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“O desejo me impulsiona como o medo me refreia” 
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Guimarães Rosa 
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RESUMO 

A criança com câncer, em uma situação de internação, é assistida por uma equipe 

multiprofissional. Nesta situação, a criança passa por diversas perdas, pelo afastamento da 

escola, rotina e atividades lúdicas, vendo-se inserida em um contexto inédito, repleto de 

medicamentos, exames clínicos, injeções, internações e intervenções (cirúrgicas e 

quimioterápicas), realizadas por médicos, enfermeiros, psicólogos e demais profissionais. 

Dentre os diversos fatores que permeiam a nova rotina, destaca-se a necessidade de se fazer a 

(re)construção dos antigos vínculos (familiares / amigos) e coloca-se como em aberto a 

construção de novos vínculos, em função da doença que coloca inclusive como possível e 

iminente a ruptura da relação, pela morte por câncer. Assim, o objetivo dessa pesquisa foi 

buscar compreender como a criança percebe esse novo ambiente e como, nesse contexto, são 

(re)(des)construídos e (re)estabelecidos os vínculos com profissionais e familiares. Como 

pressuposto teórico foi utilizada a perspectiva da RedSig, que entende o desenvolvimento 

humano como ocorrendo ao longo de todo o ciclo vital, inserido em um contexto histórico-

cultural. A metodologia da pesquisa foi qualitativa, tendo-se realizado dois estudos de casos. 

Foram investigadas duas meninas, uma de três e outra de seis anos, com câncer, 

hospitalizadas em um hospital terciário, no interior paulista. A coleta de dados contou também 

com um mapeamento inicial da rotina e dos profissionais dessa enfermaria; depois, foram 

conduzidas sessões lúdicas com as crianças no leito do hospital, utilizando-se de bonecos, 

brinquedos para a idade, jogos e uma câmera fotográfica. A análise evidenciou, por meio do 

mapeamento da equipe profissional, alta rotatividade, o que dificulta a vinculação e a 

compreensão da criança do ambiente. Verificou-se nos casos e contexto analisados que, 

apesar do afastamento de casa, preservam-se os vínculos iniciais da criança com a família 

(particularmente, os pais), sendo favorecido pela própria organização institucional. Ainda, há 

a construção de novos vínculos nesse ambiente, em que a criança busca contato com a equipe, 

resultandona construção de vínculos, mesmo nesse ambiente novo e adverso. Apesar das 

diversas rupturas ou mudanças na rotina, observou-se também a ligação da criança com outros 

membros da família e amigos, assim como da escola. Apesar desses pontos em comum, são 

evidenciadasalgumas diferenças entre as crianças estudadas, em função de fatores como a 

idade (com diferentes percepções sobre a doença e o risco),o momento do tratamento (início, 

em andamento ou em fase de término), período de internação de cada, assim como a 

existência de internações anteriores. Os resultados da pesquisa podem vir a contribuir tanto para o 

campo do desenvolvimento, de modo a apreender como se dão as construções das relações afetivas em 

situações em que há inclusive a possibilidade iminente de rupturas com a morte e como a criança 

percebe o momento da internação. (Agências Financiadoras: PIBIC/CNPq, FAPESP) 
 

Palavras-chave: psico-oncologia pediátrica, vínculo emocional, criança hospitalizada, 

desenvolvimento. 
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1. INTRODUÇÃO 

Muito se tem discutido sobre a importância do papel dos vínculos à sobrevivência e ao 

desenvolvimento da criança humana (Wallon, 1959; Bowlby, 1969/1990). Assim, as relações 

sociais vêm sendo consideradas, por muitos autores, como fundamentais e fundantes nos 

primeiros anos de vida, entendendo-se que o desenvolvimento é construído nas relações, a 

partir de interações, ou seja, de ações partilhadas e interdependentes, as quais são inerentes 

para a apreensão de si, do outro e do mundo (Rossetti-Ferreira, Amorim & Silva, 2004). 

Um autor clássico a tratar das interações (particularmente da criança) e de sua 

importância ao desenvolvimento é Robert Hinde (1976), enfatizando a necessidade de se 

construir uma base descritiva para o estudo do comportamento social. Assim, ele diferencia a 

interação da relação, esta última representando um relacionamento que envolve uma série de 

interações no tempo. Ainda, o autor elabora conceituações com o objetivo de viabilizar 

maneiras para analisar seu objeto de estudo. 

Segundo ele, para se descrever uma interação, é necessário descrever o que A faz para 

B; ou seja, precisa-se explicitar o que foi feito e como foi feito: isto é, o conteúdo e a 

qualidade da interação. Além de uma descrição do conteúdo e da qualidade, ele afirma que se 

deve acompanhar o envolvimento de uma padronização de comportamentos, ao longo do 

tempo. Para explicar esses conceitos, Hinde (1976) faz recortes de diversas situações que 

envolvem relações entre animais e,também, entre seres humanos. Nessa discussão, para ele, 

um dos problemas a ser considerado é o dos critérios do recorte, já que a maior parte das 

interações está imersa em um fluxo de eventos, a dificuldade residindo na amplitude das 

situações, impondo-se a necessidade de estabelecer recortes a serem definidos para a 

constituição das unidades analisadas, como também discutem Carvalho, Branco, Pedrosa e 

Gil (2002). 

Carvalho, Império-Hamburger e Pedrosa (1986) igualmente discutem concepções sobre 

interação social. A partir dos campos da psicoetologia e da física, as autoras partem das 

proposições de Hinde, indo além do que ele estabeleceu, já que a proposição deste último 

acaba por se estruturar de forma mais linear, a interação representando fazer algo com 

alguém, particularmente com quem se está face-a-face. 

Desta forma, para aquelas autoras, a interação é definida como um potencial de 

regulação entre os componentes do campo. Assim, um campo de interações é definido pela 

natureza das partes que interagem, ao mesmo tempo, que as constitui, sendo 
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simultaneamenteum estado potencial e um processo. As autoras destacam, nesse sentido, 

elementos relacionados ao espaço, ao tempo e às regulações do comportamento. E a regulação 

do comportamento entre os componentes é vista como se dando quando - para se 

compreender os movimentos ou comportamentos de um ou mais elementos -, requer a 

consideração dos demais componentes, a interação representando um processo e um produto. 

Nesse sentido, ao discutirem a questão da sociabilidade humana, elas tratam da 

necessidade de identificar um mecanismo de regulação pelo co-específico (Hinde, 1974 citado 

por Carvalho, Império-Hambuger& Pedrosa, 1986),esta sendo a capacidade de regular e ser 

regulado por seus parceiros da mesma espécie, mesmo que um dos parceiros não saiba que 

está regulando o comportamento do outro. 

Pode-se acompanhar no trabalho de Carvalho, Império-Hamburger e Pedrosa (ibid) 

diversos recortes de situações interacionais entre crianças de 2 a 4 anos. Assim, ao longo do 

texto, elas apresentam a explicação dos diversos conceitos para se analisar os processos 

interacionais, explicitando-os dentro de um campo de interação o qual pode ser entendido por 

social, tais processos podendo ser observados mesmo em crianças muito pequenas. 

De maneira geral, ainda, ao tratar da questão da sociabilidade e do papel das interações 

no desenvolvimento humano, esses e outros autores acabam por destacar o papel do vínculo a 

ser estabelecido pela criança nas relações estabelecidas. 

 

a) O PROCESSO DE VINCULAÇÃO 

Carvalho (2005), ao analisar a sociabilidade humana, buscou uma compreensão sobre a 

natureza do vínculo, que ela considera como um elemento relevante, tanto no reino animal em 

geral, como na história humana. Segundo a autora, para os animais, como primeira definição 

de sociabilidade, há o encontro sexual. Em alguns casos, este pode representar um evento 

esporádico ou até mesmo único, a depender da espécie. Porém, ela afirma que, em outras 

espécies, aquele encontro sexual pode representar uma parte relevante da convivência social e 

da regulação da dinâmica dos grupos sociais. 

O cuidado da prole entraria como um segundo aspecto da sociabilidade no reino animal. 

Esses dois aspectos, porém, não seriam dissociados, estando ligados intimamente aos 

mecanismos básicos da seleção natural. A partir desses aspectos, a autora faz uma reflexão 

sobre a natureza do vínculo e o seu lugar na vida social, transpondo algumas das noções para 

o contexto humano, em famílias e redes sociais. 
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Nessa perspectiva, o vínculo afetivo assume papel de componente da sociabilidade 

humana, enquanto um elemento estrutural, parecendo não haver, em qualquer contexto 

humano, a possibilidade da ausência de vinculação (Carvalho, ibid). Como a própria autora 

discute, tal noção de vínculo afetivo não implica em aplicar juízo de valor moral, o vínculo 

podendo ser carregado tanto de afeto positivo como negativo. A sugestão que Carvalho 

(2005) oferece sobre a natureza do vínculo interpessoal é de “uma condição que maximiza a 

possibilidade de compartilhamento de coisas socialmente construídas, uma vez que cria a 

possibilidade de repetição e elaboração do que já é compartilhado” (p. 192). Para ela, há ainda 

outras funções relevantes ligadas ao vínculo, mas a autora coloca esta como uma importante a 

se destacar, tendo-se em mente a sociedade humana e a importância que tem em nosso 

desenvolvimento o compartilhamento de cultura. 

