 22 anos. 

 

“Na minha lógica acho que é o alimento, mas não sei, não sei no caso dele.” 

Tiago, pai, 40 anos.  

 

“Alimentação, muito microondas. Ficávamos muito sozinhas. Alimentos com muito 

conservante... agora, a alimentação é bem natural...”  

Natália, mãe, 42 anos. 

 

“... mas acho que são dos hormônios dos alimentos transgênicos.” 

Paulo12, pai, 51 anos.  

 

Familiares, às vezes, referem à esfera espiritual ou religiosa: 

 

“Acho que é ironia do destino. Deus até permite que passemos, para ter fé nele.” 

Bruno, pai, 38 anos. 

 

“Acho que espiritual, um pacto que fazemos com os anjos antes de nascermos.” 

Talita13, mãe, 51 anos. 

 

                                                           
12

 Esposo de Talita, 51 anos. 
13

 Esposa de Paulo, 51 anos. 
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“... Já passei com o meu marido e a fé é mais forte. Se deu certo com meu marido, 

vai dar certo com o meu filho, tem que ter fé, se bem que tem horas que é difícil... 

Não deixo ele quieto, joga bola, empina pipa. Tem uma vida normal. Tem os irmãos, 

que são bem unidos” 

Beatriz, mãe, 48 anos. 

 

Alguns referem à falta de conhecimento: 

 

“Não sei, pergunto, mas ninguém fala nada. No começo ficamos até se culpando.” 

Silvia, mãe, 48 anos. 

 

“A vida transforma toda completamente e dá não sei por que.” 

Mirian, mãe, 39 anos. 

 

“Inexplicável! Geralmente dá por cigarro, mas em criança não tem explicação.” 

Marcelo, pai, 43 anos. 

 

Sobre a causa emocional: 

 

“... Também acho que sentimental, trocar de casa, não ter onde morar. Ela era muito 

forte, não reclamava, guarda muito... Insegurança na família... Primeiro, viemos só 

nós duas da Bolívia, em 2014, ela ficava muito sozinha. A irmã veio em 2015 e o 

irmão em 2016. Ela está feliz com os irmãos... Ela é forte, não tem medo [a paciente 

e a mãe vieram da Bolívia para o Brasil para realizar os tratamentos no Brasil]. 

Natália, mãe, 42 anos. 

 

Outras causas: 

 

“... Também tem muitos prédios, com muitas antenas...” 

Natália, mãe, 42 anos. 

 

“É uma doença dele, é uma doença da medula dele. No começo achávamos que era 

alimentação, poeira, mas não é, é defeito na medula.” 

Igor, pai, 41 anos. 
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Certos familiares tenderam à racionalização: 

 

“É uma doença que precisa ser tratada, que existe a chance de cura, mas varia de 

criança para criança, de doença para doença.” 

Olívia, mãe, 35 anos. 

 

“Eu sei que é células, são células que temos e que viram. Nessa parte estou bem 

com o pé no chão...” 

Beatriz, mãe, 48 anos. 

 

Pensamentos que demonstram dificuldade em aceitar a doença:  

 

“Só penso porque deu essa. Foi um choque muito grande quando ficamos sabendo. 

Foi triste.” 

Silvana, avó paterna14, 61 anos. 

 

“No começo pensávamos: Por que ela? Não temos que questionar a vontade de Deus.” 

Luana, mãe, 45 anos. 

 

“Logo no inicio, tinha muitos pensamentos, não acreditava como. Era difícil no inicio, 

não achava que ia passar por essa. Nunca tinha visto outras crianças. Câncer eu 

achava que era só uma ferida, não achava que existia outras coisas.” 

Lilian, mãe, 43 anos. 

 

“Pegou de surpresa, não sei nem a origem, não esperava.” 

Gabriel, pai, 59 anos. 

 

                                                           
14

 A criança reside com a avó paterna durante o tratamento, pois os pais trabalham. 
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6.2. Sobre as mudanças percebidas na criança após o diagnóstico 

 

 

À pergunta: “Percebeu mudança na criança após o diagnóstico?”, a maioria 

dos familiares referiu diversas mudanças comportamentais decorrentes da doença e 

tratamento. Alguns familiares negaram qualquer mudança, demonstrando dificuldade 

em aceitar e lidar com a doença da criança. Surgiram, também, dificuldades 

relacionadas ao tratamento, e verificou-se que as crianças doentes, mesmo as que 

não foram informadas pelos familiares sobre sua situação, sabiam da gravidade de 

sua doença e prognóstico. 

 

Familiares referiram mudanças comportamentais: 

 

“Sim, ficou mais agitado, mais elétrico. Já era alegre. Agora, como já tem 

entendimento, já fala, já reclama, diz que não quer mais, que não quer mais fazer 

isso. É muito esperto... Teve uma época, por uns três meses, quando ficou 

internado, que passou com a psicóloga do hospital, ficava ansioso, mordia a mão...” 

Daniela, mãe, 44 anos.  

 

“Sim, ficou mais calmo agora, está voltando ao normal, está reagindo bem.” 

Maria, mãe, 30 anos. 

 

“Sim, ficou mais agressivo, mais respondão, irritado, sem paciência.” 

Yara, mãe, 34 anos. 

 

“Sim, mais nervoso, mais manhoso. Faz manha, birra. Está fazendo as lições em 

casa, não está indo na escola.” 

Bárbara, tia, 22 anos. 

 

“Sim. Ficou mais tímido, mais quieto, não conversa muito.” 

Fátima, mãe, 24 anos. 

 



81 

 

“Sim, bem nervoso, bem estressado. Ele sempre foi bonzinho, agora está mais 

agressivo... O médico proibiu exercício físico, jogar bola, aí fica mais nervoso ainda. 

Só porque não pode, quer correr, chutar bola, e ele sabe que não pode e nunca 

gostou disso, era de ficar mais em casa, no videogame.” 

Taís, mãe, 29 anos. 

 

“Sim, antes de descobrir o que tinha, era muito agitada, agressiva, com raiva, 

quebrava tudo, todos os brinquedos. Agora melhorou, depois da cirurgia, é mais 

calma, quieta, guarda as coisas...” 

Sara, mãe, 27 anos. 

 

“Sim, muito agressiva, mais calada, mas é o remédio [quimioterapia], depois que 

parou o remédio, melhorou, ficou mais sociável...” 

Kátia, mãe, 37 anos. 

 

“Sim, mais nervosa, o humor, bem impaciente. Mudou de cidade, não está estudando. 

Mudou muito a rotina. Estamos morando em São Paulo, o clima é mais frio...” 

Tatiane, mãe, 35 anos. 

 

“Sim. Correria até o diagnóstico, médicos achavam que era estrabismo. Muda a rotina. 

Mudou de cidade. Ela ficou mais sensível, ela é um ovinho indefeso, a proteção é a 

mãe e o pai. Fica com medo de se machucar. Teve mais atenção, hoje a atenção é 

dobrada... Conversamos muito com ela, explicamos os procedimentos. Ela é uma 

menina muito esperta, ela sabe e entende tudo. Entende tudo o que os médicos falam.” 

Flávia, mãe, 32 anos. 

 

“... Ficou mais sensível, chora por tudo e ficou mais manipuladora. Mudou a vida 

dela, o sonho dela era fazer ginástica olímpica e não dará. Quer lutar karatê, artes 

marciais... Quando chegou aqui na casa [de apoio], ficou assustada, viu menino sem 

olho, careca, ficou assustada... Eu tenho pressão alta, por estresse, desde 2011, 

quando ela ficou doente.” 

Gabriela, mãe, 40 anos. 
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“Sim. Da primeira vez, com 11 meses de idade, não teve muita mudança. Mas agora 

sim [recidiva], que está mais velha, fica agressiva, irritada, tem medo de dor... Antes, 

era mais animada, depois que ficou sabendo que não tem mais o que fazer, não dá 

mais para fazer cirurgias, ela relaxou, está mais desanimada, preguiçosa...” 

Renata, mãe, 28 anos. 

 

“Sim, ficou mais agressiva, mais chorona, e a médica fala que é por causa do 

medicamento, a quimio oral, ela usa por 10 dias depois da quimio intravenosa.” 

Giovana, mãe, 53 anos.  

