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RESUMO 

 

A experiência da maternidade e o nascimento de um filho é uma etapa marcante no curso 

do desenvolvimento tanto do filho, quanto da mãe. Dentro deste panorama, quando é 

diagnosticada uma doença oncológica neste filho, a maternidade vem acompanhada de um 

processo de adoecimento potencialmente grave; esta passa a ser uma experiência ainda mais 

marcante e complexa. Permeada de conseqüências emocionais e questionamentos para todos os 

envolvidos. A doença oncopediátrica inscreve marcas significativas tanto na vida da mãe quanto 

na do filho. O presente estudo teve então por objetivo, compreender o sofrimento materno em 

torno do adoecimento oncopediátrico de um filho, a partir de um estudo de caso único.  

 

Palavras chave: Maternidade e adoecimento oncopediátrico, câncer infantil, sofrimento 

materno e doença crônica. 
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ABSTRACT 

 

The experience of motherhood and the birth of a child are a key stage in the ongoing 

development of, not only the child, but also the mother. Within this panorama, when malignant 

disease is diagnosed in this child, motherhood comes accompanied by a potentially serious 

disease process. This becomes an even more striking and complex experience. Fraught with 

emotional consequences and questions for all parts involved. The pediatric oncology marks 

significant part in the life of both the mother and the child. The present study aimed at 

understanding the mothers suffering around the oncologic illness of a child, from a single case 

study. 

 

Keywords: Maternity and oncologic illness, children’s cancer, mother’s pain and chronic 

illness. 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUÇÃO 

 

1.1 Apresentação 

 

Desde Freud (1920), seus seguidores foram unânimes em reconhecer a primeira relação 

humana de uma criança como a pedra fundamental sobre a qual a sua estruturação psíquica se 

constrói. Afora algumas pequenas divergências, todos concordam que, durante os primeiros doze 

meses de vida, basicamente, todos os bebês desenvolvem um forte vínculo com a mãe e/ou 

figura materna. 

Com isso, a experiência da maternidade e o nascimento de um filho é uma etapa marcante 

no curso do desenvolvimento tanto do filho, quanto da mãe. É um momento em que as questões 

acerca do bebê imaginário, idealizado e real estão presentes gerando conflitos e ansiedades. Estas 

preocupações maternas são mais intensas no nascimento do bebê, mas, seguem ao longo do ciclo 

vital deste novo ser e desta nova relação. 

Dentro deste panorama familiar, quando é diagnosticada uma doença oncológica na vida 

deste filho e a maternidade vem acompanhada de um processo de adoecimento potencialmente 

grave; esta experiência passa a ser ainda mais marcante e complexa. Pois, a doença 

oncopediátrica deixa marcas significativas inscritas tanto na vida da mãe quanto na do filho 

(Ortiz, 2003) 

O processo de tratamento ou cura oncológica é um percurso delicado e repleto de 

angústias. Para algumas das doenças oncológicas, existe como alternativa curativa a cirurgia. 

Onde esta, por si, acaba por finalizar o adoecimento oncológico. No entanto, existem diversos 

outros diagnósticos oncopediátricos onde se faz necessário transplantes, quimioterapias e 

radioterapias e onde a criança e a sua família continuarão a ter de enfrentar longamente o desafio 

de viver em paralelo a um tratamento complexo, delicado e ininterrupto. 

Sendo assim, o presente estudo busca investigar o impacto psicológico e o sofrimento 

materno por que passam as mães que enfrentam a um longo tratamento oncológico ao lado de 

seus filhos, na infância.  

Este estudo foi realizado a partir de um caso atendido na Associação ao Menor em 

Oncopediatria - AMO CRIANÇA1 -. Instituição na qual trabalho há oito anos e que assiste  

 

                                            
1 Deste modo que referenciarei a instituição ao longo do corpo deste trabalho. 
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famílias de crianças com patologias oncológicas nas cidades de Novo Hamburgo e São 

Leopoldo, no estado do Rio Grande do Sul. 

 

1.2 Maternidade: Aspectos normais 

 

Winnicott (1999) traz que o momento inicial entre os pais e o bebê é de tamanha 

importância para ambos, que não é por acaso que a ele antecede um período de nove meses. 

Sabe-se que a maternidade exige um intenso trabalho psicológico da mãe desde o processo de 

gestação até os primeiros meses de vida do bebê.  

A mãe precisa elaborar seus sentimentos em relação a esta gestação, a si e a este novo 

sujeito que virá. Esse tempo é destinado para que ocorra uma transformação importante no 

contexto familiar. Segundo Winnicott (1999) este é um desastre que só se transforma em seu 

contrário em circunstâncias favoráveis, quando os pais, rápida ou lentamente, chegam à 

conclusão de que este é exatamente o desastre que precisam. 

Contudo, quando o bebê nasce, a mãe precisa manter algo do bebê imaginado até então, 

mas precisa fazer algumas reestruturações de acordo com as características com as quais o bebê 

nasce. Esta reestruturação do bebê imaginado, quando do nascimento do bebê, se faz 

fundamental para a interação mãe-bebê. Pode parecer paradoxal, mas se durante a gestação é 

fundamental a construção de um bebê imaginado que será tomado como objeto privilegiado, por 

outro, no momento do nascimento, as discrepâncias entre o bebê imaginado e aquele da realidade 

têm que ser reestruturadas. 

De uma maneira em geral, é possível considerar que todos esses conjuntos de 

representações atuam dinamicamente, tanto entre si – alterando-se, modificando-se e 

complementando-se mutuamente – como para o “vir-a-ser” do futuro bebê e para o 

estabelecimento da qualidade de interação entre mãe e filho (Stern, 1997). É certo que é o bebê 

imaginado que guiará a mãe nas interpretações das necessidades do bebê mas, também, a mãe 

precisa deixar um espaço para o imprevisível, já que será nesse espaço que o bebê surgirá como 

sujeito diferenciado daquela que o criou. (Ferrari, Lopes e Piccinini, 2007) 

Segundo Stern (1997) sempre existirá dentro deste processo, o bebê real nos braços da 

mãe e o bebê imaginário em sua mente. De mesmo modo, a mãe real segurando o bebê e seu self 

como mãe imaginada naquele momento. Constata-se neste contexto um mundo relacional 

complexo se construindo nestas interações. Estas são regadas de fantasias, medos, inseguranças, 

sonhos, modelos, lembranças e profecias para este futuro sujeito. 