O tema dos vínculos tem sido bastante explorado pelo campo da Psicologia. 

Inicialmente, seu interesse remonta mais particularmente à Europa, nas décadas de 1940 a 

1960, como discutido por Rossetti-Ferreira (1984). Atenção a esse campo é ampliado com a 

Segunda Guerra Mundial, quando ocorreu a criação de instituições com o intuito de se cuidar 

das crianças órfãs de guerra; ou, cujos pais e mães estavam servindo na guerra; ou ainda, pelo 

deslocamento de crianças para fora dos grandes centros urbanos, os quais eram mais 

frequentemente alvos de ataque, com o afastamento das crianças de suas famílias de origem. 

Na Inglaterra, Anna Freud foi uma das pessoas que dirigiu creches ou residências infantis e 

começou a avaliar o impacto que essas separações acarretavam na vida dessas crianças 

(Rossetti-Ferreira, ibid). 

Autor de grande destaque nos estudos sobre vinculação afetiva foi John Bowlby, com a 

elaboração da Teoria do Apego (1969/1990). Ele já vinha estudando adolescentes 

delinquentes e havia postulado que seus comportamentos estavam relacionados a uma 

infância caracterizada por relações perturbadas ou interrompidas com os familiares, os jovens 

tendo frequentado instituições corretivas no curso de sua vida (Rossetti-Ferreira, 1984). 

Frente às questões abordadas por ele, na década de 1950, após a Segunda Guerra 

Mundial, a Organização Mundial de Saúde (OMS) solicitou a Bowlby que estudasse os 

efeitos da separação mãe-criança e o desenvolvimento infantil em instituições. Ele elaborou 

um relatório em que afirmava os efeitos desastrosos sobre o seu desenvolvimento da 

separação da criança de sua família, particularmente quando aquela permanecia por longos 

períodos em instituições. Postulou ainda que, para se ter um bom desenvolvimento, a criança 

precisaria ter uma relação afetiva contínua e íntima com a mãe ou mãe substituta, durante os 
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primeiros anos de vida (Rossetti-Ferreira, ibid), como melhor explicitamos na apresentação a 

seguir. 

 

a.1) Bowlby e a Teoria do Apego 

Bowlby foi um dos autores que teve sua teoria difundida por inúmeros campos da 

psicologia, que desdobrou o tema e o aprofundou. Em seu livro, Apego e Perda (Bowlby, 

1969/1990), o autor discutiu vários trabalhos de observações feitos com crianças que estavam 

em situação de separação. Ele cita, por exemplo, o trabalho de Burlingham e Freud (1944), de 

crianças que estavam sendo criadas em uma enfermaria de guerra após a separação da mãe. 

Trata, também, dos trabalhos de Heinicke (1956) e Heinicke e Westheimer (1966) que haviam 

estudado crianças cuja separação ocorreu após ir para uma residential nursery. Ainda, aborda 

estudos de Robertson (1952) que fez suas observações em um hospital, acompanhando o 

sofrimento de uma garotinha separada de sua mãe (Bowlby, 1990b). 

A Teoria do Apego de Bowlby deve embasamento ainda a muitos psicanalistas como 

Freud, Melanie Klein e Winnicott. Porém, diferencia-se destes por ter um olhar que também 

se baseia na etologia, na psicobiologia, na epistemologia genética de Piaget, dentre outros, 

propondo o apego como um sistema de comportamentos com a função de controle. 

Nessa perspectiva, em seu trabalho de 1969,Bowlby (1969/1990) propôs o apego como 

uma função biológica. Assim, ele afirma que o ser humano tem uma tendência a estabelecer 

vínculos afetivos, observada já nos primeiros meses de vida da criança, constituindo-se essa 

vinculação como uma necessidade básica primária. Para o autor, o apego seria um sistema 

comportamental característico da espécie, que contribui para a sua sobrevivência por agir no 

sentido de promover e manter uma proximidade segura com o “cuidador”, usualmente a 

figura materna. Dessa forma, tal sistema garantiria a segurança da criança frente às ameaças 

ambientais, já que uma criança sozinha está mais propensa a desastres do que uma 

acompanhada. Em sua proposição, Bowlby destaca vários comportamentos de apego, tais 

como chorar, chamar pela figura materna, sorrir e se deslocar na direção do cuidador, tais 

comportamentos sendo mobilizados por ação dos hormônios, como também doença, fome, 

dor, frio, medo, dentre outros. 

Em seu livro, Apego, A Natureza do Vínculo (Bowlby, 1969/1990), o autor descreve o 

desenvolvimento do comportamento de apego em fases, que são: 1) Orientação e sinais com 

discriminação limitada de figura (Fase 1); 2) Orientação e sinais dirigidos para uma figura 

discriminada (Fase 2); 3) Manutenção da proximidade com uma figura discriminada por meio 
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de locomoção ou de sinais (Fase 3); e, por fim, 4) Formação de uma parceria corrigida para a 

meta (Fase 4). Na Fase 1, o bebê comporta-se de modos característicos em relação às pessoas, 

mas a sua capacidade para discriminar uma pessoa de outra ainda estaria mais limitada aos 

estímulos olfativos e auditivos. Já na Fase 2, o bebê já demonstra um comportamento 

amistoso de uma forma mais acentuada em relação à figura materna do que às outras. A Fase 

3 vem como uma complementação à segunda, pois o bebê agora é capaz de manter a 

proximidade da figura materna, locomovendo-se, indo recebê-la entusiasticamente quando 

esta se aproxima ou de modo a usá-la como base de exploração do ambiente. Finalmente, na 

Fase 4, a visão que a criança tem do mundo torna-se mais refinada e o seu comportamento 

potencialmente mais flexível, o que auxilia a criança a manter sua proximidade com a figura 

de apego, por meio de sistemas corrigidos para a meta.  

Para a discussão dessas fases, Bowlby explica que o ser humano é munido de 

equipamentos comportamentais mediadores do apego. Em relação a estes, destaca 

primeiramente o equipamento perceptual do bebê e o modo como tende a orientá-lo para a 

figura materna; em segundo lugar, há o equipamento efetor, isto é, as mãos, os pés, a cabeça e 

a boca que propiciam o contato com a mãe; e, em terceiro lugar, o equipamento de 

sinalização, que é o chorar, o sorrir, o balbuciar e o gesticular, que possuem efeito sobre os 

movimentos da mãe e o tratamento que esta dispensa ao bebê (Bowlby, 1969/1990). 

Até aqui, foram expostas as considerações de Bowlby sobre como o comportamento de 

apego de uma criança é dirigido a uma figura de apego, geralmente, a mãe. Mas em seu 

próprio livro, o autor questionou se as crianças dirigem seu comportamento a somente uma 

figura de apego. O autor explicita, através de diversos trabalhos que, quase desde o início da 

vida, muitas crianças têm mais de uma figura a quem dirigem o comportamento de apego, 

apesar de que essas figuras não são tratadas de maneira idêntica (Bowlby, 1969/1990, p. 322). 

Através dos trabalhos de Ainsworth (1967 citado por Bowlby, 1969/1990, p.323), que 

observou bebês gandas, ambos os autores sugerem que, desde a tenra idade, diferentes figuras 

podem eliciar diferentes padrões de comportamento social. Assim, é evidente que quem uma 

criança seleciona como sua principal figura de apego e a quantas outras figuras ela se ligará 

depende em grande parte de quem cuida dela e da composição da família em que vive. Dessa 

forma, ela selecionará tanto a figura de apego principal como as figuras ditas subsidiárias. 

O autor diferencia, explicando que uma figura de apego é procurada pela criança quando 

ela está cansada, doente, faminta ou alarmada; afirma também que, quando esta figura é 

encontrada, a criança mantém-se próxima a esta. Em oposição, uma criança procura um 

companheiro de brinquedo quando está bem humorada e confiante sobre o paradeiro da figura 
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de apego principal, envolvendo-se em uma interação lúdica com o companheiro de brinquedo. 

Assim, o autor coloca a figura subsidiária do apego, sendo esta segunda figura, por exemplo, a 

de companheiro de brinquedo. Ele discute e critica ainda trabalhos que não fazem a distinção 

entre a figura de apego e as figuras subsidiárias. Segundo Bolwby, ele explica em cada 

trabalho quais são os indivíduos que desempenham os papéis de subsidiários, indicando 

geralmente, o pai, os irmãos, os avós ou outro residente da casa (Bowlby, 1969/1990, p.326). 

Com essa discussão, é relevante pensar quais são os processos indicados por ele que 

levam à seleção de figuras (Bowlby, 1969/1990, p. 332). Para ele, são uma tendência inata o 

olhar, ouvir e orientar-se para certos estímulos, o que faz o bebê prestar atenção aos adultos 

próximos a ele; a aprendizagem por exposição, que faz o bebê aprender a discriminar uma 

pessoa de outra; a tendência inata de se aproximar de tudo o que for familiar; e, a forma de 

aprendizagem através da qual, em resultado do feedback de certas conseqüências, um 

comportamento pode ser reforçado. Estudos analisados por ele de Schaffer e Emerson (1964, 

citado por Bowlby, 1969/1990, p.333) e Ainsworth e colaboradores (1978, citado por 

Bowlby, 1969/1990, p.334), Bowlby mostra que duas variáveis estão significativamente 

relacionadas ao desenvolvimento do comportamento de apego: a sensibilidade da mãe em 

responder aos sinais do seu bebê; e, a quantidade e natureza da interação entre a mãe e o bebê.  