 

“Sim, ficou mais nervoso, mais folgado, mais preguiçoso.” 

Tiago, pai, 40 anos. 

 

“Sim. Tinha 4 anos na primeira vez, então não muito, mas agora sim, mais 

pensativo, quer saber o porquê de tudo, mais questionadora, indagadora.” 

Yasmin, mãe, 39 anos. 

 

“Sim, ela se sentia muito culpada por tudo o que a família sentia, se achava a causa 

da doença e do sofrimento. Perdeu o apetite, não queria fazer nada, nem brincar.” 

Natália, mãe, 42 anos. 

 

“Sim, mais mimada... Amadureceu muito depois da doença, a conversa mudou muito.” 

Paulo, pai, 51 anos. 

 

“Ficou mais mimada pelos familiares... Deu para ela autoestima elevadíssima, mais 

do que necessário...” 

Talita, mãe, 51 anos. 

 

“Sim, às vezes fica muito irritado, e, às vezes, um pouco mais fechado, não quer 

conversar, quer ficar mais só, mas eu não deixo, tenho medo dele entrar em depressão.” 

Silvia, mãe, 48 anos. 
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“Sim. Nunca foi de conversar muito, mas agora não conversa nada, calado na dele. 

Antes fazia aula de violino e percussão. Tinha muitos amigos... Se sente inseguro, 

triste. Na internação queria ficar no escuro, sozinho, não quer ver as pessoas, evita, 

se isola... Realiza tratamento com a psiquiatra e a psicóloga... Ele sente falta da irmã.” 

Olívia, mãe, 35 anos. 

 

“Não. Ele é calado, mas ficou, às vezes, mais calado, dependendo do tipo de tratamento. 

Não reclama, é guerreiro. Quando faz a quimio, fica enjoado e fica mais na dele.” 

Olga, tia (cuidadora), 52 anos. 

 

“Sim. No início ficou internado, mais ou menos 1 mês, e ficou muito calado. Hoje 

nem parece que está fazendo tratamento. Ele não teve muita mudança do que é, só 

no começo... Não ligou para a queda de cabelo, reagiu bem... Foi no psicólogo por 6 

meses, antes da doença, a mãe dele achava ele muito inquieto, ele é muito ansioso, 

sempre foi... Precisa de alimentação saudável, não pode ser esquentada... A família 

veio toda para São Paulo durante o tratamento, vamos e voltamos, da última vez 

ficamos 2 meses e dessa vez 1 mês... Só acho que deveria ser mais divulgado essa 

doença. Lá, não sabemos, se não cuidar, morre mesmo. Tem muita falta de 

esclarecimento e informação.” 

Igor, pai, 41 anos. 

 

“Às vezes fica nervosa, principalmente quando toma remédio. Era magrinha, está 

inchada, muito agitada, nervosa...” 

Silvana, avó paterna, 61 anos. 

 

“Sim. Mudou muito, ficou muito triste, calada. Não quer falar nem com os irmãos. 

Antes adorava foto, não quer mais tirar, nem pelo celular.” 

Mirian, mãe, 39 anos. 

  

“Sim. Ficou mais agressiva, mais nervosa. Bastante mudança. Sempre foi quieta, 

mas agora está mais.” 

Marcelo, pai, 43 anos. 
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“Sim. Mais agressivo, mais irritado, mais nervoso, sem paciência, fica pior durante o 

tratamento, quando toma medicação...” 

Gabriel, pai, 59 anos. 

 

“Sim. Ficou agressivo, mais agitado, impaciente...” 

Lilian, mãe, 43 anos. 

 

“Sim. Mais irritada, mais rebelde. Ela tem o momento dela, quer ficar mais sozinha, quer 

ficar em lugar mais tranquilo, sem barulho. Outras crianças também, que percebemos.” 

Luana, mãe, 45 anos. 

 

Familiares referiram dificuldade de relacionamento da criança com câncer 

com outras crianças na escola: 

 

“... não se defendia, as crianças batiam nele na escola. Depois parou de morder a 

mão e passou a se defender...” 

Daniela, mãe, 44 anos. 

  

“A paralisia facial do lado direito atrapalhou na escola, pois as crianças zombavam, 

ficou com trauma. Fui conversar na escola, falei com as crianças. Depois da cirurgia, 

do ligamento do nervo facial, ela recuperou os movimentos faciais...” 

Gabriela, mãe, 40 anos. 

 

“... Na escola se acha melhor que as amigas, tem muita rivalidade com as colegas. 

Na escola fica negativo, mas em casa é positivo isso. Ela tem inveja das colegas, 

quer competir...” 

Talita, mãe, 51 anos.  

 

Há familiar que negou qualquer mudança, demonstrando dificuldade em 

aceitar e lidar com a doença da criança. 
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“Não, continua alegre, brincalhão. Agora, com o transplante, é mais sofrido, vem três 

vezes por semana ao hospital. Morávamos numa casa grande na fazenda, agora 

estamos morando em pousada, em um quarto bem pequeno, há uns 7 meses.” 

Denise, mãe, 44 anos. 

 

 “Não, eu não percebi essa mudança, mas familiares meus acham que ele tende 

para depressão, não gosta de conversar. Comigo conversa bastante e, às vezes, 

não. Não conversa com as outras pessoas, dá respostas curtas. Não gosta de 

conversar, nunca foi de conversar...” 

Carolina, mãe, 41 anos. 

 

“Não, não mudou nada, continua a mesma coisa. Ficou um pouquinho nervoso, 

triste, com medo...” 

Bruno, pai, 38 anos. 

 

Sobre o tratamento: 

 

“É uma criança normal, lida bem com o tratamento. Às vezes, tem muito efeito da 

quimio, às vezes vai embora vomitando e às vezes reclama.” 

Bárbara, tia, 22 anos. 

 

“Fisicamente não vi mudança, baixou a imunidade, parou de comer comida, mais 

fruta, depois da quimio e radio. Diz que a comida fede no nariz dela. Teve que tomar 

quinze bolsas de plaqueta, deu anemia e pneumonia. Psicologicamente, lidou bem 

com o tratamento.” 

Sara, mãe, 27 anos. 

 

 “... Reagiu bem ao tratamento, só enjoo e vômito. Aqui dão a notícia sem a criança, 

lá [cidade natal] dão a notícia [diagnóstico] na frente da criança, é pior, porque a 

criança não entende... O cabelo caiu, começou a usar lenço, peruca, gorro. Depois 

foi acostumando, e não usava nada às vezes, até tirava.” 

Kátia, mãe, 37 anos. 
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 “... Ela aceita bem o tratamento, é bem forte...” 

Tatiane, mãe, 35 anos.  

 

 “... Tem reagido bem à quimio, tem dores abdominais, tem ânsia depois da quimio, 

mas nunca vomitou, fica um pouco enjoado, mas se alimenta bem... Não dorme 

bem, dorme picado, um pouco de madrugada e um pouco de dia. Desde o 

diagnóstico, toma medicação, e com as internações, fica difícil estabelecer uma 

rotina... Reclama sobre o tratamento. Não gosta de vir no hospital. Coopera bem 

com a medicação, toma direitinho... O diagnóstico foi difícil, visitas repetidas a vários 

médicos, por mais de 1 mês. Cada hora era um diagnóstico bem diferente de 

leucemia: rinite, sinusite alérgica.” 

Carolina, mãe, 41 anos. 

 

“... Tem pouca reação da quimio, mais ferida na boca. Tem pouco enjoo.” 

Bruno, pai, 38 anos. 

 

 “... Conversamos muito durante o tratamento, explicamos tudo. Sempre 

conversamos sobre tudo, o que ajudou... Respondia em aberto... A família sempre 

foi muito unida... Quando soube que ia ficar careca, ficou muito triste, fomos no 

shopping e compramos lenços, perucas e chapéus de várias cores. Mas quase não 

usou, ficou carequinha mais. Lidou muito bem, não tinha vergonha.” 

Talita, mãe, 51 anos. 

 

“... Por causa da quimio, tem ânsia de vômito, feridas na boca, por causa das 

plaquetas baixas, precisa tomar sangue. Ela reclama.” 

Silvana, avó paterna, 61 anos. 