Com a chegada do bebê, a nova mãe tende a iniciar de modo consciente ou inconsciente a 

reavaliar sua própria mãe. Suas representações de infância lhe auxiliarão a organizar esquemas 
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que embasarão a formação do apego, mecanismo indispensável para um desenvolvimento desta 

relação. De acordo com Ferrari, Lopes e Piccinini (2007), tornar-se mãe é um processo ordenado 

pelo infantil materno em contato com o corpo do bebê. 

Klaus e Kennell (1992) trazem que a formação do apego se refere ao fenômeno de 

preocupação, afeição e comprometimento dos adultos com relação a crianças que estiveram sob 

seus cuidados durante os primeiros meses ou anos de vida. A intensidade do apego reflete o grau 

de envolvimento com o bebê, que geralmente é maior na mãe e um pouco menos no pai. 

O apego é uma estrutura de suma importância para a sobrevivência e desenvolvimento do 

bebê. Este laço original entre pais-bebê é a principal fonte para todas as ligações subsequentes do 

futuro sujeito, na qual a criança desenvolve um entendimento de si e do mundo.  

Neste contexto, podemos afirmar que tal vínculo será responsável por influenciar, ao 

longo da vida da criança, a qualidade de todos os seus laços futuros com os outros indivíduos. 

Este vínculo será à base de todo o processo de construção de sua personalidade futura e do tipo 

de seu contato com o mundo e as situações a enfrentar. 

 

1.3 A mãe frente ao adoecimento oncológico 

 

O diagnóstico de uma doença oncológica em um membro da família, principalmente em 

um filho pequeno, afeta todo o funcionamento familiar. Pois, crianças pequenas doentes têm 

necessidades que precisam ser organizadas, manejadas e acompanhadas pelos pais ou 

cuidadores.  

Segundo Ortiz (2003) apesar de o câncer infantil ser um golpe de clave que fere, sem 

exceção, todos os membros de uma família, há vários indícios que a mãe tende a se situar, 

juntamente com a própria criança, no principal grupo de risco psíquico. Isto se deve a 

importância social da participação da mulher nos cuidados gerais das crianças; e principalmente 

nas crianças com a patologia câncer infantil. 

Segundo Klaus e Kennell (1992) o bebê é a culminação dos melhores esforços de seus 

pais e concretiza suas esperanças para o futuro. O filho sonhado é composto de impressões e 

desejos derivados da vida dos próprios pais. Se dentro desta projeção de desejos e expectativas a 

vida trouxer a realidade da convivência de uma doença oncológica neste filho, esta situação 

evoca uma vasta faixa de reações emocionais. Pois, a distância entre o filho real e o filho 

idealizado aumenta ainda mais as dificuldades deste momento já tão delicado. 

A doença crônica infantil apresenta alta prevalência de sofrimento psíquico e pode 

acarretar implicações no desenvolvimento da criança e na sua relação familiar (Wasserman, 
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1992). Caracterizando-se assim, o adoecimento oncológico, por sua progressão e pela 

necessidade de tratamentos prolongados. 

A rotina de vida diária muda com visitas contínuas a médicos, exames, cirurgias, 

quimioterapias e internações hospitalares longas. Esta nova rotina acaba trazendo prejuízos para 

a criança e para a família, que se vê tendo de mudar de modo abrupto a dinâmica familiar. 

Para Wallander e Varni (citado por Castro & Piccinini, 2002) tanto os pais como a 

própria criança disporiam de recursos psicológicos que juntamente com a estrutura familiar 

podem interagir e contribuir para a adaptação da criança à doença. Mas, frente ao adoecimento, a 

grande maioria das famílias se desorganiza, precisando de auxílio médico, psicológico e 

assistencial para manejar tal situação. Os autores ressaltam a atenção que se deve dar ao possível 

desajustamento da criança doente, que pode estar mais relacionado ao tratamento que esta recebe 

da família do que os próprios comportamentos da criança. 

Em geral, as mães tornan-se capazes de colocar-se no lugar do bebê, por assim dizer. Isto 

significa que elas desenvolvem uma capacidade surpreendente de identificação com o bebê, o 

que lhe possibilita ir ao encontro das necessidades básicas do recém nascido, de uma forma que 

nenhuma máquina pode imitar, e que não pode ser ensinada (Winnicott, 1999).  

Este processo de maternar e manejar um tratamento oncológico, concomitantemente, são 

situações que percebo e acompanho constantemente no trabalho que desenvolvo junto as famílias 

assistidas pela AMO CRIANÇA. Onde se percebe ali o retorno da Preocupação Materna 

Primária descrita por Winnicott. Isto, devido à intensidade da vivência de adoecimento ali 

instaurada.  Uma necessidade psicológica de regressão para que esta díade suporte de modo mais 

saudável possível, este momento tão invasivo e cheio de incertezas.  

O entendimento do estado da Preocupação Materna Primária traz a tona a tênue e 

importante relação estabelecida entre o filho adoecido e sua mãe. Onde esta se adapta as 

necessidades de seu filho fragilizado pela doença, tentando desempenhar a sua tarefa do melhor 

modo possível. 

Tal conduta emocional da mãe a respeito de seu filho é cunhado por Winnicott como 

holding ou sustentação. Segundo Winnicott (1983), a criança nasce indefesa, e é um ser 

desintegrado que percebe de forma desordenada os diferentes estímulos vindos do exterior. A 

tarefa da mãe, então, é o de oferecer um suporte adequado para que as condições inatas alcancem 

um ótimo desenvolvimento. 

O holding assim, dentro do processo de adoecimento oncopediátrico é um fator que 

decide a passagem do estado não integrado, para uma integração posterior de sentido e de 

sobrevivência da criança e conseqüentemente da mãe. Pois, neste momento, as mães investem 

nos filhos como investem em si próprias. É possível dizer que, na experiência comum de segurar 
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adequadamente o bebê, a mãe foi capaz de atuar como ego auxiliar, de tal forma que o bebê teve 

um ego desde o primeiro instante (Winnicott, 1999). 