É importante também salientar que, segundo Bowlby, o comportamento de apego não 

desaparece com a infância, persistindo durante toda a vida do indivíduo. Figuras antigas ou 

novas são selecionadas para manter a proximidade e a comunicação (Bowlby, 1969/1990, 

p.371). Para uma criança mais velha ou um adulto manter o apego a uma outra pessoa, 

diversifica-se o seu comportamento de apego, não sendo mais somente aqueles 

comportamentos já citados anteriormente, que Bowlby os classificou como relevantes para se 

observar o apego, contando com uma variedade imensa de novos, mais refinados. 

Assim, pensando nos comportamentos de apego como um componente do processo 

social humano e entendendo que estes acompanham o ser humano por sua vida inteira, pode-

se pensar no indivíduo, em como ele se situa, como que ele se constitui e constitui aos outros 

em uma malha de rede com propriedades e características próprias (Carvalho, 2005, p. 194). 

 

a.2) Outros autores, a questão do vínculo e a Teoria do Apego 

Outros autores têm trabalhado também com a noção de vínculo no ser humano e 

contribuíram para construir e lançar outros olhares à proposição relacionada a isso. Pode-se 

referir Schaffer (1971, citado por Rossetti-Ferreira, 1984), que teria ressaltado a importância 
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do apego na socialização da criança.Ainda, como Ainsworth e col. (1978, citado por Rossetti-

Ferreira, 1984) que enfatizou a função da mãe como base segura de apoio para a criança. 

Ainsworth e col. também teriam estruturado um procedimento para se estudar o tipo de apego 

na relação da criança com a mãe – chamado de “Situação Estranha”. Este experimento 

(composto por oito episódios) consiste em observar o padrão individual de comportamento da 

criança em uma situação laboratorial desconhecida, tendo uma manipulação ambiental 

controlada, em que a criança é separada e reunida à mãe pelo menos duas vezes. Os 

comportamentos da mãe são todos controlados por instruções e, em função deles, os 

comportamentos da criança são observados. O apego é então avaliado a partir da reação da 

criança ao reencontro com a mãe, observando-se o comportamento de reaproximação, 

resistência, esquiva ao contato ou comportamento de ambivalência em relação a ela. 

De forma dominante, em função até mesmo da proposição básica sobre o apego, este 

comportamento passou a ser estudado basicamente na relação com a mãe, como pode ser 

observado em diversos trabalhos (Carvalho, Politano& Franco, 2007; Seidl-Moura et al., 

2008). Em trabalho como o de Rosa e colaboradores (2010), investigaram-se os sentimentos 

maternos expressos logo após o parto, sendo este momento compreendido pelos autores como 

uma fase precursora do apego, em que a mãe se sensibiliza ao seu bebê, ressaltando-se a 

importância desse contato corporal e íntimo da mãe com o seu filho. Ainda na linha de 

trabalhos em que se destaca a importância da relação mãe-filho, encontram-se estudos como o 

de Ferreira, Vargas e Rocha (1998), através do qual se realizou uma revisão bibliográfica 

sobre o apego mãe-filho como base para a assistência da enfermagem pediátrica. Assim, 

salienta-se a importância desse contato corporal e íntimo da mãe com o seu filho e discute-se 

o papel que a enfermeira deve assumir sem perder de vista essa relação diádica.  

Menos frequentemente, têm-se trabalhos desenvolvidos fora do laboratório, através de 

observações naturalísticas em creches, abrigos, orfanatos e outras instituições. Lis (2000), por 

outro lado, observou as características do apego em crianças que viviam em uma instituição 

de acolhimento polonesa, entre 1965 e 1975, estudando como essas crianças se ligavam às 

suas cuidadoras. Posteriormente, ela analisou as mudanças que ocorriam na vida da criança ao 

ser adotada e ao deixar a instituição. Tem-se também o trabalho de Moura (2012) que 

estudou, em contexto de acolhimento institucional (abrigo), como se dão as relações e as 

(im)possibilidades de construção de vínculo entre as crianças e os adultos 

cuidadores.Usualmente, no entanto, o contexto familiar é o preferencial para o estudo do 

apego.  
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Ligado à criança que está em processo de hospitalização, um dos primeiros relatos do 

processo de institucionalização hospitalar da criança foi realizado pelo próprio Bowlby, em 

1957 (Rossetti-Ferreira, 1984). Então, ele buscou avaliar diferentes efeitos que aparecem pelo 

confronto com ambientes estranhos, descrevendo e tratando das fases por que a criança 

hospitalizada passa: angústia, depressão e defesa. Barowsky, em 1978 (citado por Valladares, 

2003), também pesquisou as reações psicossociais da criança em uma situação de 

hospitalização. Os estudos retratam os possíveis danos que a hospitalização pode causar na 

vida da criança.  

Já se contrapondo à visão do apego proposta por Bowlby e seus seguidores, há um autor 

que defende não haver problema em aceitar aquela proposição como uma necessidade 

biológica. Porém, ele entende que consiste um problema quando se vê o apego como se dando 

somente em relação a uma figura (Lewis, 1994). Nesse sentido, Michael Lewis discute que a 

maioria dos trabalhos é realizado estudando o apego com a mãe; poucos são os estudos feitos 

com o bebê e o pai; e, ainda menos, são feitos com outros membros que moram na mesma 

casa ou outras pessoas. Esse autor afirma que, quando temos múltiplas relações de apego para 

cada criança, o apego deixa de ser aplicado à criança e passa a se conectar a uma relação 

específica (Lewis, 1994, 48). Então, de acordo com o autor, para se considerar o tipo de apego 

de uma criança, é necessário que se considere a rede de relações. 

Dessa forma, Lewis (1994, p. 49) reconsidera a questão do apego como traço e passa a 

prestar mais atenção à rede de que a criança é parte e compõe no ambiente. Segundo ele, essa 

matriz de redes permitiria considerar as complexidades das relações sociais da criança que se 

baseiam em uma diversidade de necessidades, sendo o apego apenas uma delas, e muitas 

seriam pessoas que a poderiam satisfazer.  

Assim, o Modelo de Rede Social de Lewis assume que a relação mãe-bebê é apenas uma 

das várias relações que constituem uma complexa rede social, na qual a criança está imersa 

desde o nascimento (Lewis, 2005 citado por Almeida, 2009).  

Takahashi (2005, citado por Almeida, 2009) pontua ainda que, ao considerarmos a 

tradição do cuidado da mãe com o seu filho, sendo esta a figura central no cotidiano do bebê, 

não é de estranhar a descomunal preferência que os bebês demonstram pelas suas mães. A 

autora ressalta também as mudanças que vêm ocorrendo nas famílias e no casamento, o que 

traz novas configurações para os relacionamentos; e, provavelmente, mudanças nos modos de 

relação e vínculo da criança pequena 

Outro aspecto que Lewis (1994) levanta é a importância em perceber o que cada pessoa 

procura em cada relação. Assim, ao assumir que o apego não é um traço, mas sim uma 
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descrição de um conjunto de diferentes relações, deve-se considerar que cada relação satisfaz 

uma necessidade de determinada forma, introduzindo a idéia de uma complexa rede social. 

Outra marca dos estudos conduzidos na área refere-se à tendência a estudar como se dá 

a construção de vínculos, raramente se dedicando a estudar o vínculo em situação de ruptura 

iminente, como na presença da morte, como no caso de crianças com câncer. Para se 

aprofundar esse tópico, entende-se ser necessário aprofundar a questão do desapego nos 

trabalhos desse campo. 

 

a.3)  O Desapego 

Em seu trabalho, Brazelton (1988) buscou entender os estágios do processo de apego, 

dando ênfase aos momentos de independência do bebê. A partir de suas observações, o autor 

afirma que o mais puro sinal de apego é a capacidade de enfrentar a separação, nos estágios 

apropriados do desenvolvimento. Assim, a separação é o processo que permite a um bebê / 

criança começar a assumir coisas e a descobrir que pode se tornar independente (Brazelton, 

ibid). Em seu capítulo, o autor demonstra os estágios do apego de um bebê, pelos relatos de 

uma mãe solteira, até chegar nos seus momentos de relativa separação/independência. Assim, 

em momentos como a volta ao trabalho feita pela mãe, houve o acompanhamento do bebê e 

da mãe, no sentido de auxiliá-los nesse processo. 

 O autor discute nesse sentido que é importante que a mãe perceba o filho como um ser 

independente e que é necessário que acompanhe esses períodos de mudança na relação entre 

mãe e a criança, para o bom desenvolvimento do bebê. Assim, “aprender tudo de novo, sobre 

cada estágio do bebê, sobre como deixá-lo libertar-se e como permitir-lhe a necessária 

autonomia para apoiar sua nova independência, é um passo importante para a construção de 

um relacionamento para o futuro” (Brazelton, 1988, p. 199). 