 

“... Irritado, deve ser o jeito que ele fica, com a boca machucada em época de 

quimio, e mexe com o nosso emocional. Ele fica sossegado, é bonzinho, aceita tudo, 

pergunta para os médicos, questiona, quer saber, é curioso. Aceita bem o 

tratamento... Ele continua ativo, tem hora que gosta de falar mais, quer chamar mais 

atenção, fala mais alto... Ficou bravo que caiu o cabelo, reclamou um pouco, mas 

conversei e expliquei que ia cair.” 

Beatriz, mãe, 48 anos. 
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“... Para toda a família foi um desespero total. Quando começou a cair o cabelo, 

todos rasparam a cabeça também, menos a mãe, até a irmã, para apoiar... Tivemos 

apoio dos conhecidos, da família e amigos.” 

Gabriel, pai, 59 anos. 

 

“... Quimio tem reação no início, enjoo, dor de cabeça. Ele reclama, não consegue 

se alimentar direito, dói garganta, estômago... A medicação não está reagindo. E se 

não desaparecer? O que farão? Fico pensando o que irá acontecer.” 

Lilian, mãe, 43 anos. 

 

“... Ficávamos muito em cima dela, por causa da quimio, tinha que tomar muita água.” 

Luana, mãe, 45 anos. 

 

Mesmo quando o diagnóstico não é dito à criança, elas demonstram 

conhecimento da gravidade de seu estado: 

 

“No comecinho ele dizia que tinha medo de morrer. Mas o diagnóstico mesmo, que é 

maligno, não falei para ele...” 

Beatriz, mãe, 48 anos. 

 

“... A gente não falou nada pra ela [sobre o prognóstico fechado], mas ela entende... 

Ela faz tratamento paliativo, com remédio, para o controle da dor.” 

Renata, mãe, 28 anos. 

 

 

6.3. Sobre as perspectivas e expectativas quanto ao futuro da criança com 

câncer 

 

 

À pergunta: “Como acha que será a vida da criança após o término do 

tratamento?”, os familiares responderam como exposto a seguir. A questão levanta 

questionamentos sobre a perspectiva e expectativas quanto ao futuro da criança. A 

maioria dos familiares demonstrou dificuldade em falar e lidar com o assunto, 

negando pensar no assunto ou dando respostas evasivas e curtas, alguns familiares 
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negaram qualquer impacto da doença sobre a criança e seu futuro, outros 

relacionaram à fé e à religião. Também foram observadas respostas que projetavam 

um futuro vitorioso e positivo, e medos relacionados ao futuro da criança, bem como 

possível recaída ou recidiva da doença. 

 

Os familiares que negaram e evitam pensar no assunto: 

 

“Não sei. Ontem, eu disse pra ele que poderia ficar internado, ele chorou, não quer. 

Não quer tomar banho, não quer nada, qualquer coisa ele chora.” 

Taís, mãe, 29 anos. 

 

“Não penso no futuro. Não tenho tempo e não quero associar.” 

Kátia, mãe, 37 anos.   

 

“Falta muito na escola. Vivemos um dia de cada vez, sem pensar no amanhã, senão 

fica desesperado.” 

Renata, mãe, 28 anos. 

 

“Não costumo ficar pensando.” 

Carolina, mãe, 41 anos. 

 

“Não procuramos pensar demais, questionando tudo, para não ficar insegura. 

Pensar mais positivo.” 

Yasmin, mãe, 39 anos. 

 

“Não penso no futuro, como vai ser lá na frente, mais no hoje que no amanhã... De 

não saber o fim da história, como vai acabar. Ficamos felizes, nenhum momento 

ficamos tristes, somos muito fortes [se referindo à família]...” 

Paulo, pai, 51 anos. 

 

“Tranquilo, não conversamos ainda sobre as implicações no futuro, mas não acho 

que será um problema.” 

Talita, mãe, 51 anos. 
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“Nem pensei nisso ainda.” 

Silvana, avó paterna, 61 anos. 

 

Familiares que deram respostas evasivas e curtas, tentando evitar o assunto: 

 

“Uma vida normal. Lida bem com o tratamento.” 

Yara, mãe, 34 anos. 

 

“Eu acredito que vai ser normal.” 

Bárbara (tia), 22 anos. 

 

“Espero que seja normal, o melhor possível.” 

Fátima, mãe, 24 anos. 

 

“Uma vida normal, tinha dificuldade de ler, pois falta muito na escola.” 

Tiago, pai, 40 anos. 

 

“Uma vida normal. A leucemia dele tem cura de cem por cento e daí vai ter que fazer 

acompanhamento.” 

Igor, pai, 41 anos. 

 

“Penso que vai ser muito boa, voltar para casa.” 

Mirian, mãe, 39 anos. 

 

“Espero que seja uma vida normal.” 

Marcelo, pai, 43 anos. 

 

“Eu penso em ele ficar bem, recuperar. Ser uma pessoa normal.” 

Lilian, mãe, 43 anos. 

 

“Vai ter uma vida normal, não sei o psicológico dela.” 

Luana, mãe, 45 anos. 
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Familiares que negaram o impacto da doença sobre o futuro da criança: 

 

“Acho que não terá impacto. O jeito que ele lida com a doença é tranquilo. Ele fez 

tratamento psicológico por dois meses, três vezes na semana, no pré-operatório 

para o transplante.” 

Denise, mãe, 44 anos. 

 

“Eu acho que não irá afetar, porque ele continua fazendo o que gosta. Não trato ele 

como criança doente, trato como criança normal, não passo a mão na cabeça 

quando faz algo errado. Dou bronca, ainda mais que tenho outros dois pequenos. 

Deixo de castigo, trato igual.” 

Beatriz, mãe, 48 anos. 

 

“Normal. Nunca atrapalhou nada, é superinteligente, se preocupa com as tarefas. 

Sonha em fazer faculdade, quer fazer advocacia.” 

Gabriel, pai, 59 anos. 

 

Alguns familiares referiram à fé ou à religião: 

 

“Depois do fim do tratamento, é só agradecer a Deus. Vai ser um testemunho vivo, 

por estar passando por tudo isso e vencer.” 

Maria, mãe, 30 anos. 

 

“Vai ser um grande pregador. Ele quer ser boiadeiro, vai ter família, vai ter uma vida 

normal.” 

Daniela, mãe, 44 anos. 

 

“Não sei, só Deus.” 

Sara, mãe, 27 anos. 

 

“... Me aproximei muito da religião, do espiritual...” 

Paulo, pai, 51 anos. 
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Os familiares que projetaram um futuro vitorioso e positivo: 

 

“Vai ser uma menina vitoriosa, estudar, se formar, casar, ter filhos.” 

Flávia, mãe, 32 anos. 

 

“Acho que realizará o sonho dela, normal... estudar.” 

Gabriela, mãe, 40 anos. 

 

“O meu pensar é que ele vai ser curado logo e voltar às atividades normais, a escola 

que ele parou, pegou atestado.” 

Silvia, mãe, 48 anos. 

 

“Quando terminar o tratamento, quer fazer aula de inglês, de surf e voltar para a 

escola. Imagino que vai ter uma vida normal.” 

Olívia, mãe, 35 anos. 

 

“Que fique bom, um milagre, espero que fique bom. Ele é estudioso, vai bem na 

escola, não falta aula, vai com acesso [venoso] e tudo, só não pode Educação 

Física. Ter uma vida normal.” 

Olga, tia (cuidadora), 52 anos. 

 

Familiares relataram medos relacionados ao futuro ou a possível recaída e 

recidiva da doença. 

 

“Ter mais cuidado, estar sempre alerta. Tentar seguir a vida normal de antes”. 

Tatiane, mãe, 35 anos. 

 

“Tenho fé em Deus que não volte a doença, porque escutamos de casos que voltam 

duas a três vezes depois da alta. Ela é estudiosa, gosta de maquiagem.” 

Giovana, mãe, 53 anos. 

 

“... Tenho medo dele ter recaída durante o tratamento.” 

Bruno, pai, 38 anos. 
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“Muda muito a vida. Já mudou bastante, mas tem que manter as mudanças, cuidar 

mais da saúde. Tenho medo de que volte [a doença].” 

Natália, mãe, 42 anos. 