Ortiz (2003) traz que o diagnóstico de Câncer em um filho desencadeia processos 

inconscientes que remetem aos aspectos infantis da mãe fragilizando-a. Klaus e Kennell (1992) 

apontam cinco estágios frente à notícia de um filho com malformação congênita, que penso que 

se aproximam e se assemelham ao enfrentamento de doenças oncológicas. São elas: Choque; 

descrença (negação); tristeza, cólera e ansiedade; equilíbrio e reorganização.  

A aceitação do diagnostico é um processo difícil, levando os pais a se questionarem 

muitas vezes sobre a conduta de educação e de cuidados com o filho doente. Assim, assumem 

culpa desta situação e por vezes responsabilizam um ao outro. Segundo Carvalho et al. (2008) a 

negação e o sentimento de raiva tornam-se presentes neste momento. As reações da família são 

complexas e particulares a cada membro. Eles reagem não somente a doença da criança mas, 

também as reações dos outros familiares. 

No enfrentamento de um diagnóstico oncológico, as mães cuidadoras acabam de algum 

modo se aproximando de todas estas fases descritas anteriormente. Nem sempre todas elas terão 

a mesma proporção de impacto e de tempo em cada família. Nem sempre todas as mães ou 

cuidadores terão o sucesso de percorrem todas elas rumo a uma reorganização. Devido às estas 

singularidades que se apresenta se abre um campo fecundo de intervenções e manejo 

psicológico. 

 

1.4 Questões médicas no tratamento oncopediátrico 

 

A partir dos avanços biotecnológicos da medicina, cada vez mais se assume a 

possibilidade de sobrevivência em oncopediatria após um diagnóstico. A imprecisão dos sinais e 

sintomas do câncer na infância, são muitas vezes confundidos com outras doenças comuns, é um 

fator que leva à demora no diagnóstico e tem consequência direta na sobrevida dos pacientes.  

Nos países desenvolvidos, a taxa de cura do câncer na criança e no adolescente supera os 

70%. No entanto, nossos dados oficiais dos Registros Hospitalares de Câncer mostram que 

estamos aquém dessas cifras. (INCA, 2009). 

O tempo total do diagnóstico vai do início dos sintomas até o início do tratamento 

efetivo; e este depende dos pacientes, pais, rede de apoio, médicos e do sistema de saúde. 

O trabalho organizado no campo do diagnóstico precoce oferece possibilidades de 

resultados concretos na vida de cada criança, tanto no aumento da possibilidade de cura quanto 

na qualidade de vida. Para alcançar esse objetivo, é fundamental identificar as formas de 
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interação entre o governo, em suas várias instâncias, e a sociedade civil organizada, as empresas 

e a participação efetiva do cidadão. 

Segundo o INCA (2009), o Programa Diagnóstico Precoce, é um exemplo de ação 

integrada e necessária para o enfrentamento do problema do câncer na criança e no adolescente. 

Cumpre o papel de levar informação qualificada aos pediatras da rede de atenção básica e das 

equipes de saúde da família, elos fundamentais do jovem e da família com o Sistema Único de 

Saúde (SUS).  

Suspeitar e fazer um diagnóstico de câncer em uma criança ou adolescente é um grande 

desafio, primeiramente, por ser uma doença rara. Somado a essa raridade, acrescenta-se o fato de 

que a maior parte desses sinais e sintomas também faz parte da apresentação clínica de outras 

doenças mais frequentes em pediatria. A hipótese de neoplasia deve fazer parte do diagnóstico 

diferencial para pacientes que apresentem um desses sinais e sintomas comuns ao câncer na 

criança.  

Os estudos nos mostram hoje que, a evolução dos tumores em crianças é rápida tanto no 

sentido do crescimento quanto também da cura. Esse aspecto é trazido por Gurnney, Severson, 

Davis e Robinson (1995) onde a ideia dos autores é de que tumores crescem aceleradamente e 

regridem na mesma velocidade, quando respondem aos tratamentos realizados. Isto pelo fato de 

que a totalidade de células se encontram em fase de multiplicação, o que os tornam muito 

agressivos, mas também, muito sensíveis ao tratamento (citados por Ferreira, 1999). 

Aliado ao diagnóstico precoce, o tratamento em centros especializados também tem 

contribuído significativamente para o aumento das possibilidades de cura do câncer em crianças 

e adolescentes. No entanto, é preciso atentar para o fato de que terapêuticas como quimioterapia, 

radioterapia, cirurgia, transplante de medula óssea, entre outras, aumentam a necessidade de 

cuidados específicos relativos aos efeitos colaterais que provocam (INCA, 2009) 

O tratamento oncológico produz vários efeitos colaterais agudos, que exigem intervenção 

rápida por parte da equipe de saúde para seu controle adequado. A identificação, a prevenção, o 

tratamento e manutenção destes efeitos, devem ser acompanhados por uma equipe 

interdisciplinar de profissionais, que possibilitam um cuidado seguro e humanizado para a 

criança e sua família, favorecendo a melhoria da qualidade de vida de todos. 

De acordo com Epelman (1994) o tratamento oncológico de uma criança ou adolescente 

implica mudanças de hábitos de vida da família e aquisição de novos conceitos. Portanto, é 

importante que haja interação entre a equipe e a família do paciente, para se obter um 

alinhamento de informações e de orientações bem definidas e individualizadas sobre cada caso. 
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Apesar dos avanços alcançados nos últimos anos, relacionados à cura e à melhoria da 

qualidade de vida dos pacientes com câncer, o impacto do diagnóstico, o tratamento e suas 

implicações são vividos pelos pacientes e seus familiares com dor e sofrimento.  

De acordo com dados do INCA (2009) o paciente e a família tem, enfim, que enfrentar 

questões novas e complexas, muitas vezes, sem poder contar com o apoio dos seus familiares, 

tão sensibilizados quanto ele. A maneira pela qual o paciente encontra respostas para essas 

questões, através da intervenção psicológica e do apoio dos outros profissionais, influi 

intensamente sobre a sua participação no tratamento e sobre o seu funcionamento emocional 

depois do fim do mesmo. 

Com frequência, o câncer compromete de forma intensa a relação familiar. O paciente 

espera que os pais, sobretudo suas mães, estejam presentes física e psiquicamente, e 

acompanhem-no nesse tempo em que as questões mais significativas da sua existência se 

concentram. A gravidade da doença, contudo, gera nos pais sentimentos de culpa que levam à 

negação da situação e a atitudes superprotetoras. Ao sentirem-se responsáveis pela doença, 

podem perder as regras da vida cotidiana (param de impor limites), alterar o equilíbrio familiar e 

negligenciar os cuidados com os irmãos (Epelgman, 1994). 