 É dado também ênfase na possibilidade de que exista um número crítico de meses, em 

que a mãe e o bebê precisam permanecer juntos antes de ser separados, sem que existam 

perdas irreversíveis. Da mesma forma, Bowlby afirmou que um rompimento precoce dos 

vínculos com a mãe pode ser extremamente prejudicial para a saúde mental e o 

desenvolvimento do bebê (Bowlby, 1982/2006, p. 12 citado por Moura, 2012, p. 64).  

 Transpondo-se esses conceitos de separação para crianças um pouco mais velhas, 

vivenciando uma situação de internação hospitalar, pode-se pensar que rompimentos 

abruptos, como a vivência em uma enfermaria de hospital, rompendo-se a sua rotina diária, 

também podem trazer conseqüências para a vida de uma criança. No caso, tais rompimentos 
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não são somente na relação mãe e filho, mas de sua relação com várias outras pessoas (adultos 

e crianças) de sua rede social (como discute Lewis, 1994), mas, pode-se apontar a que novos 

vínculos possam ser criados e novas formas de vivência aprendidas. 

Transpondo-se as idéias de Michael Lewis de modelo de rede social para o contexto de 

um hospital, consideramos importante conhecer, pela perspectiva da criança, quem são 

aqueles que compõem a rede social de uma criança internada, já que cada necessidade da 

criança estaria sendo satisfeita por determinada ligação. Assim, é relevante procurar entender 

como são feitas essas ligações, buscando-se conhecer quem são essas figuras/pessoas da 

relação da criança que se encontra em uma enfermaria. Antes disso, para dimensionar o 

contexto, coloca-se como necessário entender o quadro em questão – o câncer infantil. 

 

b) CÂNCER INFANTIL: Caracterização Geral 

Documentos indicam que o câncer sempre foi uma doença temida, antigamentenão 

havendo uma nomeação da mesma. Usualmente, havia um afastamento das pessoas que 

possuíam a doença, por medo da população dela ser contagiosa. 

Por meio de campanhas médicas de esclarecimento da doença, houve a diminuição dos 

estigmas, favorecendo o aprimoramento dos métodos de cuidado para a doença. Nesse 

processo, houve a fundação do Instituto Nacional de Câncer (INCA), em 1937 (Ministério da 

Saúde, 1996), passando-se assim a discutir mais sobre o câncer e a se construir maior 

conhecimento sobre o enfrentamento de diversas situações que podem surgir nesse contexto. 

Sobre sua definição, hoje no campo médico, afirma-se que o câncer corresponde a um 

grupo de doenças as quais têm em comum a proliferação descontrolada de células anormais e 

que pode ocorrer em diversas partes do corpo. Os tumores mais frequentes na infância e 

adolescência são as leucemias, os tumores do sistema nervoso central e os linfomas. O câncer 

na criança e no adolescente (1 a 19 anos) corresponde hoje entre 1% e 3% de todos os 

tumores malignos na maioria da população. As últimas informações disponíveis sobre a 

mortalidade mostram que, no de 2009, os óbitos por neoplasias, para a faixa de 1 a 19 anos, 

encontravam-se entre as dez primeiras causas de morte no Brasil. A partir dos cinco anos, a 

morte por câncer corresponde à primeira causa de morte por doença em meninos e meninas. 

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), porém, houve tal progresso no tratamento do 

câncer que, em torno de 70% das crianças acometidas com câncer, se diagnosticadas 

precocemente e tratadas em centros especializados, podem ser curadas (Ministério da Saúde, 

2011). 
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Tradicionalmente, a criança diagnosticada com câncer é assistida por uma equipe 

médica, dentro de um modelo clínicobiomédico, individual e hospitalar. Esse modelo tinha 

(ou ainda tem) um foco central na qualidade técnica, muitas vezes em detrimento da qualidade 

interacional e da qualidade de vida social, o que acarreta prejuízos na relação da equipe com o 

paciente e sua família, além do próprio desenvolvimento da criança (Alves, 2012, p. 33).  

No entanto, de forma semelhante a outras patologias graves (Campos, 2011), em função 

das próprias implicações do tratamento, tem-se buscado levar em consideração não só os 

aspectos clínicos como os psicossociais no atendimento. Isso significa que, além do parâmetro 

clínico, tem-se também a preocupação quanto aos efeitos sociais da doença e as implicações 

do tratamento na qualidade de vida do paciente; isto é, destaca-se a relevância dos aspectos 

emocionais e da percepção de bem estar social da criança e das demais pessoas em seu 

entorno. 

Com isso, atualmente, ancorados na Constituição Federal (Brasil, 1988) e a partir da 

reestruturação das políticas públicas para a saúde, a assistência à saúde passou a ser 

organizada através do Sistema Único de Saúde (SUS) (Boing & Crepaldi, 2010). Dentre os 

princípios do SUS, está a integralidade da atenção, a universalidade e a acessibilidade, dentre 

outros. E, para a atenção integral da saúde, é proposto que os atendimentos abranjam a 

complexidade clínica e psicossocial do paciente, o trabalho interdisciplinar tornando-se 

imprescindível. Com isso, o psicólogo passou também a ser um profissional que contribui de 

forma importante nos processos de saúde/doença, buscando oferecer uma visão mais 

contextualizada e integral do paciente, da família e da comunidade (Boing & Crepaldi, 2010). 

O psicólogo passa, assim, a integrar a equipe mínima de saúde no hospital e, em parceria com 

outros profissionais - médicos, enfermeiros, nutricionistas, assistentes sociais, dentre outros -, 

devem oferecer apoio fundamental para o enfrentamento da doença em seus diferentes 

aspectos.   

Esse papel se destaca já que o adoecimento e o momento do diagnóstico ocasionam, 

usualmente, uma situação de crise em que o paciente entra em contato com uma situação 

totalmente nova e assustadora. Segundo Alves (2012), o vivenciar uma doença grave significa 

adentrar em um mundo que não se escolheu, em que prevalecem exames clínicos, 

medicamentos, internações, afastamento de sua vida anterior, perda de sua liberdade, 

mudanças na rotina e a vivência da doença. Fica a cargo da equipe profissional diagnosticar e 

comunicar à criança e à família as informações da doença e de seu tratamento.  

O tratamento do câncer se faz por medidas moduladas por protocolos terapêuticos, 

sendo estes a quimioterapia, a radioterapia, a cirurgia e a imunoterapia. Dependendo do tipo 
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de câncer, o tratamento varia por períodos de tempos, frequência de internações, tratamentos 

em ambulatórios, diversificadas intervenções cirúrgicas e retornos para avaliação do estado 

geral e controle da doença.  

A quimioterapia tem um efeito sistêmico, não atingindo somente células cancerígenas, 

como também as células normais do corpo, apresentando alguns efeitos secundários como a 

diminuição do apetite, queda de cabelo, cansaço, vômito e depressão do sistema imunológico, 

dentre outros. A radioterapia só pode ser realizada em crianças a partir de três anos, em que o 

procedimento é a radiação da célula, afetando o padrão iônico destas, causando sua morte. 

Este tratamento apresenta alguns efeitos tardios como o hipodesenvolvimento corporal ou da 

área irradiada, além de deformidades estéticas, prejuízos na maturação do Sistema Nervoso 

Central, déficits neuropsicológicos, esterilidade, doença coronariana precoce, fibrose 

pulmonar e outros. Por fim, a cirurgia implica na retirada de tumores sólidos alojados em 

órgãos, músculos e ossos. 

Assim, uma criança diagnosticada com câncer passa a se ver inserida em uma rotina 

totalmente diferente da que vivenciava anteriormente, passando a conviver com uma rotina 

hospitalar, rodeada por desconhecidos, em um ambiente ambulatorial / internação e de 

atividades, raramente antes presenciadas. A escola, o brincar e os amigos passam a ser algo 

mais distante da realidade da criança; e, os medicamentos, os enfermeiros, médicos e demais 

profissionais passam a estar mais presentes em sua vida (Françoso, 2001). Ainda, a vivência 

da morte se torna muito próxima tanto das crianças, como dos familiares e dos próprios 

profissionais de saúde. 

Cagnin, Liston e Dupas (2004) procuraram investigar as representações sociais que a 

criança possui sobre o câncer, após ter passado pelo adoecimento. Assim, as autoras fizeram 

entrevistas com crianças e jovens de 9 a 15 anos e perguntavam sobre a experiência do 

adoecimento e de como elas (vi)viam esse momento. Analisando-se os discursos, encontrou-

se que, ao ser confirmado o diagnóstico, surgiam na vida da criança e da família diversas 

questões e suposições, que vão acompanhá-la ao longo do processo. Assim, algumas crianças 

assumem uma atitude protetora, abolindo de sua vida qualquer alusão à doença. Outras, a 

possibilidade da morte faz parte da conscientização em relação à doença. As autoras 

concluíram que o modo como a criança compreenderá a doença está também vinculado ao 

meio social a que está inserida, às opiniões que a rodeiam e à influência da sociedade. Porém, 

mesmo estando sujeita a todas essas circunstâncias, a criança construirá uma imagem própria 

a respeito do câncer, vinculada a sua própria experiência. 
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Dentre várias perdas que a criança com câncer sofre, uma delas é o brincar, considerado 

como atividade essencial ao desenvolvimento. A atividade lúdica é vista, nesse sentido, como 

inerente à condição de ser e viver da criança; e, a criança - mesmo doente - ainda é uma 

criança, o jogo sendovisto como essencial para garantir seu equilíbrio emocional e intelectual 

(Valladares, 2003, p. 34). Segundo esta autora, o brincar é uma linguagem e um meio de 

expressão essencial para a criança, que simboliza suas experiências, seus desejos, suas 

fantasias, sendo também uma forma de integrar a criança ao ambiente em que está inserida. 