 

Quanto ao discurso dos familiares das crianças com câncer, a partir da 

entrevista semiestruturada, foi subdividido em três assuntos, conforme as três 

questões realizadas a eles: “O que você pensa sobre as causas do câncer?”, 

“Percebeu mudança na criança após o diagnóstico?” e “Como acha que será a vida 

da criança após o término do tratamento?”. Verificaram-se as mais diversas causas 

atribuídas à doença pelos familiares, desde hereditárias ou de nascença, hábitos 

alimentares, emocional, as ligadas ao espiritual ou religiosas, falta de causalidade, 

até a falta de conhecimento, porém a maioria dos familiares referiu não pensar no 

assunto ou apresentou respostas racionalizadas, demonstrando dificuldade em lidar 

com a doença da criança. A maioria dos familiares relatou diversas mudanças físicas 

percebidas nas crianças após o diagnóstico e principalmente comportamentais 

decorrentes do adoecimento e do tratamento. Certos familiares negaram qualquer 

mudança, demonstrando dificuldade em aceitar e lidar com a doença da criança. 

Surgiram, também, dificuldades relacionadas ao tratamento. 

Verificou-se que as crianças doentes, mesmo as que não fossem informadas 

pelos familiares sobre sua situação, sabiam da gravidade de sua doença e 

prognóstico. 

 

 “No comecinho ele dizia que tinha medo de morrer. Mas o diagnóstico mesmo, que 

é maligno, não falei para ele....” 

Beatriz, mãe, 48 anos. 

 

“... A gente não falou nada pra ela [sobre o prognóstico fechado], mas ela entende... 

Ela faz tratamento paliativo, com remédio, para o controle da dor.” 

Renata, mãe, 28 anos. 

 

Segundo Kovács (1992), o trabalho psicanalítico demonstra que as crianças 

percebem fatos que lhe são ocultados, e, embora possam não expressá-los 

verbalmente, os seus conhecimentos aparecem em jogos, desenhos ou outras 

formas de expressão. De acordo com Rowland e Holland (1990), grande número de 



93 

 

pesquisas indica que mesmo as crianças pequenas com câncer têm conhecimento 

sobre a gravidade de sua doença e da ameaça de morte, sendo que a ansiedade 

dos adultos em torno delas comunica o inevitável, deixando a criança sensível 

quanto ao senso de ameaça. Conversas francas com a criança sobre as causas da 

doença irão minimizar possíveis fantasias e sentimentos de culpa. Segredos ou a 

“conspiração do silêncio” sobre o diagnóstico e a morte são danosos, de modo que 

que problemas de ajustamento diminuem quando a criança tem a oportunidade de 

falar sobre a sua doença. 

Muitas vezes, as crianças doentes se sentem culpadas pelo seu estado e por 

trazer sofrimento à família: 

 

“Sim, ela se sentia muito culpada por tudo o que a família sentia, se achava a causa 

da doença e do sofrimento. Perdeu o apetite, não queria fazer nada, nem brincar.” 

Natália, mãe, 42 anos. 

 

Segundo Rowland e Holland (1990), muitas vezes, a criança doente pode 

sentir-se culpada referente a qualquer mudança, tensão ou conflito familiar que ela 

perceba como decorrente da doença. Ainda sobre o sentimento de culpa nas 

crianças com câncer, Perina (1992) relatou que é comum sentirem-se culpadas por 

perceberem os pais preocupados e tristes, por estarem com dificuldades financeiras 

devido aos gastos com o tratamento, por lhes roubar o tempo que poderiam usar de 

outra forma e por afastar a mãe do convívio com o pai e com os irmãos. A criança 

sente-se um peso para a família e acha que está atrapalhando o ritmo familiar, 

estragando os planos e trazendo sofrimento para seus entes queridos, sente-se 

extremamente culpada e responsável pelo sofrimento dos pais e irmãos. 

 

Os familiares percebem que a criança parece ter amadurecido após a doença: 

 

“... Amadureceu muito depois da doença, a conversa mudou muito.” 

Paulo, pai, 51 anos. 

 

Frequentemente, em crianças escolares doentes, as habilidades motoras são 

comprometidas, enquanto as habilidades verbais e de raciocínio são mais 

desenvolvidas, devido ao significante tempo passado com os adultos durante os 
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procedimentos médicos ou internações, levando a criança com câncer a parecer 

mais madura. Porém, a aparente maturidade precoce é, frequentemente, 

acompanhada por um pobre relacionamento com crianças da mesma idade. E por 

parecer mais madura, a criança assume responsabilidades de seus próprios 

cuidados e sentimentos muito cedo, e acaba por não receber o suporte, o cuidado e 

a proteção que precisa para se desenvolver (ROWLAND & HOLLAND, 1990). 

Verificou-se, também, o aparecimento na criança doente de dificuldades de 

ordem social, principalmente com crianças da mesma idade na escola. Como 

demonstra o discurso dos familiares: 

 

“... não se defendia, as crianças batiam nele na escola. Depois parou de morder a 

mão e passou a se defender....” 

Daniela, mãe, 44 anos. 

  

“A paralisia facial do lado direito, atrapalhou na escola, pois as crianças zombavam, 

ficou com trauma. Fui conversar na escola, falei com as crianças. Depois da cirurgia, 

do ligamento do nervo facial, ela recuperou os movimentos faciais....” 

Gabriela, mãe, 40 anos. 

 

“... Na escola se acha melhor que as amigas, tem muita rivalidade com as colegas. 

Na escola fica negativo, mas em casa é positivo isso. Ela tem inveja das colegas, 

quer competir....” 

Talita, mãe, 51 anos.  

 

Sobre as expectativas e perspectiva quanto ao futuro das crianças com 

câncer, a maioria dos familiares demonstrou dificuldade em falar e lidar com o 

assunto, negando pensar sobre ou dando respostas evasivas e curtas, sendo que 

alguns familiares negaram qualquer impacto da doença sobre a criança e seu futuro,  

Os que evitaram pensar no assunto: 

 

“Não penso no futuro. Não tenho tempo e não quero associar.” 

Kátia, mãe, 37 anos.   

 

“ 
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“Não costumo ficar pensando.” 
Carolina, mãe, 41 anos. 

 

“Não penso no futuro, como vai ser lá na frente, mais no hoje que no amanhã... De 

não saber o fim da história, como vai acabar....” 

Paulo, pai, 51 anos. 

 

E os que negaram o impacto da doença: 

 

“Acho que não terá impacto. O jeito que ele lida com a doença é tranquilo....” 

Denise, mãe, 44 anos. 

 

“Eu acho que não irá afetar, porque ele continua fazendo o que gosta. Não trato ele 

como criança doente, trato como criança normal, não passo a mão na cabeça 

quando faz algo errado. Dou bronca, ainda mais que tenho outros dois pequenos. 

Deixo de castigo, trato igual.” 

Beatriz, mãe, 48 anos. 

 

Alguns familiares demonstraram a importância da fé ou da religião como 

forma de auxílio ao enfrentamento da doença: 

 

“Depois do fim do tratamento é só agradecer a Deus. Vai ser um testemunho vivo, 

por estar passando por tudo isso e vencer.” 

Maria, mãe, 30 anos. 

 

“... Me aproximei muito da religião, do espiritual...” 

Paulo, pai, 51 anos. 

 

Também foram frequentes, entre os familiares, os medos quanto ao futuro e 

possível recaída ou recidiva da doença. 

 

“Tenho fé em Deus que não volte a doença, porque escutamos de casos que voltam 

duas a três vezes depois da alta. Ela é estudiosa, gosta de maquiagem.” 

Giovana, mãe, 53 anos. 
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“... Tenho medo dele ter recaída durante o tratamento.” 

Bruno, pai, 38 anos. 

 

“Muda muito a vida. Já mudou bastante, mas tem que manter as mudanças, cuidar 

mais da saúde. Tenho medo de que volte [a doença].” 

Natália, mãe, 42 anos. 

 

Segundo Valle (2001), o medo de recaída e recidiva é frequente entre os pais 

de crianças com câncer, durante e após o tratamento. A autora também refere a 

dificuldade dos pais em pensar no futuro, o que também foi verificado no presente 

estudo. Sobre o assunto, Valle (2001, p. 144) refere: 

 

“Não há certeza absoluta que a cura será eterna. Permanece para sempre 

na mente dos pais a possibilidade de uma recaída, por isto sentem 

dificuldade em pensar no futuro de seu filho doente, vislumbrando apenas 

uma única alternativa: a volta do câncer. Com isto não conseguem 

acomodar-se à cura”. 