Araújo e Arrais (1999) ressaltam a importância nos cuidados à criança e a sua família 

desde as fases de diagnóstico e tratamento, para assim, poder abranger a fase da sobrevivência. 

Já que a adaptação da família a sobrevivência está relacionada à maneira como ela enfrentou o 

processo da doença (Resende e Araújo, 1999). 

Com este cenário estruturado, abre-se demanda para questões emocionais serem 

manejadas por psicólogos tanto em torno do adoecimento da criança, quanto à mobilização 

familiar, que é encarada de modo mais intenso pela figura da mãe. 

 

1.5 Justificativa e objetivo deste estudo 

 

O processo da maternidade, sua apropriação e efetivação já são por si um panorama de 

grande ansiedade e inúmeras mudanças emocionais na vida da mulher. Se tornando real a 

presença de uma doença oncológica na vida deste filho, este contexto tende a se apresentar de 

modo ainda mais conturbado e complexo.  

Dentro de minha experiência profissional junto a AMO CRIANÇA, instituição que 

assiste crianças e adolescentes de zero a dezoito anos, com a patologia câncer infantil e suas 
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famílias; percebo nesta trajetória de diagnóstico, internação, intervenções e manutenção2 uma 

adesão quase completa de mães.  

São elas, as mães, que dentro do âmbito familiar passam a cuidar longamente dos filhos 

doentes e hospitalizados vindo a enfrentar inúmeras situações ansiogênicas, limítrofes ou 

paliativas, anulando suas rotinas pessoais e familiares e ainda; culpabilizando-se pelo surgimento 

desta doença na vida de seu filho. Se isto ainda não fosse o bastante, muitas por vezes, acabam 

adoecendo física e emocionalmente junto com as crianças. 

De acordo com isto, este estudo tem o objetivo de investigar e compreender, através de 

um estudo de caso, os traços e marcas do processo de sofrimento materno frente ao adoecimento 

oncológico dos filhos na infância. 

                                            
2 Em oncopediatria se estipula manutenção, os cinco próximos anos após o término de todo o tratamento oncológico 
(INCA, 1995). 
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CAPÍTULO II 

 

MÉTODO 

 

2.1 Participante 

 

Uma mãe de paciente assistido pela instituição AMO CRIANÇA, com idade de 26 anos, 

solteira e com somente um filho. Foi entrevistada em acolhimento psicológico por mim, em 

janeiro do ano de 2012 e permaneceu vinculada em entrevistas psicológicas trimestrais ao longo 

do ano passado.  

 

2.2 Delineamento e procedimento 

 

O sofrimento materno acerca do adoecimento oncológico dos filhos na infância foi 

analisado a partir de um estudo de caso único. Este tipo de estudo tem interesse de compreender 

um fenômeno ou teoria. O estudo de caso único permite observar e compreender o construto ao 

qual me debruço neste trabalho (Stake, R. 1994). 

A coleta de dados foi realizada a partir de quatro entrevistas não estruturadas com a mãe 

citada, em janeiro de 2012. Estas entrevistas foram feitas por mim quando do acolhimento desta 

família. O paciente se encontrava na primeira fase de tratamento do câncer, patologia Leucemia 

Mieloíde Aguda3 (LMA). 

As entrevistas foram gravadas e relatadas posteriormente para a análise e discussão dos 

dados trazidos. 

 

2.3 Analise dos dados  

 

Foi utilizada análise de conteúdo qualitativa (Bardin, 1979; Laville & Dione, 1999), para 

examinar os sentimentos da mãe frente à doença oncológica do filho.  

A análise foi elaborada de acordo com os seguintes passos: Transcrição de todas as 

entrevistas, criação de uma estrutura de categorias temáticas, identificação e classificação dos 

relatos materno nas categorias temáticas e a análise propriamente dita.  

                                            
3 Em definição citada na Biblioteca Virtual em Saúde (http://regional.bvsalud.org/php/index.php) a leucemia 
mieloide aguda (LMA), também conhecida como leucemia mielogênica aguda, é um câncer/cancro da linha 
mieloide dos glóbulos brancos que se caracteriza pela rápida proliferação de células anormais e malignas - os blastos 
- que não amadurecem, não desempenham sua função e ainda se acumulam na medula óssea, interferindo na 
produção normal de outras células sanguíneas. É o tipo mais comum de leucemia aguda que afeta adultos, e sua 
incidência aumenta com o envelhecimento. 
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Após a transcrição das entrevistas, estas foram lidas exaustivamente, a fim de que se 

identifica-se as quatro categorias temáticas. A autora deste estudo realizou leituras repetidas de 

todo o material, identificando todas as verbalizações da mãe. 

Em um segundo momento, a autora e a orientadora classificaram separadamente todas as 

vinhetas na estrutura de categorias definida, com vista a estabelecer a concordância entre juízes 

(cf. Ballinger, Yardley, & Payne, 2004). 

 

2.4 Considerações Éticas 

 

A participante do presente estudo foi informada a respeito dos objetivos e procedimentos 

da pesquisa e pode decidir livremente sobre a disponibilidade de participar ou não do estudo.  

Conforme a resolução 016/2000, do Conselho Federal de Psicologia, os procedimentos 

desse estudo representou risco mínimo à participante, já que ela não foi sujeita a atividades não 

encontradas em seu cotidiano. Em qualquer etapa da pesquisa, foi e está sendo feito 

acompanhamento psicológico à mãe, devido à demanda da mesma. 

A privacidade e a confidencialidade estarão garantidas à participante, sendo que o 

material obtido através das entrevistas será devidamente arquivado. Em nenhum momento da 

apresentação dos dados da pesquisa a participante será identificada. 

Tal pesquisa não trouxe qualquer malefício à participante. Apresentou, inclusive, alguns 

benefícios, na medida em que está sendo disponibilizado à mãe um espaço de escuta e 

acolhimento às suas preocupações. Desta forma, foram assegurados todos os cuidados éticos 

necessários à mãe que se dispôs a participar, reforçando o benefício que os dados obtidos 

poderão representar para a população específica que ela representa. 