Em suma, o brincar seria fundamental para o desenvolvimento da criança, que possibilita a 

assimilação de valores, da realidade, como também se torna um processo de socialização e 

comunicação. 

Assim, além da mudança de rotina e com o ingresso num hospital que usualmente não 

tem espaços de lazer,a criança hospitalizadapode ter o seu brincar comprometido, já que essas 

situações,inclusive, exigem uma restrição de determinadas atividades que possam colocar em 

risco sua saúde. A ausência da atividade lúdica em uma enfermaria pediátrica, no entanto, é 

vista pela autora como podendo dificultar o enfrentamento do processo da doença da criança.  

Em relação a essa temática e a essas condições, vários têm sido os estudos conduzidos. 

 

b.1) O Hospital e as Crianças 

Uma revisão da literatura permitiu verificar artigos nessa área que se preocupam, por 

exemplo, com as condições dos trabalhadores nesse ambiente, como o trabalho de Melo e 

Valle (1998). Estas autoras exploraram a experiência dos enfermeiros que trabalham nos 

plantões noturnos em uma enfermaria de crianças com câncer. Por meio de entrevistas, as 

autoras identificaram os cuidados dos enfermeiros com as crianças com câncer e suas 

famílias, seus receios e dificuldades, assim como o modo de lidar com a morte e as 

consequências que as longas horas dos plantões acarretam para as suas saúdes e vidas. O 

despreparo psicológico desses profissionais para lidar com a criança com câncer foi 

observado e é ressaltada a importância de fornecer subsídios teórico-práticos e psicológicos a 

estes profissionais. 

Ainda na linha dos profissionais, no trabalho de Avanci, Carolindo, Góes e Netto 

(2009), buscou-se conhecer a percepção do enfermeiro diante da criança com câncer sob 

cuidados paliativos e discutir como essa percepção interfere no cuidado. De acordo com sua 

análise, a criança com doença crônica estabelece vínculo e familiaridades com o ambiente 

hospitalar devido às internações recorrentes e as suas durações, resultando em um 
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conhecimento dos profissionais acerca dos vínculos e das particularidades de cada paciente, 

facilitando o tratamento (Pedro & Funghetto, 2005 citado por Avanci et al, 2009). Os autores 

ressaltam também que o processo de hospitalização provoca estresse na família e na criança. 

Assim, entrevistaram-se cinco enfermeiros que atuam nos cuidados prestados às crianças sob 

cuidados paliativos e verificaram que o cuidar de crianças nessas condições gera situações 

geralmente ligadas ao sofrimento diante da morte da criança. Dessa forma, o profissional 

sensibiliza-se com a situação da criança e da família e vivencia essas situações junto a eles. 

Também, lida com sentimentos ligados ao fracasso e à impotência. Assim, ressaltam que o 

preparo para se lidar com a morte é difícil de ser realizado, mas um maior diálogo sobre essa 

temática poderia ajudar os profissionais a lidar com ela (Avanci et al, 2009).  

Nesta última perspectiva, foi realizado o estudo de Barbosa e Pinho (2008), através do 

qual os autores buscaram verificar como os docentes de enfermagem enfrentam, lidam e 

trabalham a morte e o morrer com os alunos da graduação, temas tão recorrentes em suas 

vivências profissionais. A análise evidenciou que estes temas são trabalhados de forma 

superficial, muitas vezes não sendo nem tratados, para que o impacto diante da morte na vida 

do acadêmico não seja tão forte. Destacou-se também um elevado nível de ansiedade e medo 

do docente frente a esse assunto, já que este também não teria recebido um preparo nessa 

área, sua formação sendo usualmente fragmentada e tecnicista. As autoras concluem que, para 

educar sobre a morte, é necessário ir além de disciplinas desse tema, devendo-se buscar uma 

reflexão sobre o sentido da vida e do cuidar, o compartilhar sentimentos e experiências nesses 

assuntos, possibilitando ao docente e aos discentes a compreensão acerca da existência 

humana e de sua singularidade. 

Na literatura, encontram-se também trabalhos com as famílias dos pacientes, como o 

trabalho de Primio, Feijó e colaboradores (2010), que investigaram as redes sociais e os 

vínculos dos familiares que têm em seu contexto uma criança com câncer. No trabalho, 

entrevistaram dois familiares, geralmente a mãe da criança e uma pessoa do círculo, 

investigando sua rede social, seus vínculos apoiadores e como essas relações influenciam / 

ajudam no tratamento da criança. Observou-se que, ao fornecer esses conhecimentos das 

redes sociais para o enfermeiro e, consequentemente para a equipe de saúde, foram 

possibilitadas formas de intervir em situações subsequentes da doença e do tratamento. 

Destacou-se também que o enfermeiro desempenha papel fundamental como vínculo apoiador 

para a família, sendo necessária a integração e o conhecimento das redes sociais dessas 

famílias. Evidenciaram ainda os vínculos apoiadores dos familiares, que se constituíram 

através de profissionais da saúde e amigos que acompanharam o trajeto da doença e do 
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tratamento, observando-se que esses vínculos contribuem para o desenvolvimento e o cuidado 

da família. 

Ainda pensando sobre os familiares, Santos e Figueiredo (2013) investigaram a 

adaptação familiar à doença oncológica da criança, buscando descrever suas experiências. 

Para isso, entrevistaram cerca de 130 familiares de crianças internadas em um hospital de 

Portugal. Os resultados encontrados indicaram a descrença como uma das características 

menos vivenciadas durante o processo de adoecer; a depressão como um traço comum nessas 

pessoas; a confiança dos familiares nas instituições de saúde e nos profissionais; e, um 

isolamento social no momento do adoecimento. Os familiares mostraram valorizar os 

cuidados da enfermagem no geral e atribuíram menor importância aos cuidados direcionados 

para si próprios. O estudo ressalta a importância da comunicação entre os profissionais de 

saúde e a família, compreendendo a especificidade de cada criança e de cada família.  

Já Alves, Guirardello e Kurashima (2013) buscaram compreender e avaliar o nível de 

estresse e ansiedade dos pais, que são os principais cuidadores das crianças com doença 

crônica como o câncer. Assim, as pesquisadoras entrevistaram 101 pais cujos filhos estavam 

internados para o tratamento do câncer. Foi feito um perfil sociodemográfico e foram 

aplicados instrumentos de caracterização do estresse e da ansiedade. Cruzando-se esses dados, 

chegou-se à conclusão de que o sofrimento dos pais com a doença crônica dos filhos resulta 

em altos níveis de estresse e sintomas de ansiedade. Assim, os autores discutem que, na 

prática clínica, esses resultados podem interferir no entendimento das necessidades da criança, 

como também os pais podem não se sentir confiantes nos cuidados oferecidos pelos 

profissionais de saúde. Nesse contexto, seria extremamente necessário o diálogo entre os 

profissionais e os pais, no sentido de que os pais possam contar com e confiar nos 

profissionais que estão cuidando de seus filhos (Alves et al, 2013). 

No trabalho de Vendruscolo (2005), por outro lado, é investigada a outra perspectiva da 

situação: procura-se entender como a criança que tem câncer entende a morte. Por meio de 

sessões lúdicas com duas crianças, uma que possui a doença e está em cuidados paliativos e 

outra cuja irmã morreu recentemente, a autora buscou uma compreensão de como estas 

crianças vivenciam a morte e/ou a iminência desta. A autora observou as formas utilizadas 

pela psicóloga para lidar com esses assuntos. Nesse sentido, a psicóloga teria oferecido apoio 

tanto para a criança quanto para a família e sua relação com ela; teria também compreendido 

os limites de cada criança e seus desejos, como por exemplo, o uso da “caixa de segredos”, 

que ambas - paciente e profissional - construíram nos atendimentos, buscando uma forma de 

se expressar e se vincular (caixa aquela que, posteriormente, representou um consolo para a 
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família da criança que veio a falecer). A autora ressalta ainda que, falar sobre a morte, pode 

trazer temores, angústias, apesar de fazer parte da vida. Assim, destaca que é fundamental que 

o profissional de saúde possua recursos para lidar e enfrentar essas situações, sem perder de 

vista o cuidado com o paciente. 

A autora, ao retomar Kóvacks (1992 citado por Vendruscolo, 2005), afirma que a 

criança em estado terminal, além do medo da morte, apresenta medo do sofrimento, do 

tratamento e da separação. Assim, destaca ser imprescindível que a criança se sinta 

acompanhada tanto pela família quanto pela equipe de saúde nesse momento da possibilidade 

de sua morte. 