 

Muitas vezes é difícil para esses pais falarem sobre a doença e o futuro do 

filho doente, pois, segundo Mannoni (1964), diante o adoecimento do filho, a mãe 

recolhe os investimentos objetais e vive o luto pelo objeto perdido, que no caso é a 

perda do filho saudável. A dor pela perda do filho saudável remete à mãe sua 

própria deficiência, a sua própria falta. Segundo Perina (1992), o sofrimento pela 

perda da saúde, da escola, do contato com os amigos, do lazer e, principalmente, 

pela possibilidade de perda da vida, surgem como uma ameaça real. Desse modo, a 

angústia de morte está sempre presente durante todo o tratamento, tanto para a 

criança quanto para os familiares, demonstrando o impacto emocional que o 

processo de adoecimento e tratamento acarreta ao desenvolvimento psicológico de 

crianças em situação de doença grave, mas também, o impacto aos familiares. 

Evidencia-se a importância em se olhar para a criança que adoece em todas 

as suas dimensões, sejam elas físicas, psicológicas ou sociais. Valle (2001) refere a 

importância de um tratamento biopsicossocial voltado para a dimensão humana, ou 

seja, em que o objetivo não seja apenas acabar com a doença, mas preservar a 

possibilidade de existir e não apenas de viver. 



97 

 

7. Considerações finais 

 

 

O estudo teve seus objetivos contemplados, uma vez que foi possível 

verificar, por meio das produções gráficas, as formas com as quais a criança com 

câncer lida e enfrenta a doença, bem como a avaliação de mecanismos ou recursos 

psicológicos, de expressões emocionais presentes no processo de adoecimento e 

possíveis alterações no desenvolvimento psicológico dessas crianças. Verificaram-

se, também, mudanças não só de ordem física, mas também psicológicas e sociais. 

Observa-se que, frente à doença grave, que representa um ataque à própria 

vida, aparecem angústias de morte, seja no real ou na fantasia, ou seja, pode-se 

pensar que essas crianças e os familiares passam por um processo semelhante ao 

luto, ocorre um luto pela perda da saúde.  

Além disso, a partir das produções gráficas, pôde-se perceber um desinvestimento 

do ambiente, parece que as energias da criança se voltam para si, num esforço que visa 

à sobrevivência e à recuperação da própria saúde, encontram-se fragilizadas e 

debilitadas pelo mal que lhes aflige, além disso, são afastadas do convívio social, em 

decorrência das frequentes internações e consultas ambulatoriais no hospital durante o 

tratamento, desse modo, há pouco ou pobre investimento no ambiente. Também há a 

potencialização do mundo fantasmagórico dessas crianças, o que pode representar 

defesa, fuga da realidade, ou necessidade diante da constrição do mundo real, que passa 

a se limitar ao contexto hospitalar e ao tratamento. Além disso, a criança com diagnóstico 

da doença e em tratamento sente-se como se tivessem perdido o chão, como 

demonstram as produções gráficas com ausência de linha de solo, e o quanto é difícil 

vivenciar essa realidade, por ser uma realidade penosa, portanto é importante se pensar 

em formas de como o ambiente pode ser orientado para ajudar essas crianças, dando 

assim um holding, um suporte ou até mesmo um chão para as mesmas. 

Uma vez que o número de sobreviventes de câncer infantil cresce a cada ano, 

é importante se pensar em formas de tratamento que preservem não só a vida e o 

corpo, mas também as dimensões psicológicas e sociais, que pensem na qualidade 

de vida durante e após o tratamento dessas crianças. Essa criança “sobrevivente” 

terá ainda uma vida pela frente e essa deve poder ser usufruída com menor número 

de sequelas e com a melhor qualidade possível.  
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Pela alta frequência de afastamento escolar nas crianças com câncer e 

afastamento das atividades laborais nos familiares dessas crianças, principalmente 

nas mães, percebe-se o quanto o adoecimento provoca mudanças na rotina e na 

vida não só da criança doente, como também dos familiares.  

Nos familiares, observou-se, também, através das entrevistas semiestruturadas, 

além de preocupações relacionadas ao tratamento, dificuldade em se pensar na doença 

ou no futuro da criança e medos relacionados à possibilidade de recaída ou recidiva da 

doença, que podem se estender e persistir pelo resto da vida da criança. Esse medo 

sempre irá existir.  

Desse modo, o estudo presente será de importância não somente para os 

profissionais que atuam junto à criança com câncer, mas para a clínica, de um modo 

mais geral, voltada a todas as crianças que passam por doenças graves ou 

momentos de crise. O estudo, além de contemplar contribuições para a área clínica, 

para o maior entendimento e compreensão sobre o desenvolvimento psicológico de 

crianças com câncer, ou acometidas por uma doença grave, bem como o impacto 

sobre os familiares, entre eles pais e irmãos da criança doente, contribuindo, assim, 

para melhorias no atendimento a essas crianças e seus familiares. 

Além disso, a pesquisa pode trazer contribuições para artigos, publicações, 

apresentações e divulgações em eventos na área da Psico-Oncologia, contribuindo, 

também, para futuros estudos sobre o tema, de forma a ampliar e aprofundar os 

dados referentes a como se dá o entendimento dessas crianças acerca de sua 

doença e tratamento. São necessárias, também, pesquisas futuras que contemplem 

um maior número de crianças e outras possibilidades de instrumentos, que possam 

contribuir para uma visão mais ampla e aprofundada sobre o tema. 

É importante se pensar de que modo o acometimento por uma doença grave 

altera a relação das crianças não só com o seu mundo interno, mas também com o 

mundo externo, o qual também sofre grandes alterações. Muitas vezes o ambiente 

externo se modifica; além de mudanças de moradia, o ambiente e as relações 

interpessoais também se constringem, muitas vezes, ao contexto hospitalar. Também 

se salienta a necessidade de propostas de intervenções que visem a ajudar essas 

crianças, que muitas vezes se sentem sozinhas em seu sofrimento, potencializado pelo 

afastamento dos familiares e colegas. É importante, também, pensar em como oferecer 

apoio e ajuda aos familiares, à equipe de saúde e aos professores que convivem com 

essas crianças, de forma a auxiliar no esclarecimento de dúvidas acerca da doença e 
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tratamento, além da possibilidade de criação de um espaço terapêutico em que se 

possa ser falado sobre suas angústias, ansiedades, emoções e sentimentos. 

Percebeu-se, na criança com câncer, dificuldades de ordem social, a partir do 

discurso dos familiares nas entrevistas semiestruturadas, no relacionamento com 

crianças de mesma idade, principalmente na escola. E isso se deve principalmente 

pela falta de informação e contato com essa realidade do adoecimento, pouco 

veiculada em nosso meio social. Por isso, é importante que seja realizado um 

trabalho de esclarecimento junto à comunidade escolar, dirigido aos professores e 

estudantes em contato com a criança com câncer.  

Com a criança com câncer, é importante um trabalho não só de 

esclarecimento, mas que vise à escuta e acolhimento de suas fantasias, medos e 

angústias, ou seja, que vise seu sofrimento e enfoque suas potencialidades, que 

possa contribuir para que encontre recursos, uma vez que são escassos, conforme 

se mostrou o estudo, para que assim possam lidar da melhor forma possível com o 

processo de adoecimento e tratamento. Contribui-se, assim, para uma melhor 

qualidade de vida durante e após o tratamento.  

Geralmente, num momento de crise como esse, representado pelo adoecimento, 

que envolve um risco à sobrevivência, acaba-se focando a cura do corpo, e 

subestimando-se as outras esferas do ser humano que ali se encontra, bem como as 

esferas emocionais ou psicológicas, sociais, entre outras. Por isso, é importante não só o 

tratamento médico, mas também o trabalho multidisciplinar, pois um tratamento tão 

intenso como esse sempre envolve a presença e a necessidade de uma equipe 

multidisciplinar disponível. Além disso, vale ressaltar a importância do trabalho social junto 

à família e à comunidade que convive com essa criança, para melhores esclarecimentos. 