  



 18 

CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Apresentação do caso 

 

Daniela4 chega até a AMO CRIANÇA, encaminhada pela assistente social do Hospital 

Conceição de Porto Alegre, que é parceira da entidade e onde Natanael estava iniciando seu 

tratamento oncológico. 

Como regra da instituição, Natanael passa inicialmente em fins de dezembro de 2011, por 

nossa médica oncopediátra, que confirma seu diagnóstico conforme os exames apresentados e já 

os avalia. Passado por esta avaliação oncopediátrica, prontamente Daniela é direcionada para as 

primeiras entrevistas com o Serviço Social e com a Psicologia. 

No dia da marcação com o serviço de psicologia, estávamos no início do mês de janeiro 

de 2012 e Daniela estava com vinte e seis anos e o paciente Natanael com seis anos. Neste dia, 

Daniela vem sozinha a instituição. Apesar do paciente não estar internado, ele havia ficado em 

casa aos cuidados de uma vizinha para que sua mãe pudesse vir com tranqüilidade até o nosso 

encontro.  

Natanael neste momento, já havia ficado internado durante uma semana no Hospital 

Conceição para avaliação de seus exames, diagnosticado com leucemia e foi brevemente 

liberado; com retorno marcado ao hospital, para iniciar o primeiro ciclo de tratamento 

quimioterápico. 

Este primeiro encontro entre as famílias de pacientes assistidos pela AMO CRIANÇA é 

denominamos de Acolhimento Familiar Inicial. Neste momento, focamos em acolher a família 

do paciente, iniciar um vínculo e compreender a realidade acerca do caso.  

Tive encontros trimestrais com Daniela ao longo do ano de 2012, totalizando assim, 

quatro entrevistas clínicas. 

 

3.2 Breve histórico do caso 

 

Daniela casou-se com Rafael aos dezenove anos, por estar grávida de Natanael. Na 

época, os dois eram namorados e cada um morava com seus pais. Com a notícia da gravidez, 

passaram a morar juntos.  

                                            
4 Foi utilizado nomes fictícios para manter o sigilo de identidade das pessoas envolvidas no caso apresentado neste 
trabalho. 
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A relação era conflitiva. Rafael bebia muito, usava drogas e devido a isto, ficava muito 

tempo fora de casa. Quando chegava, brigava com Daniela na frente do filho. Cansada disto, 

quando o filho tinha um ano e meio, Daniela pega suas coisas e as do filho e vai para a casa dos 

pais.  

O pai de Daniela tinha várias casas de aluguel em um mesmo terreno e alugou uma destas 

casas a um valor mais acessível para a filha e o neto lá morarem.  

Rafael chegou a ir atrás de Daniela e do filho algumas vezes querendo retomar o 

casamento mas, como ela não cedeu, depois disto sumiu por dois meses sem manter nenhum 

contato. Não ligava para saber do filho, nem mandava nenhum tipo de auxílio.  

Quando Rafael retornou a cidade, já estava envolvido com outra pessoa e passou a viver 

com esta, não indo mais a procura do filho. Com isso, Daniela seguiu a vida só. Ela e o filho.  

A família do ex-marido também não os procurava ou auxiliava e a sua família de origem 

sempre se manteve distante. O modo de lhe auxiliarem vinha por meio do desconto do aluguel 

que seu pai lhe prestava. 

Entre dez irmãos, o contato familiar mais próximo que Daniela mantinha era com um de 

seus irmãos mais novos, Douglas de 18 anos; que morava no mesmo pátio que ela, em outra casa 

do pai deles. 

Com o adoecimento de Natanael, Daniela passa a se deparar com uma grandiosidade de 

sentimentos como: medo, angústia, abandono e desamparo. Sentimentos que abordarei na análise 

a seguir. 

 

3.3 Análise de conteúdo dos dados da entrevista 

 

A partir da análise de conteúdo dos dados das entrevistas, foram construídas e definidas a 

posteriori quatro categorias de análise.  

A primeira categoria foi definida como A mãe frente ao diagnóstico de câncer infantil e 

abordou a reação da mãe frente à comunicação do diagnóstico da patologia câncer infantil.  

A segunda categoria foi denominada A negação como mecanismo de defesa e esboça o 

primeiro movimento de tentativa de dar conta da doença instaurada.  

A terceira categoria foi elencada como Sentimentos maternos no processo de 

adoecimento/tratamento e referiu-se aos sentimentos e representações sobre a maternidade frente 

aos cuidados diários assumidos pela mãe neste processo.  

A quarta e última categoria definimos como Rumo ao equilíbrio, onde apontamos o 

movimento e a busca à reorganização da vida e da díade mãe-filho. 
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A própria autora classificou os relatos materno em cada categoria e, quando em dúvida, 

recorreu a sua orientadora para discussão e consenso. A seguir apresenta-se e discute-se cada 

uma das categorias ilustrando-as com relatos da própria mãe. 

 

3.4 A mãe frente ao diagnóstico de câncer infantil. 

 

Nesta categoria, se examinou questões envolvidas no dia a dia da mãe frente à busca de 

recursos médicos aos primeiros sintomas do filho e frente à comunicação do diagnóstico e início 

do tratamento da patologia câncer infantil.  

A literatura traz que o processo de diagnóstico na infância pode acabar sendo um 

processo longo. Isto devido à precariedade da saúde pública no nosso país, mas também, devido 

ao fato de que, na infância muitas outras doenças apresentam sintomas parecidos com os 

sintomas do adoecimento oncológico; como fica claro nas seguintes vinhetas: 

“Desde novembro ele (Natanael) vinha se sentindo mais fraco (...) Aí falei “pra” minha 

vizinha, que me falou que podia ser vermes e dei remédio pra ele. Na outra semana, teve um dia 

que ele teve febre alta e o levei ao médico do posto. O médico falou que deveria ser uma virose e 

nos mandou “pra”casa.” 

“Na outra semana ele voltou a se queixar das dores nas pernas e de estar cansado. Levei 

ele de novo (no posto) e outro médico deu umas vitaminas pra ele”. 

“Aí apareceram umas manchinhas na perna dele. Que sempre que eu perguntava do que 

eram ele dizia que não sabia. Que só tinha se batido na escola, brincando com os amigos”. 