No trabalho de Azevêdo (2011), este buscou analisar a produção científica sobre o 

brincar da criança com câncer. Para isso, fez uma revisão bibliográfica acerca dos estudos que 

tratavam desse olhar para a criança e como é para ela essa mudança: o brincar antes em casa e 

exercer essa atividade em outro ambiente, o hospital. Segundo o autor, as pesquisas 

investigaram os possíveis benefícios do brincar para a criança, tendo somente um dos estudos 

que indicou pouca adesão da criança para a atividade, por motivos de estresse (Gariépy & 

Howe, 2003 citado por Azevêdo, 2011). Ele observou com os demais estudos, que o 

desenvolvimento das atividades lúdicas representa uma possibilidade para a criança expressar 

suas vivências, minimizar os efeitos da hospitalização, reestruturar e compreender as 

experiências traumáticas e fortalecer os vínculos afetivos. Nas pesquisas, o autor também 

pode observar uma receptividade das crianças para a atividade lúdica, assim como o interesse 

em desenvolver a espontaneidade e a interação social. Assim, de acordo com Silve (2006 

citado por Azevêdo, 2011), o brincar estimula o desempenho criativo, além de a criança se 

sentir acolhida no ambiente hospitalar, quando desenvolve atividades lúdicas. 

Ainda nessa linha do brincar, Motta e Enumo (2004) entrevistaram crianças que estavam 

internadas, buscando identificar e avaliar a importância que a criança dá ao brincar, como 

estratégia de enfrentamento da hospitalização. Assim, utilizou-se de alguns instrumentos, que 

contavam com pranchas com desenhos das brincadeiras e as crianças avaliavam se gostariam 

de exercer determinada atividade representada. Depois, coletavam-se também as impressões 

da criança a respeito daquela atividade e de como é estar no hospital. Do ponto de vista da 

criança, o brincar deve-se principalmente ao efeito imediato do se entreter e se divertir. 

Brincando, a criança também altera o ambiente do hospital e o aproxima de seu cotidiano, 

podendo ter um efeito positivo em seu processo de hospitalização. Por outro lado, o brincar 

também pode ter uma finalidade mais técnica, no sentido de auxiliar a criança na 

compreensão e adaptação mais adequada ao procedimento médico. Dessa forma, as autoras 
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concluíram que a criança possui em seu repertório comportamental diversas formas de 

enfrentar as situações e, no caso da hospitalização, estas parecem atuar no sentido de tornar o 

ambiente mais familiar e menos ameaçador. 

Finalmente, no trabalho de Melo e Valle (2010), as autoras observaram as crianças com 

câncer que estavam em um tratamento ambulatorial, nos momentos que estas frequentavam a 

brinquedoteca do hospital. A brinquedoteca é um espaço preparado para estimular a criança a 

brincar, possibilitando o acesso a uma grande variedade de brinquedos. Este se mostrou como 

um espaço ideal para a criança dar vazão aos sentimentos mobilizados pelo tratamento 

oncológico (Melo & Valle, 2010). As autoras observaram que, enquanto a criança brincava, 

elas enxergavam perspectivas até antes desconhecidas, assimilando novas condições, como a 

de uma condição passiva de doente para a de uma colaboradora ativa em seu tratamento. As 

autoras viram também a brinquedoteca como um espaço em que as crianças conseguiam 

esquivar-se de sua realidade e expressar seus medos e ansiedades a respeito do tratamento 

oncológico. Assim, evidenciou-se a importância do olhar para a criança e compreender seus 

sentimentos, através de uma forma diferente, por meio do brincar. 

Entendeu-se, a partir dos trabalhos analisados, que várias modificações ocorrem na vida 

da criança com câncer. Particularmente, ocorrem alterações nas relações e, mesmo, muitas 

vezes, a criança vivencia rupturas temporárias (afastamentos dos familiares com a internação) 

ou se vê na iminência de rupturas definitivas (morte), havendo a importância de se buscar 

compreender como se dão as percepções das relações e dos vínculos estabelecidos com os 

profissionais da saúde e com seus próprios familiares. Lançar um olhar para essas velhas e 

novas relações (e (re)construção dos vínculos) significa buscar também assimilar a realidade e 

a perspectiva da criança com câncer em sua nova rotina, atividades e (re)significação das 

relações e das pessoas que a rodeiam e cuidam do seu bem-estar, o que levou ao objetivo 

deste presente estudo. 

 

2. OBJETIVO 

O objetivo geral foiapreender –a partir da perspectiva da criança - alguns aspectos 

ligados aos processos vinculares de crianças com câncer. 

Como objetivos específicos, buscou-se investigar como, em um contexto de internação 

hospitalar em serviço oncológico pediátrico, dão-se as relações e vinculações das crianças 

pequenas com seus familiares e profissionais de saúde. A meta foi entender, se se 

(re)(des)estrutura a vinculação da criança com os familiares e se se dá o processo de 
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construção de vínculos da criança com os profissionais, na situação de uma separação familiar 

(com a internação hospitalar) ou possível iminência de ruptura da relação (com a morte). 

 

 

3. QUESTÕES ÉTICAS 

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras de Ribeirão Preto, sob o protocolo nº 20887013.3.0000.5407 e também pelo Comitê de 

Ética do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade 

de São Paulo.  

O Termo de Consentimento (em anexo) foi apresentado às famílias e ainda foi solicitada 

à criança, verbalmente, uma autorização de sua participação no estudo. O Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido apresentado informa quais são os direitos dos 

participantes. Discorre também sobre o compromisso já assumido com a equipe e que será 

assumido em relação à criança e sua família: de que a pesquisa garantirá e respeitará todos os 

aspectos éticos, sendo que, para isso, estaremos nos amparando na Resolução 466/12 (do 

Conselho Nacional de Saúde) e também no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA-Lei 

8.069/90). 

No estudo, procurou-se respeitar os direitos da pessoa em negar sua participação, 

conversando-se antes com os responsáveis, mostrando que, mesmo que a família se recuse a 

participar, não ocorrerá nenhuma interferência em seu tratamento na instituição. Respeitou-se 

também a não gravação em vídeo da criança na enfermaria. Destaca-se que, como um dos 

instrumentos de coleta de dados usado é uma máquina fotográfica, nas fotografias feitas pela 

criança, foi feito um trabalho junto à imagem para a não exposição da identidade de nenhum 

dos participantes. 

Cuidou-se também em não entrar em contato com crianças que estivessem em cuidados 

paliativos, no intuito de causar o menor dano possível. Assim, as crianças pivôs internadas 

para o tratamento, não deveriam apresentar um quadro grave ou crítico. 

Foi discutido também com os participantes que seria feita a indicação de atendimento 

psicológico, em caso de danos causados pela pesquisa, além do atendimento psicológico 

realizado na própria instituição. 

Dessa forma, respeitaram-se as questões éticas, tendo-se em mente que esse é um estudo 

de natureza extremamente delicada e que se precisa levar em conta os diversos aspectos dos 

participantes, além do contexto em que a criança está inserida. 
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4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Em vista das presentes questões levantadas, decidiu-se por realizar uma pesquisa com 

uma metodologia de cunho qualitativo. Assim, definiu-se por conduzir um estudo de caso, de 

modo a investigar como se dão as relações da criança com familiares e profissionais quando 

em internação hospitalar e, nesse bojo, a existência e a construção das vinculações da criança. 

O estudo de caso, como discutido por Yin (2005 citado por Amorim, 2012), representa 

uma estratégia para se estudar questões do tipo “como” e “por que”, além de fenômenos que 

se encontram inseridos em algum contexto da vida real. A metodologia do estudo de caso 

possibilita, dessa maneira, um recorte da realidade que abrange os diversos aspectos que 

permeiam o contexto, obtendo-se um diálogo entre o singular e o universal. Especificamente, 

para aprofundamento dos processos, definiu-se por estudos de caso múltiplos. 

Levando-se em conta a complexidade das situações e do processo de desenvolvimento 

humano, e entendendo-se a criança como imersa em um contexto histórico-cultural, a 

perspectiva da Rede de Significações foi considerada como base para guiar os procedimentos 

relativos à coleta e à análise dos dados dessa pesquisa. 

 

4.1 Rede de Significações 

A perspectiva teórico-metodológica da Rede de Significações (RedSig) possui uma 

fundamentação histórico-cultural.Entende, dessa maneira, o desenvolvimento humano como 

imerso e como se dando em uma “rede” de interações e significações. Ela é uma perspectiva 

que considera como inerente e central o entrelaçamento dos aspectos biológicos com o 

contexto específico em que se dão os processos relacionais e de desenvolvimento, buscando 

integrar uma visão dialética e discursiva às análises, considerando o processo dentro de um 

caráter sistêmico, complexo e interdependente (Rossetti-Ferreira, Amorim, Silva & Oliveira, 

2008).  