É importante pensar nas defesas próprias de cada profissional que atua junto 

ao tratamento do câncer infantil, pois esse tipo de cuidado envolve questões ligadas 

às próprias limitações, onipotência e finitude quando se trabalha com essas 

crianças, acarretando na dificuldade de envolvimento do profissional. 

Conclui-se, desse modo, que o estudo evidenciou o sofrimento das crianças e 

ao mesmo tempo os recursos psicológicos presentes diante o processo de 

adoecimento e tratamento. É de extrema importância ouvir essas crianças e dar 

também apoio aos familiares e profissionais próximos a elas, visando o acolhimento 

em todas as esferas biopsicossociais. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo I. Tabela do grupo clínico conforme idade, sexo, diagnóstico e fase de 

tratamento 

 Idade Sexo Diagnóstico Fase do tratamento 

1 08 anos Feminino Neuroblastoma Em tratamento  

2 11 anos Feminino Osteossarcoma Em tratamento  

3 09 anos Feminino Leucemia linfoide aguda (LLA) Tipo B Em tratamento  

4 11 anos Feminino Leucemia mieloide aguda (LMA) Em tratamento de recidiva  

5 11 anos Masculino Neuroblastoma Em tratamento de recidiva  

6 10 anos Feminino Leucemia Em tratamento 

7 08 anos Masculino Leucemia linfoide aguda (LLA) Tipo B Em tratamento 

8 10 anos Feminino Leucemia linfoide aguda (LLA)  Em tratamento de recidiva  

9 08 anos Feminino Glioma difuso de tronco cerebral Em tratamento 

10 08 anos Masculino Leucemia linfoide aguda (LLA) Em tratamento 

11 11 anos Masculino Leucemia Mieloide Aguda (LMA) Em tratamento 

12 11 anos Feminino Leucemia Em tratamento 

13 09 anos Masculino Leucemia linfoide aguda (LLA) Tipo T Em tratamento 

14 07 anos Masculino Linfoma Não- Hodgkin T Em tratamento de recidiva 

15 13 anos Masculino Linfoma de Hodgkin Em tratamento 

16 09 anos Feminino Ganglioneuroma 
Em tratamento paliativo 
para controle da dor 

17 08 anos Masculino Mielofibrose Diagnóstico 

18 11 anos Masculino Linfoma não Hodgkin  Em tratamento 

19 11 anos Masculino Leucemia linfoide aguda (LLA)  Em tratamento 

20 10 anos Masculino Leucemia linfoide aguda (LLA)  Em tratamento 

21 08 anos Masculino Neuroblastoma estágio IV Em tratamento 

22 13 anos Feminino 
Osteossarcoma com metástase no 
pulmão 

Em tratamento 

23 12 anos Masculino Carcinoma de crânio e face (nasal) Em tratamento 

24 07 anos Masculino Osteossarcoma Em tratamento 

25 09 anos Feminino 
Carcinoma mucoepidermoide de parótida 
direita 

Diagnóstico de recidiva 

26 08 anos Feminino Neuroblastoma estágio IV com metástase Em tratamento 

27 08 anos Feminino Tumor cerebral 
Investigação de recidiva. 
Término da quimioterapia 
há 6 meses 

28 10 anos Feminino Disgerminoma (carcinoma de ovário) 

Remissão, em 
acompanhamento. 
Término da quimioterapia 
há 1 ano e 6 meses 

29 12 anos Masculino Linfoma não Hodgkin 

Remissão, em 
acompanhamento. 
Término da quimioterapia 
há 1 ano e 1 mês 

30 09 anos Masculino Leucemia mieloide aguda (LMA) 

Remissão, em 
acompanhamento. 
Término da quimioterapia 
há 1 ano e 8 meses. 
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Anexo II15. Roteiro de Entrevista Semiestruturada- Parte I 

                                                           
15

 Entrevista Semiestruturada baseada nos questionários de Chequini (2009) e Cunha (2007). 

Roteiro de Entrevista Semiestruturada- Parte I: 

Data:____/ ____/ ___________ 

I) DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS: 

I) Dados básicos da criança: 

Nome da criança: ____________________________________________________________ 

Sexo:  a. (  ) Masculino  b.(  ) Feminino      Idade:__________   Data de Nascimento:___/___/_____ 

Cidade onde mora/natal: _______________________________    UF: _______ 

Escolaridade: ________________________________________________ 

 

II) Dados básicos do responsável: 

Nome do responsável: _____________________________________________________ 

Grau de parentesco com a criança: __________________________________________ 

Sexo:  a. (  ) Masculino  b.(  ) Feminino      Idade:__________   Data de Nascimento:___/___/_____ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

II.A) Escolaridade dos pais: 

a.  Nenhuma (  ) Pai  (  ) Mãe                                                                    f. Ensino Médio Incompleto (Colegial) (  ) Pai  (  ) Mãe 

b. Primário Incompleto  (  ) Pai  (  ) Mãe                                                  g. Ensino Médio Completo (Colegial) (  ) Pai  (  ) Mãe 

c. Primário Completo (1ª a 4ª séries)   (  ) Pai  (  ) Mãe                             h. Superior Incompleto (  ) Pai  (  ) Mãe 

d. Ensino Fundamental Incompleto  (  ) Pai  (  ) Mãe                                 i. Superior Completo (  ) Pai  (  ) Mãe 

e. Ensino Fundamental Completo (5ª a 8ª séries) (  ) Pai  (  ) Mãe              j.Superior Completo com Pós-Graduação (  ) Pai  (  ) Mãe 

 

II.B) Estado civil dos pais: 

 

a. (  ) Solteiros                                  b. (  ) Casados entre si                   c.(  ) Casados com outros cônjuges     

d. (  ) Separados/ Divorciados          f. (  ) Viúvo(a)     

_____________________________________________________________________________________________________________

_____ 

II.C) Atividade profissional dos pais: 

 

1.  Profissão Pai:                                                 Profissão Mãe: 

2. Situação Ocupacional: 

2.a. Empregado          (  ) Pai  (  ) Mãe                                       

2.b. Desempregado     (  ) Pai  (  ) Mãe                     

 2.c. Trabalho Autônomo     (  ) Pai  (  ) Mãe      

2.d. Trabalhos Temporários (“bicos”)     (  ) Pai  (  ) Mãe 

2.e. Do Lar          (  ) Pai  (  ) Mãe                       

 2.f. Aposentado por idade   (  ) Pai  (  ) Mãe 

2.g. Aposentado por motivo de saúde     (  ) Pai  (  ) Mãe    

 

 

II.D) Qual a religião da família?:________________________________. 

É praticante (  ) Sim   (  ) Não 

 

 

II.E) Histórico familiar: 

a. Quantos irmãos a criança tem? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

b. Que filho é? 1º, 2º, 3°,4°, 5º, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11° 
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Anexo III16. Roteiro de Entrevista Semiestruturada- Parte II 

                                                           
16

 Entrevista semiestruturada baseada nos questionários de Chequini (2009) e Cunha (2007). 

 

 

 

Roteiro de Entrevista Semiestruturada- Parte II: 
 

Data:____/ ____/ ___________ 

 

II) História clínica da doença 

a. Qual o diagnóstico, que tipo de câncer a criança apresenta? ________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

b. Quando a criança foi diagnosticada?     Mês_________________ Ano________________ 

c. Em qual etapa do tratamento a criança se encontra? ( ) Diagnóstico ( ) Tratamento ( ) Remissão 

d. Tem histórico da doença na família? (  )Sim ou (  )Não. Quem?_____________________________ 

e. A criança já teve câncer anteriormente?  

(  ) Sim ou (  ) Não. Qual/quais?______________________________________________________ 

f. Quais tratamentos a criança realizou e/ou realiza?___________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

g. A criança passou por cirurgias? (  ) Sim ou (  ) Não. Quantas? (  ) 0  (  ) 1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 

(  ) Mais de 4. Se mais de 4, quantas?_______________. Quais cirurgias? _______________________ 

__________________________________________________________________________________ 

h. Para você quais são as causas do câncer? 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

i. Percebeu mudança na criança após o diagnóstico? (  ) Sim ou (  ) Não. Qual/Quais? 

