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Introdução 

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), as neoplasias infanto-juvenil têm incidência muita acentuada, 

de maneira que representam a segunda maior causa de morte entre a população abaixo de 18 anos, atribuindo-se a 

primeira causa aos fatores externos (INCA, 2014). 

A possibilidade de cura para os portadores de câncer, no século passado, era mínima, ocasionando o falecimento na 

maioria dos casos. Ultimamente, temos vivenciado uma outra realidade quanto ao prognóstico da doença, graças aos 

avanços terapêuticos e tecnológicos e ao diagnóstico precoce. No entanto, no que diz respeito ao tratamento, tanto os 

pacientes quanto os pais, experimentam medo e angústia, o que pode causar uma crise familiar, alterando a sua 

dinâmica, ordem e elaboração (FERRARI, PICCINI, 2010; NASCIMENTO, MONTEIRO, VINHAES, 

CAVALCANTI, RAMOS, 2014;). 

A Oncologia Pediátrica é uma das possibilidades da atuação do Psicólogo, sendo o fazer e a presença deste 

profissional imprescindível, devido ao fato de que o câncer não implica somente do adoecimento de um corpo, mas – 

também – há o envolvimento psíquico, que se deve ao fato de que o indivíduo em adoecimento é alguém que possui uma 

história de vida, faz parte de um contexto específico e possui uma singularidade, o que faz com que ele seja diferente de 

todos os outros pacientes com a mesma doença. Assim, dentre os variados fazeres do psicólogo neste âmbito, está o 

trabalho com grupos, proporcionando ressignificação da problemática, bem como, o bem estar dos pacientes e 

acompanhantes (RODRIGUES, GAAMCHO, SOUZA, 2009). 

O presente trabalho trata-se de um relato de experiência vivenciada em uma instituição de apoio ao câncer infanto-

juvenil da cidade de Montes Claros, Minas Gerais. O objetivo foi observar as questões emocionais das 

crianças/adolescentes e dos pais frente ao câncer, bem como as possibilidades do trabalho grupal com ambos, trabalhar 

os impactos emocionais frente a doença e ao tratamento, fomentar a ressignificação das experiências vivenciadas e 

fortalecer os vínculos dos usuário dos serviços. Vale ressaltar que não se pretende abordar o tema por completo, nem, 

tampouco, se valer de uma discussão pormenorizada; muito pelo contrário, acredita-se que a este material nos 

proporcione um olhar e atuação mais humanizados e integral quanto aos impasses advindos do câncer. 

 

Material e métodos 

O trabalho teve caráter de oficinas temáticas, onde utilizou-se dinâmicas de grupos adaptadas ao público-alvo, sendo 

necessário o uso de materiais descritos pela dinâmica, tais como papel A4, lápis de cor, lápis de escrever, giz de cera, 

tesoura, cola escolar, música, data show, notebook, bexiga, fantoche, recortes de jornais e revistas, cartolina, papel 

cartão, garrafa pet, areia colorida e papel EVA. Foram trabalhadas os seguintes temas: as aprendizagens com a doença, a 

importância do autocuidado, mudanças nos relacionamentos familiares, ganho secundário e o compartilhamento das 

experiências. O grupo era formado por assistidos e com os acompanhantes da Instituição de Apoio ao câncer e as 

oficinas foram divididas em dois momentos, sendo o primeiro a aplicação das dinâmicas de grupo e, a posteriori, o 

fechamento da oficina com ressignificação das vivências e o feedback. 

 

Resultados e Discussão 

Os resultados obtidos através das atividades desenvolvidas foram positivos, visto que os objetivos propostos foram 

alcançados com êxito e permitiram a verificação prática do exposto na literatura sobre as implicações psicológicas 

atreladas ao processo de adoecimento e, além disso, permitiu aos beneficiados a ressignificação de experiências, 

fortalecimento de vínculos e mudança de atitudes a partir das reflexões propostas. 

Diante das vivências possibilitadas pela abordagem das temáticas, percebeu-se que a doença não envolve apenas o 

enfermo, mas tem implicações sobre toda a família e, a mãe, sobretudo, é geralmente quem acompanha todo o estado de 

adoecimento do filho e é a figura sobre a qual o ele irá espelhar-se emocionalmente, ou seja, se a mãe estiver 
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emocionalmente confortável, isso irá incidir positivamente no tratamento do filho.  