A metáfora da rede é utilizada, pois, reside a “ideia das relações, de entrelaçamento, na 

multiplicidade de fios de interligação em combinações pluridimensionais” (Rossetti-Ferreira 

et al, 2008, p. 152). Dessa forma, deve-se buscar compreender a pessoa como parte de um 

sistema e apreender suas relações. É por meio de diversas interações, em contextos sócio-

culturais, que se produzem significados e (re)significações acerca do mundo, inclusive das 

relações afetivas a serem construídas. 

Nesse sentido, as autoras propõem que a articulação em rede dos diferentes elementos 

estrutura um universo que possibilita a emergência de um conjunto de significados e sentidos 

atribuídos à determinada situação. Entende-se que é em consonância com o outro que uma 
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pessoa se constitui, ou seja, a pessoa está sempre imersa em jogos interativos, atravessada por 

uma rede de relações, que permite assumir ou interditar papéis, emoções e lugares possíveis 

de serem ocupados. Dessa forma, entende-se que os vínculos afetivos são componentes das 

relações, exercendo um papel fundamental no desenvolvimento de cada pessoa.  

Como referido anteriormente, apoiada nos pressupostos da Rede de Significações, esta 

pesquisa tem como meta observar e buscar compreender como se dão as relações e a 

construção de vínculo de crianças com os familiares e profissionais da saúde, quando aquelas 

se encontram internadas em uma instituição para tratamento de câncer. Tal objetivo se ancora 

também no pressuposto de que a criançaestabelece múltiplas relações de vínculo, com a 

possibilidade para o pesquisador de que se as considere e que as analise como se estruturando 

em rede, em que a relação com a mãe é apenas mais uma das várias que constituem a 

complexa rede social na qual a criança está imersa desde o nascimento (Lewis, 1994, 48). 

 No caso em questão, portanto, destaca-se o entrelaçamento e a rede que envolvem o 

aspecto biológico - a doença (particularmente, o câncer) -, de uma criança (com características 

físicas e sociais específicas), em relações estabelecidas com familiares e profissionais de 

saúde (em situação de afastamento do ambiente familiar), em uma unidade de internação 

hospitalar, em que está presente um conjunto de discursos sobre o adoecimento e o câncer, 

muitos dos quais circulam no corpo social geral. 

Assim, tendo-se em mente a condição física e o contexto histórico-cultural de cada 

criança e dos profissionais envolvidos, buscar-se-á compreender se se dão e, em caso 

afirmativo, como se dão os vínculos criados em uma situação em que existe a possibilidade de 

ruptura; também, serão buscados os sentidos que os participantes atribuem a essas relações 

que são (re)(des)(co)construídas nesse contexto. A meta é tratar da construção de vínculo na 

relação da/com a criança, em que a ruptura dramática é muitas vezes apontada como provável 

ou inevitável. Nesse sentido, a RedSig ampara o olhar, guiando a análise nos múltiplos 

significados que surgem, possibilitando a interligação das diversas histórias e experiências 

dos indivíduos. 

Para se iniciar o conhecimento junto ao contexto, antes de iniciar a pesquisa foi feito um 

treinamento no setor. 

 

4.7  Treinamento do estágio profissionalizante da Psicologia 

Com a anuência do médico responsável pela enfermaria, junto com o psicólogo do 

serviço, participei do treinamento do estágio profissionalizante para a área da Psicologia que 

acontece nesse hospital, no período de fevereiro a março de 2014.  
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Durante o treinamento, foram assistidas aulas sobre o câncer com o médico docente da 

enfermaria, assim como aulas quanto à atuação do psicólogo junto ao paciente oncológico. 

Assim, foram lidos textos, assistidos filmes, além de que se participou de discussões em 

grupo. Além de informações técnicas sobre a doença e as formas de atuação do psicólogo, foi 

também realizado um trabalho de preparo das estagiárias quanto as diversas situações que 

podem ocorrer na enfermaria, assim quanto aos sentimentos destas. Esse treinamento contou 

com aproximadamente 10 horas, sendo realizado semanalmente.  

O treinamento foi de extrema importância nesse período da pesquisa, para desmistificar 

muitos pontos sobre o câncer em crianças, assim como também os cuidados e as formas de 

atuação que um psicólogo precisa desenvolver nesse ambiente. Houve diversas discussões 

sobre a temática, através de aulas, filmes, buscando uma aproximação com o tema e nossos 

próprios medos ao nos envolvermos com essa temática.  

 

4.2 Local 

O local escolhido para a pesquisa foiumserviço de oncologia pediátrica de um hospital 

terciário do interior de São Paulo, tendo sido obtida a anuência da instituição para a condução 

do estudo. 

A enfermaria em que foi conduzido o estudo é apenas parte do serviço de atendimento 

das crianças com câncer, a enfermaria compondo um serviço maior que tem várias frentes de 

atendimento. Nesse serviço, há ainda um Programa de Irmãos, voltado para a orientação sobre 

o câncer e promoção da expressão afetiva de irmãos dos pacientes em tratamento oncológico, 

sendo esse um espaço em que o irmão é assistido e cuidado, em um momento que a família 

volta-se intensamente para o paciente. 

Há também no serviço o trabalho de Reinserção Escolar, sendo este um trabalho 

informativo sobre o câncer infantil nas escolas das crianças doentes, esclarecendo-se aspectos 

da doença, de modo a buscar facilitar a reinserção desta no ambiente escolar, evitando 

maiores prejuízos psicossociais decorrentes do abandono ou faltas no âmbito da escola. 

As visitas ao domicilio são de duas naturezas: uma ocorre juntamente à reinserção 

escolar, no intuito de fazer uma imersão no ambiente familiar e auxiliar na compreensão dos 

cuidados em outros contextos. São feitas visitas também em caso de falecimento do paciente, 

oferecendo um acolhimento do sofrimento, favorecendo tanto a expressão emocional como a 

possibilidade do compartilhamento da vivência do luto. 

Outro trabalho desenvolvido no serviço é o atendimento ambulatorial, em que as 

crianças e adolescentes têm seus retornos agendados, havendo avaliações e intervenções de 
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forma rápida e pontual. O atendimento aos curados é uma forma de ajudar os pacientes e os 

familiares nesse momento - o de sobrevida. Segundo o serviço, entrar em tratamento é tão 

difícil quanto o sair do mesmo. O papel do psicólogo é de ajudá-los a encontrar novas 

estratégias de enfrentamento, tornando possível uma readaptação. São realizados também 

grupos de crianças e adolescentes, assim como com os familiares. Os grupos têm o intuito de 

facilitar a troca de experiências, vivências e medos, como a ameaça da morte, o impacto do 

olhar do outro, assim como promover a livre expressão de emoções e afetos. 

Especificamente, a enfermaria de oncologia é usada para a internação de crianças e 

jovens com câncer, sendo formada por quatro quartos. Em três deles, há duas camas; em um 

dos quartos, há três camas. No local, há também salas para a equipe de enfermagem e a 

equipe médica. A enfermaria de Oncologia e Hematologia é uma parte de um andar do 

hospital, em que são feitos a maioria dos atendimentos infantis. 

Em relação às crianças internadas, há a exigência de que sempre fique com a criança 

algum responsável familiar. Não precisa necessariamente ser a mãe, porém, normalmente a 

pessoa que acompanha a criança durante a internação é a mãe.  

Como uma forma de se buscar conhecimento acerca das relações que determinada 

criança poderia estabelecer naquela condição e ambiente, foi realizado um mapeamento da 

equipe de profissionais e da rotina da enfermaria. 

 

4.3 Mapeamento do serviço e identificação da Equipe Multidisciplinar 

A enfermaria investigada é parte de um hospital-escola, dando a ela particularidades em 

sua composição e dinâmica. Assim, ela é composta por um grupo médico responsável, o qual 

conta com os médicos-docentes do serviço. Articulado a eles, há os médico-residentes em 

pediatria e os alunos do sexto ano do curso de medicina. Frente a isso, verifica-se uma 

dinâmica na presença desses médicos, particularmente dos alunos de graduação que são 

trocados a cada duas semanas. 

No setor, há a equipe de psicologia a qual é formada por um psicólogo e duas 

estagiárias. Ambas são alunas de graduação do curso de Psicologia e, usualmente, atendem no 

período da manhã. O psicólogo é um profissional fixo na instituição e as estagiárias 

permanecem no serviço ao longo de dois semestres. A participação da presente pesquisadora 

foi semanal, atuando juntamente à equipe de psicologia do serviço. 

A equipe da Terapia Ocupacional é também formada por uma profissional e duas 

estagiárias, alunas do curso de Terapia Ocupacional, as quais realizam atendimentos no 

período da manhã e à tarde, sendo que as estagiárias trocam a cada semestre. 



28 

 

 A nutrição é composta por uma profissional e duas estagiárias, alunas do curso de 

nutrição, que são trocadas a cada três semanas. 

Há ainda, duas profissionais da assistente social fixas. 

Finalmente, há a equipe de enfermagem. Esta está subdividida no grupo que trabalha em 

turnos de 6h, especificamente os profissionais que trabalham durante o dia. O pessoal do 

noturno atua num sistema de turnos de 12 por 36 (trabalham 12 horas e só retornam dali a 36 

horas).  

O Mapeamento desses profissionais é apresentado na Tabela 1.  

 

Tabela 1. Mapeamento dos profissionais que atuam na enfermaria. 