__________________________________________________________________________________________ 

       ______________________________________________________________________________________ 

       ________________________________________________________________________________________ 

j. Como acha que será a vida da criança após o término do tratamento? 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

k. A criança já realizou ou realiza tratamento psiquiátrico e/ou psicológico?  

(  ) Sim ou (  ) Não. 
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Anexo IV. Critérios para análise das produções gráficas do H-T-P 

 

Foram utilizados critérios de avaliação das características formais e de 

conteúdo para o H-T-P conforme exposto por Hammer (1981) e Lourenção Van 

Kolck (1984) e utilizado por Tardivo17: 

- Posição da folha: a folha representa o ambiente e sua posição indica como o 

sujeito se coloca nele. O uso da folha na posição apresentada ou modificação da 

posição da mesma também são avaliados. 

- Localização na página: revela a orientação geral do sujeito no ambiente e consigo 

próprio. Observa-se o centro, o primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrantes, 

metades direita, esquerda, superior e inferior, além de outras possibilidades mais 

raras como em diagonal na folha. 

- Tamanho em relação à folha: relação do sujeito com seu ambiente, como reage 

às pressões, podendo ir desde sentimentos de inadequação e inferioridade até 

fantasias compensatórias de supervalorização. Os tamanhos podem ser muito 

grande, grande, médio, pequeno, muito pequeno, além do normal. 

- Qualidades do grafismo: indica da manifestação de energia, vitalidade, decisão, 

iniciativa ou emotividade, insegurança e falta de confiança em si. Podem ser linha 

grossa, linha média, linha fina, traço contínuo, traço de avanços e recuos, traço 

interrompido e traço trêmulo. 

- Resistências: representa atitudes negativistas e de oposição em relação ao 

desenho. A negação tem como significado mais geral uma intensa inferioridade e 

medo de arriscar-se. A omissão de uma parte do desenho indica problemas e 

conflitos em relação a essa parte e ao que ela significa. 

- Postura da Árvore ou da Pessoa diz respeito à estabilidade ou instabilidade. 

- Transparências: avaliam o julgamento perspectivo da realidade, sejam elas de 

roupas ou de órgãos internos. 

- Sombreamento: avalia os níveis de ansiedade.  

- Outros dados como proporção: avaliam a harmonia, ou desarmonia na 

personalidade. Essa avaliação se dá entre as várias partes do corpo na pessoa, 

árvore ou casa. 

                                                           
17

 Processo n. 305786/2010-5 CNPq 
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Anexo V. Critérios de avaliação do desenho da pessoa na chuva 

 

Foram utilizados os mesmos critérios de avaliação das características formais 

e de conteúdo para o “Desenho da Pessoa na Chuva” utilizados por Tardivo (2007).  

 

Recursos formais – para o desenho da figura humana: 

 

Tamanho pequeno: o desenho da pessoa ocupa menos de um terço da folha. 

Tamanho médio: o desenho da pessoa ocupa menos de dois terços da folha. 

Tamanho Grande: o desenho da pessoa ocupa mais de dois terços da folha. 

 

Localização inferior esquerda: o desenho ocupa a parte inferior esquerda (dividindo 

a folha em quatro). 

Localização inferior direita: o desenho ocupa a parte inferior direita (dividindo a folha 

em quatro). 

Localização superior esquerda: o desenho ocupa a parte superior esquerda 

(dividindo a folha em quatro). 

Localização superior direita: o desenho ocupa a parte superior direita (dividindo a 

folha em quatro). 

Localização central: a imagem ocupa a parte central (dividindo a folha em quatro). 

 

Traçado entrecortado (interrompido): o traçado do desenho tem cortes, espaços em 

branco, com ângulos retos ou agudos (após 7 anos). 

 

Linha (traçado) grosso: a linha é grossa, mostra pressão ou linha repassada 

Linha (traçado) normal: o traçado (linha) do desenho é da cor esperada do lápis e de 

uma espessura esperada para a idade. As crianças muito novas fazem mais pressão 

e alguns idosos têm linhas mais fracas. 

Linha fina: o traçado (linha) do desenho é fraco, quase imperceptível, de uma cor 

mais fraca que o tom do lápis. 

 

Borrado: apagado em excesso; desenho sujo. 

 

Repassado: várias linhas no mesmo lugar. 
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Transparência: observam-se traços ou elementos que não seriam visíveis na 

percepção real do objeto. Não se espera a partir dos 10 anos. 

 

Inclinação: o desenho perde o eixo de sustentação. 

 

Conteúdo 

 

Pessoa 

Cabeça grande: uma cabeça superior à metade do tamanho do tronco 

Cabeça normal: uma cabeça que equivale à metade do tamanho do tronco; 

Cabeça pequena: uma cabeça inferior à metade do tamanho do tronco; 

Cabeça deteriorada: cabeça aberta; disforme; que não respeita a forma redonda ou 

ovalada (cabeça quadrada, em formato de coração etc.). 

 

Perfil: rosto é feito de perfil, olhando para a margem esquerda ou direita da folha. 

De costas: o desenho da pessoa está de costas; não se vê o rosto. 

 

Cabelo: presença; 

Ausência: nenhum cabelo, cabeça redonda nua, sem nenhum sinal de cabelo; 

Cabelo encaracolado: cabelo em forma de mola; 

Cabelo liso: em forma de listras ou sombreamento. 

 

Orelha: presença.  

Orelhas grandes: tamanho desproporcional em relação aos olhos, nariz etc. 

 

Pescoço: presença. 

Pescoço comprido: pescoço que excede 1/5 do tamanho da cabeça; 

Pescoço grosso: pescoço que excede metade (1/2) da largura da cabeça; 

Pescoço fino: pescoço menor ou igual a 1/5 da largura da cabeça. 

 

Olhos redondos: dois círculos ou olhos ovalados, com ou sem pupilas. 

Olhos fechados: olhos desenhados em uma linha (linha horizontal, linha curva 

voltada para cima ou para baixo). 
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Presença de pupila: quando desenha pupila ou íris dentro do olho. 

Somente pupilas: somente o desenho da pupila. Observação: quando a criança 

representa os olhos com dois pontos ou dois círculos pintados (preenchidos), 

assinala-se “presença de pupilas” + “somente pupilas”. 

 

Sobrancelhas: presença de duas linhas retas ou curvas. 

Cílios: presente quando desenhado em uma ou nas duas pálpebras. 

 

Nariz pequeno: menor que o tamanho dos olhos; 

Nariz normal: de acordo com a medida dos olhos; 

Nariz grande: mais que o dobro do tamanho dos olhos 

Narinas: dois orifícios/bolinhas ou duas listras 

Observação: se houver apenas duas bolinhas no lugar do nariz, deve-se assinalar 

“ausência de nariz” + “presença de narinas”. 

 

Boca: presença: qualquer linha (traço) no lugar da boca; 

Boca fechada: Uma linha reta no lugar da boca (pode ser também dois lábios 

fechados); 

Boca aberta: um círculo aberto ou sombreado. 

 

Lábios: os lábios bem demarcados. 

Língua presença: forma alargada ou arredondada que sai da boca. 

Sorriso maníaco: um grande sorriso, que vai de face a face. 

Dentes. Presença: pequenos retângulos dentro da boca. 

Corpo. Presença de corpo. 

Proporção: Se a cabeça é de tamanho normal, existe proporção. Se a cabeça for 

grande ou pequena, não há proporção. 

 

Ombros: duas linhas na continuação do pescoço e da junção tronco-braço, 

 

Braços colados ao corpo: braços que continuam a linha do corpo sem separação ou 

braços que estão paralelos e próximos ao tronco. 

Braços estendidos (cruz): em formato de cruz 
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Braços deteriorados: braços pendurados ondulantes (flamejantes como chamas), 

inseridos fora do ombro; braços disformes; braços diferentes um do outro (um muito 

maior do que o outro, um braço unidimensional e outro bidimensional; braços de 

formatos ou tamanhos diferentes). 

 

Mão aberta: mãos com dedos; 

Mãos fechadas: mãos sem dedos, em um punho (pode ser um círculo). 

Observação: se uma mão estiver aberta e outra fechada, deve-se assinalar “mão 

aberta” + “mão fechada”. 

Ausência de mãos: mão cortada.  

Observação: se a mão estiver oculta, assinala-se ausência de mãos. 

 

Dedos. Presença: se houver desenho de dedos. 