Ao contrário do que se pensa, os dados obtidos demonstraram que a criança/adolescente tem consciência do seu 

estado de adoecimento, bem como dos riscos, perspectivas, etc., e que, por mais que o tratamento seja invasivo e 

incômodo, é percebido pela criança como um procedimento necessário para melhoria do estado de saúde, questão que 

nos leva a mencionar a importância das instituições de apoio ao câncer, uma vez que estas se comportarão como 

facilitadoras desse processo. Outra questão fortemente elucidada foi o ganho secundário que a criança/adolescente tem 

com a doença, pois, este passa a ser alvo de todos os cuidados e atenção, podendo – assim – adquirir vantagens com o 

estado de adoecimento, fato que deve ser manejado com muita cautela, pois, os limites dos pais para com os filhos não 

deve ser ausente, apesar da situação enfrentada.  

 

Conclusão 

Os temas discutidos permitem compreender que o câncer é uma doença que, até hoje, mesmo com os constantes 

avanços tecnológicos na sua detecção e tratamento, ainda é extremamente temida e fortemente associada à morte. Desde 

o diagnóstico até o fim do tratamento, o paciente sofre danos tanto físicos quanto psicológicos, pois além de submeter-se 

a procedimentos médicos geralmente agressivos, tem sua vida totalmente transformada pela presença da doença. 

A descoberta do câncer traz o medo da dor, do sofrimento, da mutilação e a insegurança em relação ao futuro devido 

ao risco de morte e quando o portador de câncer é uma criança, não há como não falar da família, pois os danos 

causados pela doença também afetam seus familiares de uma forma muito intensa e estes tem papel fundamental no 

tratamento e recuperação do paciente e, entre os mais  afetados, ressalta-se a mãe (principal cuidador), a relação 

conjugal dos pais,  os irmãos e os sentimentos das próprias crianças, bem como a visão e concepção que elas têm da 

morte. No entanto, vale ressaltar que cada criança e cada família irão reagir de formas diferentes, tudo dependerá, entre 

outros fatores, dos recursos internos sempre serão utilizados para o melhor enfrentamento de uma situação tão difícil 

que é ter um câncer ou ter um filho com este diagnóstico.  

Além disso, é de suma importância que todos os profissionais de saúde conheçam todos os aspectos que envolvem 

esta enfermidade (além dos aspectos biológicos) para que a relação com o paciente e sua família seja mais completa e 

principalmente humana, já que além de um diagnóstico, um tratamento e um prognóstico, também há uma história de 

vida e uma variedade de sentimentos envolvidos no mesmo contexto. Assim, destaca-se o fazer psicológico neste 

contexto e o trabalho que esses profissionais podem desempenhar, sobretudo com grupos, amenizando o sofrimento 

psíquico e proporcionando bem-estar às crianças e suas famílias diante ao difícil quadro que vivenciam.   
 

Referências 

[1] INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA – INCA. Estimativa 2014. Disponível em: http://www.inca.gov.br/estimativa/2014/. 

Acesso em 13/06/2015. 

[2] FERRARI, A. G.; PICCINI, C. A. Função Materna e Mito Familiar: Evidências a partir de um estudo de caso. Ágora. V. XIII, N. 2, P. 243-257. Rio de Janeiro: 

Julho/Dezembro, 2010. 

[3] FILGUEIRAS, M. S. T.; LISBOA, A. V.; MACEDO, R. M.; PAIVA, F. G.; BENFICA, T. M. S.; VASQUES, V. A. Avaliação Psicossomática no câncer: proposta 

de articulação entre os níveis individual e familiar. Estudos de Psicologia. Campinas: Outubro/Dezembro, 2007.  

[4] NASCIMENTO, C. A. D.; MONTEIRO, E. A. L. M.; VINHAES, A. D.; CAVALCANTI, L. L.; RAMOS, M. B. O câncer infantil (leucemia) significações de 

algumas vivências maternas. Universidade Federal do Pernambuco: Maio 2014.. 

[5] RODRIGUES, M. A.; GRAMACHO, P. M.; SOUZA, M. A. M. Ser mãe de Criança com câncer: um estudo fenomenológico. Pontífica Universidade Católica de 

Goiás. Goiânia: 2009. 

http://www.inca.gov.br/estimativa/2014/


 

 
Figura 1. Oficina realizada com as crianças / adolescentes. Fonte: Arquivo pessoal.  

 
Figura 2. Oficina realizada com as mães/ acompanhantes. Fonte: Arquivo pessoal. 