A peregrinação por médicos, diversos postos de saúde e hospitais até encontrar o 

diagnóstico para a doença é uma realidade constante e trazido com muita dor e angústia. 

“Lembro como se fosse hoje à correria que foi naqueles dias que ele começou a ficar 

mesmo ruim com freqüência e que tive que correr com ele muitas vezes ao e que acabamos no 

hospital aqui da cidade.” 

“Aí agora em janeiro ele teve um febrão grande, que nervoso (...) Aí, desta vez o mesmo 

médico (que deu as vitaminas) o atendeu e pediu exames de sangue. Quando o resultado veio, ele 

me encaminhou direto “pro” (Hospital) Regina, dizendo: [médico] ‘Mãezinha o caso é grave, 

leva logo ele para o Regina’”. 

O sentimento de morte, de ficar sem chão, de não saber o que fazer e nem a quem 

recorrer é muito freqüente. Trazendo grande sofrimento psíquico a esta mãe. 

“ (No Hospital Regina) Uma médica examinou ele, viu os exames e nos encaminhou com 

urgência lá para o (Hospital) Conceição. (...) foi lá que me falaram que o Na (Natanael) tinha 
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esse tal de LMA, e que isto era um câncer. (pausa) Quase tive um treco. O mundo terminou ali 

‘pra’ mim.” 

“...eu parava e pensava: [ela mesma] ‘Eu não sei o que fazer’”. 

“O mais difícil foi estes dois meses que ninguém sabia o que ele tinha e eu me 

preocupava e sofria muito. Não sabia mais o que fazer. No hospital chegaram a me dar remédio 

“pros nervos”. 

Como pode ser percebido até aqui através das vinhetas, o percurso desta mãe até o 

diagnostico de seu filho foi bastante demorado e os dias de espera sentidos com muita angústia e 

solidão. 

“(...)ele teve um febrão de noite, aí eu sozinha, meus pais não me ajudam em quase 

nada”. 

“Não entendo meus pais. Eles são meus pais. O Na é neto deles. Não entendo. Eles 

podiam me ajudar (...) isso me magoa tanto”. 

“Se o Rafael (pai da criança) imaginasse a tristeza e o nervoso que é ter um filho de 

hospital em hospital, ele, ele (pausa). Eu fiz tudo sozinha. Não sei como agüentei”. 

“Nunca, nunca ninguém me ligou querendo revezar comigo no hospital. Nem minha 

família, nem o pai do Na. Pensa como eu me sentia?”. 

“Fiquei na primeira internação quarenta e cinco dias. Passar por tudo isto sozinha é muito 

ruim”. 

Percebe-se que há um conteúdo de grande angústia em todo o processo de busca de uma 

resposta aos sintomas do filho, que não se atenuam frente ao diagnóstico e início do tratamento. 

Pelo contrário, se mantém e muitas vezes se intensificam, gerando na mãe sintomas físicos e 

emocionais. 

“Eu ando me sentindo muito mal, muito abandonada”. 

“Fiquei um bagaço (se referindo aos dias em claro que passou cuidando do filho)”. 

“Olha aqui, estou muito magra. Olha as minhas olheiras. Tudo isto mostra o que sinto por 

dentro. Nossa Senhora! Estou feia por dentro e por fora”. 

 

3.5 Estratégias defensivas  

 

A segunda categoria denominada esboça os recursos apresentados pela mãe para 

conseguir passar pelo processo de adoecimento oncológico do filho. Com o intuito de dar conta 

da doença instaurada e diagnosticada. 

O primeiro mecanismo de defesa do ego a se mostrar claramente no acompanhamento do 

presente caso foi a negação: 
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“Quando a médica me falou que era câncer o que o Na tinha eu não acreditei”. 

“Não era, não era. Eles (médicos) iam  ver que não era”. 

“Na primeira vez que o Na me perguntou o que ele tinha, eu disse que não era nada. Que 

os médicos ainda iam ter de investigar mais”. 

Frente a isto, a mãe esboça desejos de fuga, que passam a rondar seus pensamentos nos 

momentos sentidos por ela como os mais difíceis. 

“Minha vontade era a de pegar o meu filho e levar ele para casa mas, os médicos vinham 

e me falavam: [Médico] ‘Mãezinha ele precisa disto, de ficar aqui, senão ele  vai morrer’ ”. 

“Na primeira noite (depois do diagnóstico) e em muitas outras, eu pensei em fugir 

daquele hospital”. 

“Uma noite ele estava com as defesas muito baixas e convulsionou. Eu só  queria sumir 

dali. Aquilo devia ser mentira.” 

“Minha vontade é sumir, sumir com o meu filho”. 

Os pensamentos mágicos e o questionamento da possibilidade de erro do laudo médico 

também são apontados pela mãe. 

“Lembro que no início eu só rezava e pedia “pra” Deus que tudo aquilo fosse só um 

sonho ruim. Uma mentira”.  

“Só pensava que eles deveriam estar errados e que eu tinha de ir “pra” outro lugar, 

procurar outro médico”. 

“Só pensava: este diagnóstico está errado”. 

Outra maneira apresentada pela mãe para superar as dificuldades foi enfrentar a doença 

de frente, procurando entendê-la. 

“Chegou uma hora que eu decidi que eu ia ser forte, que eu precisava ser forte.  Por mim 

e pelo Na.”. 

“Quando me senti um pouco mais corajosa, senti orgulho de mim e tudo ficou  mais 

fácil”.  

“(...) eu estava sempre do lado dele (do filho) pra entender aquele monte de  remédios 

e exames. Acho que toda a mãe sai de lá (hospital) sendo um pouco  enfermeira”. 

A esperança, a fé e o pensamento positivo também eram usados como forma de suportar 

as fases da doença. 

Eu me agarrei a Deus. Era o que eu tinha”. 

“(...) alguém no hospital me falou que eu precisava pensar que as coisas boas  eram 

possíveis. Ter pensamentos bons. Isso acabou me fazendo bem”. 

“Eu rezava todos os dias”. 

 



 23 

3.6 Sentimentos materno no processo de adoecimento/tratamento  

 

A terceira categoria que foi elencada se refere aos sentimentos e representações sobre a 

maternidade frente aos cuidados diários assumidos pela mãe neste processo.  