Unhas: presença de unhas no final dos dedos. 

Pernas: presença – duas pernas abaixo do tronco em forma vertical. 

Pernas grandes: visivelmente maiores do que o tamanho do tronco. 

Pernas medianas: equivalentes ao tamanho do tronco ou um pouco maior ou um 

pouco menor do que o comprimento do tronco. 

Pernas pequenas: visivelmente menores do que o tamanho do tronco. 

Pés para fora: os dois pés em forma reta, onde se encontram os calcanhares; 

Pés para dentro: os dois pés em forma reta, onde se encontram as pontas; 

Um pé para dentro e outro para fora: um pé voltado para dentro e outro para fora. 

 

Roupas (vestuário): presença de qualquer representação de roupas ou linhas que 

marquem o contorno do tronco, pescoço ou extremidades (pode ser botões, cintos). 

 

Linha de base: uma linha que indique solo; desenho apoiado na borda do papel. 

 

Figura incompleta: faltam partes da figura humana. 

- Em figuras unidimensionais (palito): se faltar cabeça, tronco e membros (se faltar 

pés e mãos, considera-se completa). 

- Em figuras bidimensionais: considera-se incompleta se faltar cabeça, rosto, tronco, 

braços, pernas, mãos e pés (se faltar nariz e dedos, considera-se completa). 
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Observação: se as mãos estiverem ocultas (ausência de mãos), a figura é 

considerada completa. 

 

Cinto: presença de um cinto ou linha na cintura. 

Entorno (ambiente): paisagem (casa, árvores, ambiente em geral). Inclui nuvens. 

Acessórios: detalhes na roupa, enfeites no corpo, enfeites no cabelo. 

Não de acordo com a idade: desenho imaturo ou figura palito. 

Observação: a figura palito deixa de ser considerada como em desacordo com a 

idade, se a criança tiver 6 anos de idade ou menos. 

Sexo da figura desenhada: feminino ou masculino (segundo a resposta dada pela 

criança). 

 

DETALHES DA CHUVA 

Estes detalhes são classificados por ausência ou presença: 

Presença  de chuva; 

Chuva setorizada – quando se dirige especificamente à pessoa desenhada; 

Chuva Grossa - abundante; 

Chuva em lágrimas – forma de lágrimas; 

Chuva linhas – linhas ou traços; 

Guarda-chuva – presença (desenho que o indique);  

Uso de outros objetos para proteger da chuva. 
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Anexo VI. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE 

 

1- DADOS SOBRE A PESQUISA 

TÍTULO: “A Criança e o Câncer: Expressões Emocionais Envolvidas no Processo de Adoecimento” 

Pesquisadora Responsável: Aline Closel Carvalho 

a - O objetivo da pesquisa é realizar um estudo com crianças entre 8 e 12 anos, sobre como a criança com 

câncer lida com a doença, bem como observar os sentimentos e mecanismos psicológicos presentes, 

comparando diferenças no desenvolvimento psíquico entre crianças com câncer e crianças sem a doença. 

Para tanto, necessitamos de uma entrevista com a criança e com o(a) senhor(a). Os procedimentos 

consistem em pedir à criança que realize 4 desenhos, serão feitas perguntas sobre os mesmos, quando 

necessário.  

b - A participação na pesquisa constitui riscos mínimos aos envolvidos, sendo, na verdade, uma 

contribuição efetiva para o estudo.  

c - Os dados obtidos na pesquisa serão utilizados apenas com finalidades acadêmicas. A pesquisa está 

comprometida com o bem de seus participantes, reais e potenciais. Caso se observar necessidade, os 

envolvidos no estudo serão encaminhados para acompanhamento psicológico. 

d - A participação é voluntária. Sendo que a qualquer momento você pode retirar seu consentimento pela 

participação no estudo, e isto não lhe trará nenhum prejuízo. 

e - Será garantido o anonimato nessa participação (dados pessoais dos pais, das crianças e da Instituição 

ou Escola serão preservados e mantidos em sigilo). 

f - Este Termo de Consentimento é feito em duas vias, sendo que uma permanecerá em meu poder e outra 

com a pesquisadora responsável. 

g - O(A) senhor(a) poderá conhecer todas as fases do estudo, e poderá solicitar atendimento, como já 

afirmado,  ou alguma orientação quando julgar necessário para o(a) senhor(a) ou a criança. 

h – Há garantia de indenização diante de eventuais danos decorrentes da pesquisa. O(A) senhor(a)  poderá 

entrar em contato com a pesquisadora responsável, Aline Closel Carvalho sempre que julgar necessário 

pelo telefone (11) 971052650/(11) 35865529 ou pelo e-mail: aline.closel.carvalho@usp.br  

2 – AUTORIZAÇÃO 

Após os esclarecimentos dos objetivos e dos procedimentos da presente pesquisa, tendo 

garantida a minha não identificação e a da criança sob minha responsabilidade (nome da criança) 

_________________________________, manifesto meu consentimento e apoio à participação. 

Nome do Responsável:                                                                    Pesquisadora: Aline Closel Carvalho 

R.G.:                                                                                                R.G.: 32.324.445-2/ CRP: 06/99906 

_______________________________                                       _______________________________ 

 

 

São Paulo,  _____/ _____/ ___________ 

 
Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo 

Av. Prof. Mello Moraes, 1.721 - Bloco G,  2º andar, sala 27- Cidade Universitária - São Paulo/SP- CEP 05508-030 €  

E-mail:  ceph.ip@usp.br   Tel. (11) 3091-4182 

mailto:ceph.ip@usp.br
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Anexo VII. Termo de Assentimento Livre e Esclarecido - TALE 

 

Você está sendo convidado para participar da pesquisa “A Criança e o Câncer: Expressões 

emocionais envolvidas no processo de adoecimento”. Seus pais permitiram que você participe. 

Queremos saber como é estar doente e os sentimentos presentes. As crianças que irão participar 

dessa pesquisa têm 8 a 12 anos de idade. Você não precisa participar da pesquisa se não quiser, é 

um direito seu, não terá nenhum problema se desistir. A pesquisa será feita na Instituição de Apoio à 

Criança com Câncer/Instituição escolar, onde será pedido às crianças que realizem quatro desenhos. 

Para isso, será usado folha sulfite A4, lápis preto nº 2 e borracha.  

O uso do material é considerado seguro, mas é possível ocorrer riscos mínimos. Caso 

aconteça algo errado, você pode nos procurar pelos telefones (11)971052650/(11)35865529 ou pelo 

e-mail: aline.closel.carvalho@usp.br da pesquisadora Aline Closel Carvalho. 

Mas há coisas boas que podem acontecer, como ajudar a entender melhor crianças que 

passam por uma doença grave. 

Ninguém saberá que você está participando da pesquisa, não falaremos a outras pessoas, 

nem daremos a estranhos as informações que você nos der. Os resultados da pesquisa vão ser 

publicados, mas sem identificar as crianças que participaram da pesquisa. Quando terminarmos a 

pesquisa, os resultados estarão disponíveis. Se você tiver alguma dúvida, você pode me perguntar. 

Eu escrevi os telefones na parte de cima desse texto. 

Eu, _______________________________________, aceito participar da pesquisa “A Criança 

e o Câncer: Expressões emocionais envolvidas no processo de adoecimento”, que tem o objetivo 

entender como é estar doente e os sentimentos presentes. Entendi as coisas ruins e as coisas boas 

que podem acontecer. Entendi que posso dizer “sim” e participar, mas que, a qualquer momento, 

posso dizer “não” e desistir que ninguém vai ficar furioso. Os pesquisadores tiraram minhas dúvidas e 

conversaram com os meus responsáveis. Recebi uma cópia deste termo de assentimento, li e 

concordo em participar da pesquisa.  

 

São Paulo, ____de _________de __________ 

 

 

Pesquisadora: Aline Closel Carvalho- R.G.: 32.324.445-2/ CRP: 06/99906______________________  

 

 

 

 

 

 

 

Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo 

Av. Prof. Mello Moraes, 1.721 - Bloco G,  2º andar, sala 27- Cidade Universitária - São Paulo/SP- CEP 05508-030 
E-mail:  ceph.ip@usp.br   Tel. (11) 3091-4182 

mailto:ceph.ip@usp.br