A mãe aponta aspectos de indiferenciação com o filho, o que mostra a simbiose ali 

instaurada, como ferramenta de auxílio necessário ao retorno da Preocupação materna primária, 

presente em um processo de adoecimento de um filho. 

“Ficamos internados lá trinta e cinco dias”. 

“Ele (o pai de Natanael) nunca foi lá cuidar de nós. Ele não está nem aí “pro”que a gente 

está passando e sofrendo”. 

“(...) gente estava doente e minha família parece que não estava nem aí.” 

A culpa e o questionamento sobre ser uma boa mãe também é presente. 

“Eu me achava uma boa mãe. Mas, depois de tudo isto eu me questiono. Eu podia ter 

percebido (a doença) antes”. 

“Todos dizem que eu não posso me culpar. Mas, como é que eu paro com isto, então”? 

“As vezes penso se eu “toh” fazendo o meu melhor”? 

“Tenho tido pensamentos ruins, que não consigo evitar. Não quero pensar no pior. Me 

sinto tão mal por pensar nisto”. 

A modificação do espaço físico da casa para o hospital, a modificação da comida de casa 

para a do hospital, o afastamento de casa e da rotina familiar lhe gerava sofrimento. 

“(...) todos estes dias (de internação) dormindo mal, mal acomodada, quase sem tomar 

banho direito. Chega uma hora que parece que estas coisas vão fazer tu enlouquecer. Mas, aí tu 

pensa, é só banho”. 

 “O Na não queria comer e só pedia: ‘Mãezinha me leva embora’. Eu ficava arrasada, 

tentava fazer de tudo e ele só chorava e ficava na cama. Isto acabava comigo” 

“Só sentia saudades da minha casa, do meu canto e do meu irmão”.  

“As vezes ele queria Danoninho e não podia dar. Ele adora Danoninho. As vezes quando 

ele estava melhor eu dava, mas as enfermeiras falavam que não era bom. Muitas vezes eu não 

sabia ai, se dava ou não dava”. 

Aprender a ter auxílio para lidar com as novas situações também aparece como algo 

angustiante a ser enfrentado. 

“(...)eu não sabia conversar. Não sabia o que perguntar. Aí os médicos e as enfermeiras 

diziam: ‘Pergunta tudo o que quiser mãe, a gente está aqui para te ajudar e ajudar o Na’. Mas, eu 

não sabia. Sempre me virei sozinha!” 
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“‘Nooooosa’, a primeira vez que vim aqui falar contigo eu só vim porque tinha, né? Mas, 

depois eu vi que vocês (psicólogas) ajudam a gente. Que eu não precisava ter medo”. 

O medo da perda, lidar com o fantasma da morte são questões que ao longo de seu 

acompanhamento sempre retornavam 

“Meu filho é tudo o que eu tenho na vida. Eu não posso perder ele”. 

“Lá (no hospital) eu sobe de duas crianças que morreram nos outros quartos. Que 

angústia. Aí tu pensa: ‘E meu filho’. Isso sempre voltava a me assombrar”. 

“No pior. Eu ouvi tantas coisas lá dentro do hospital. Falam de tantas crianças  que 

pareciam que melhoravam e acabaram morrendo”. 

 

3.7 Rumo ao equilíbrio.  

 

A quarta e última categoria que definimos, aponta o movimento materno e a busca e à 

reorganização da vida e da díade mãe-filho. Inicia ser possível que a mãe enxergue um momento 

melhor de vida e de sentir-se feliz com pequenas conquistas. 

“Eu e o Na agora estamos bem e vamos seguir em frente”. 

“Coisa boa chegar em casa. Dormir na nossa cama. Eu e o Natanael ficamos tão felizes”. 

Sonhos e pequenas metas voltam a fazer sentido, a ter espaço e a se tornarem realidade 

para a mãe. 

“Ele tem passado bem e acho que no mês que vem o médico vai liberar ele “pra” ir de 

máscara para a escola. Legal né”? 

“Assim que der, quero voltar a trabalhar e dar um futuro melhor “pra”nós dois”. 

A mãe consegue criar um distanciamento emocional das vivências dolorosas e a percebê-

las como fatos de crescimento pessoal e familiar. 

“Este ano pareceu 10. Ao mesmo tempo parece que já passou tanto tempo  daquela 

primeira internação.” 

“Eu sofri, eu cresci. Sempre falam que a gente cresce com as dificuldades. E não é que é 

verdade? Eu me acho uma pessoa mais forte. O Na ganhou uma mãe mais forte.” 

“Hoje dou mais valor para a família. Meu filho é meu tesouro. Meu irmão também.” 

 



 25 

CAPÍTULO IV 

 

DISCUSSÃO GERAL 

 

O presente estudo buscou investigar o sofrimento materno acerca do adoecimento 

oncológico dos filhos no período da infância.  

A expectativa inicial era a de que o adoecimento oncológico de um filho afetasse de um 

modo impactante a vida de toda a família desta criança, em especial as mães, devido a toda a sua 

vinculação emocional com os filhos. Trazendo à tona sentimentos ambíguos referentes à 

maternidade, que associados ao sofrimento do tratamento oncológico gerasse culpabilizações e 

medos na tentativa de compreender e digerir tal momento familiar. 

O material das entrevistas analisadas trazem resultados positivos às expectativas iniciais 

deste trabalho, pois fica claro que os questionamentos levantados se cumpriram no 

acompanhamento do caso de Daniela. As análises mostram que o adoecimento oncológico 

infantil afeta sim, de modo muito significativo as relações familiares, sendo ainda mais 

impactantes no dia-a-dia e na vida da mãe deste paciente. 

A mãe Daniela enfrenta o diagnóstico oncológico do filho Natanael de um modo muito 

solitário e sem rede de apoio. Segundo Klaus e Kennell (1992) a primeira reação ao diagnóstico, 

com freqüência, envolve choque, desânimo e depressão. Sintomas que estiveram presentes no 

diagnóstico do caso apresentado. 

Daniela tendo de ser forte, continente e ao mesmo tempo revivendo questões suas de 

abandono familiar, muitas vezes ao longo do tratamento do filho se desorganiza. De acordo com 

Carvalho et al. (2008) revivências primitivas podem tomar proporções psíquicas intensas e 

acabar atrapalhando posicionamentos e atitudes parentais. 

Ortiz (2003) traz que há vários indícios que a mãe encontra-se junto com a própria 

criança, no principal grupo de risco psíquico quando frente a um processo de adoecimento. Neste 

caso abordado fica claramente compreendido tal sofrimento e angústia vivenciados pela mãe em 

seus questionamentos sobre o porquê aquilo (doença do filho) estava acontecendo com ela e 

sobre não mais suportar as internações e intervenções oncopediátricas sem o auxílio de sua 

família ou do pai do menino. 

Com tal mobilização emocional, o surgimento novamente da preocupação materna 

primária por parte da mãe é comum. Natanael indefeso, percebe as situações de seu adoecimento 

de forma desorganizada e cabe a Daniela mediar e digerir junto e para o filho, os diferentes 

estímulos que ele era obrigado a passar em seu tratamento. A tarefa da mãe é a de conseguir ser 

um ego auxiliar para o bebê (Winnicott, 1999). 
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A revivência da preocupação materna primária vivenciada por Daniela traz a ela 

sentimentos de indiferenciação com o filho. Este movimento proporcionou a ela a capacidade de 

simbolizar o mundo do adoecimento ao Natanael, transformando a dura realidade em algo 

possível de ser suportado pela criança. Estes aspectos regressivos, podem estar a serviço do ego e 

serem adaptativos por auxiliarem ao enfrentamento e restrições que o processo de adoecimento 

geram (Ortiz 2003). 

Deste modo, os resultados do presente estudo corroboram os achados da literatura que 

indicam que a experiência da maternidade tende a ser mais difícil nas situações de adoecimento 

oncológico. As análises de Wallander e Varni (citado por Castro & Piccinini, 2002) que sugerem 

que as mães podem desenvolver uma sensação de que separadas não podem sobreviver. É 

provável de que a mãe tenha se tornado excessivamente unida ao filho, evitando ao máximo 

qualquer separação, em função da preocupação e do medo da morte e da sensação de serem 

únicas para o cuidado adequado do filho. 

Assim, a doença oncopediátrica, com todas as suas conseqüências, frustrações, 

sofrimento psíquico e emocional, podem atuar como um fator de acréscimo a simbiose normal 

entre mãe e filho. Contudo, isto não significa que estas mães não possam ser ajudadas a viver 

este momento de um modo menos ansiogênico com o filho. 

Cabe lembrar ainda, que o estudo se refere somente ao sofrimento materno frente ao 

processo de adoecimento oncopediátrico de um filho na infância. É provável, que as análises 

levantadas sejam válidas para outros tipos de sofrimento materno, mas, isto ainda precisa ser 

investigado. 
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CAPÍTULO V 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como pode ser visto a situação do adoecimento oncopediátrico na infância causa forte 

impacto familiar, principalmente nas mães, que se debruçam de modo quase integral ao 

acompanhamento do longo tratamento oncológico dos filhos e acabando por passar por intenso 

sofrimento psíquico. 

Os resultados apontam que em diferentes momentos da doença a mãe passa por situações 

intensas, que causam sofrimento e ansiedade extrema; principalmente vinculadas ao risco de vida 

de seu filho. 

Tendo então, como ponto de vista a inúmera quantidade de situações ansiogénicas e 

dolorosas pelas quais as mães precisam passar e suportar para serem referências de apoio e 

cuidado aos seus filhos; que se faz extremamente necessário a indicação do acompanhamento 

psicológico às mães e se possível a toda a família do paciente. 

Apesar deste trabalho se debruçar em cima de um estudo de caso único, ele representa 

uma importante compreensão ao destacar o sofrimento intrínseco as mães em um momento de 

adoecimento de seus filhos na infância e do quanto este processo pode acionar e intensificar 

dispositivos de vivências de falhas e de culpa já presentes na maternidade. 

Por fim, trago o quanto rico foi poder acompanhar este caso em especial, com o intuito de 

trazê-lo aqui para costurá-lo juntamente com a teoria e a técnica de suporte ao adoecimento 

oncopediátrico que desenvolvo há oito anos junto à instituição AMO CRIANÇA. Sabemos que 

este trabalho não é conclusivo, é um processo construído a cada dia e a cada nova família e 

intervenção.  
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Anexo A 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

Pós-Graduação em Infância e Família 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Projeto: Sofrimento materno e o adoecimento oncopediátrico: Um Estudo sobre os 

Sentimentos Maternos frente à doença oncológica dos filhos na infância.  

Você está sendo convidada a participar desta pesquisa, que tem por objetivo examinar os 

sentimentos de mães de pacientes com câncer. Sabe-se que a mãe é o familiar que mais se 

mobiliza com o adoecimento dos filhos. Sendo assim estudos mostram que as mães passam neste 

momento, também por um momento de grande sofrimento psíquico. 

Ao participar, você realizará uma entrevista, que deverá ser gravada, para posterior 

análise. Você não terá nenhum benefício direto nesta participação. Entretanto, os resultados do 

estudo servirão para aumentar os conhecimentos sobre a maternidade e para beneficiar mulheres 

que vivam esta experiência. 

Você não terá nenhum tipo de despesa por participar do estudo, bem como nada será 

pago por sua participação. 

Desta forma, pelo presente Consentimento, eu 

_________________________________________ declaro que fui informada, de forma clara e 

detalhada, dos objetivos e da justificativa do presente Projeto de Pesquisa, que busca investigar 

questões da maternidade frente à doença oncológica. 

Tenho o conhecimento de que receberei resposta a qualquer dúvida sobre os 

procedimentos e outros assuntos relacionados com esta pesquisa; terei total liberdade para retirar 

meu consentimento, a qualquer momento, e deixar de participar do estudo, sem que isto traga 

prejuízo ao atendimento dispensado nesta instituição. 

Entendo que não serei identificada e que se manterá o caráter confidencial das 

informações registradas relacionadas com a minha privacidade. 

Concordo em participar deste estudo, bem como autorizo para fins exclusivamente desta 

pesquisa, a utilização das informações prestadas em entrevista. 

O pesquisador responsável por este Projeto de Pesquisa é a psicóloga Cíntia de Oliveira 

Olsen, CRP 07-12663, que poderá ser contatada pelo telefone (51) 98423252 e email 

cintiaolsen@ig.com.br.  

Data:        /          /   . 

Assinatura da participante: __________________________________________________ 