EQUIPE INTEGRANTES 

Docentes da Medicina 

 

Médicos Assistentes e 

Residentes de terceiro e 

quarto ano 

Dois 

 

Cinco 

 

Residentes de 

segundo e primeiro ano 

 

 

Dois (de cada ano): total quatro  

Sexto ano da 

medicina 

Cinco (mudança a cada duas semanas)  

 

 

Psicologia 

Um psicólogo e duas estagiárias (mudança 

de um ano para o outro – somente alunos do 

quinto ano de psicologia) 

 

Nutrição Duas nutricionistas e duas estagiárias 

(mudança a cada três semanas) 

 

Terapeuta 

Ocupacional 

 

Uma T. O. e duas estagiárias (mudança a 

cada semestre) 

 

Assistente Social Uma para o ambulatório e uma para a 

enfermaria 

Enfermeiros Turnos de 6h no período do dia e 12/36 do 

período da noite. 

 

As enfermeiras que ficam no período do dia, no entanto, têm uma organização peculiar, 

atendendo a todo o corredor do sétimo andar, que é onde fica o Setor de Oncologia e 

Hematologia Pediátrico. Assim, elas se dividem pelas alas a cobrir, sendo geralmente 
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designados para a ala da oncologia um enfermeiro e dois técnicos ou auxiliares em sistema de 

rodízio. Geralmente, as que enfermeiras que ficam com a ala da oncologia, não trocam com 

enfermeiras que atendem outras alas. Isso se deve a uma especialização das enfermeiras dessa 

ala, que lidam com situações das crianças muitas vezes mais críticas, exigindo-se um grau de 

cuidado maior. No período noturno, que são os turnos de 12/36 horas, costuma ficar uma 

enfermeira na ala da oncologia e também dois técnicos ou auxiliares. Sempre que há alguma 

intercorrência, há a possibilidade da chamada de enfermeiras que estão cobrindo outras alas.  

Especificamente, as condições, a organização e a rotina da enfermaria serão descritos 

mais adiante, de modo a apresentar o contexto em que as crianças estarão inseridas e se 

relacionando. 

 

4.4 Participantes (critérios de inclusão, exclusão) e contexto investigado. 

Os Participantes da pesquisa foram duas crianças cujos critérios de inclusão era ter entre 

3-6 anos de idade, estarem hospitalizadas, em tratamento para câncer, desde que elas e suas 

famílias aceitassem participar da pesquisa. A delimitação da idade das crianças refere-se 

àquelas em que as manifestações de apego já se estabeleceram e firmaram (4ª. fase, de acordo 

com Bowlby, 1969/1990). 

Como critério de inclusão ainda, a criança deveria apresentar habilidade motora já quase 

independente nesse período, conseguindo também se expressar por meio da linguagem verbal, 

de modo a que o estudo tivesse condições de atingir o objetivo – que é investigar a 

perspectiva da criança. Sabe-se, no entanto que, nessa fase, o pensamento por abstrações 

ainda está em desenvolvimento, mantendo-se predominantemente no concreto e em metáforas 

para a compreensão das situações (Soifer, 1992). Além dessas características, escolheu-se 

essa idade por esse período manter uma complementaridade com os demais trabalhos 

desenvolvidos pelo grupo de pesquisa, os quais também estudam vínculos afetivos (Amorim, 

2013). 

Como critérios de exclusão, definiu-se por crianças com distúrbios do comportamento 

severo e com deficiência mental, auditiva, visual, física, autista, hiperativo. Ainda, não foram 

convidadas como sujeitos-participantes as crianças em estágios muito avançados da doença; 

ou que, caso participassem da pesquisa pudessem ser colocadas em risco em relação a sua 

saúde. O tipo de câncer não foi um critério de exclusão ou inclusão da criança nessa pesquisa.  

Assim, contatou-se os pais das crianças que estavam internadas e apresentou-se o 

objetivo do trabalho, assim como as atividades que seriam desenvolvidas. Na ocasião, a 

voluntariedade em participar da pesquisa foi destacada, assim como a ausência de benefícios 
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financeiros. Destacou-se também que não interferiria no tratamento a anuência ou não em 

participar da pesquisa, assim como seria garantido o sigilo das informações e nomes dos 

participantes, usando-se nomes fictícios para a pesquisa. Explicou-se sobre a ausência de 

danos e riscos em participar e que se houvessem, a pesquisadora tomaria providências para 

cuidar dos mesmos. Foi apresentado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e 

assinado pelos pais. Buscou-se também a anuência da criança em participar da pesquisa, pois 

assim como Ferreira (2005 citado por Leite, 2008) reforça essa questão da anuência da 

criança, baseada no princípio da simetria ética, as crianças devem ser tratadas com respeito e 

ser informadas, consultadas acerca da pesquisa que estão participando com um caráter 

voluntário. 

A pesquisa foi feita com as duas primeiras crianças que preencheram os critérios acima 

e cujas famílias concordaram em participar do estudo. São elas duas meninas: 

 Daphne (nome fictício) é uma criança de 3 anos que estava em sua primeira 

internação, para o tratamento de uma leucemia de alto risco. A criança não 

demonstrou interesse por muitas das atividades apresentadas pela pesquisadora, 

porém, ao longo dos encontros, foi se familiarizando com as atividades e a 

pesquisadora. 

 Ana (nome fictício) é uma criança de 6 anos, com Sarcoma de Ewing, que já 

teve diversas internações anteriores. A internação de que participou da pesquisa 

era de curto prazo, por somente três dias, para a realização de quimioterapia. A 

criança interagiu bem com a pesquisadora, aproveitando de todos os 

instrumentos e atividades propostas. 

Além das crianças, em função da dinâmica da enfermaria, em que a mãe, outro parente 

ou pessoa responsável é solicitada a acompanhar a criança durante a internação, estes também 

foram considerados como participantes da investigação, integrando o momento da coleta de 

dados, inclusive participando das brincadeiras, quando solicitados pelos filhos. Finalmente, 

considerando os pressupostos teóricos da RedSig (Rossetti-Ferreira, Amorim, Soares-Silva & 

Oliveira, 2008), a pesquisadora também é considerada como participante do estudo, pois esta 

também está imersa na rede de relações constituída no momento da brincadeira e no cotidiano 

da enfermaria, no processo de coleta de dados.  

 

4.5 Método de investigação 

Para a execução dos objetivos propostos, optou-se por “conversas com as crianças”, por 

meio de sessões lúdicas e outras atividades. 
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Em relação à atividade com cada criança, foram planejadas quatro sessões lúdicas em 

um ambiente reservado na própria enfermaria. No primeiro encontro, era estabelecido o 

contato com a criança, buscando se aproximar dela e conhecer sua história. Para isso, foi 

utilizado material próprio à idade, como fantoches, uma família de bonecos, recursos para 

contar história, dentre outros (Roriz, 2009). Foram utilizados ainda materiais gráficos, lápis de 

cor e giz de cera, bonequinhos e dois carrinhos de brinquedos.  

Nessa atividadedo primeiro encontro, entendeu-se como fundamental deixar a criança 

bem livre,de modo a permitir a exploração dos instrumentos apresentados e inclusive os de 

registro (gravador de áudio), diminuindo assim um pouco a estranheza e o incômodo que 

podem causar. 

No segundo encontro, o trabalho foi conduzido através de material de desenho e médico, 

para se abordar o cotidiano da doença e do hospital. Nesse dia, também era entregue uma 

câmera fotográfica à criança, instruindo-se que ela tirasse fotos das pessoas que mais atraem 

sua atenção naquele ambiente: isto é, de quem ela gosta e também do que não a agrada ali 

(Jabur, 2007). 

Para a atividade de fotografia, foi disponibilizada uma câmera de fotografia da marca 

Nikon, modelo Coolpix S3500. O uso desta se deveu ao fato de a máquina ser pequena e leve, 

facilitando o manuseio pelas crianças que ainda são bem pequenas. Já para a caracterização do 

ambiente foramusados brinquedos como bonecos de pano (alguns vestidos de médicos), 

objetos de brinquedo de médico (estetoscópio, seringa, alicate), como discriminado na figura 

1 abaixo. 

 

Figura 1. Bonequinhos de pano apresentados para as crianças. 

 

No terceiro encontro, deveria ser utilizada uma adaptação do Four Field Map (Dunn & 

Deater-Deckard, 2001, usado por Almeida, 2009), que consiste de um tapete de círculos 

concêntricos em que a criança coloca bonequinhos das diversas pessoas com quem se 
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relaciona. O bonequinho representando a criança ficaria ao centro. Os círculos seguintes 

correspondem aos diferentes níveis de afeto (amo muito, amo, gosto muito, gosto, não gosto, 

detesto) e é sugerido à criança que ela coloque as pessoas que lhe são mais próximas, mais no 

entorno dela e que divida isso nos diferentes contextos (casa, escola, hospital e outros).  

 

Figura 2. Mapa das Relações – Four Field Map. 

 

Um quarto encontro foi feito, novamente com material lúdico, para agradecer e se 

despedir da criança, quando foi entregue a ela cópia do material produzido junto com ela na 

pesquisa. 

Como referido anteriormente, para a criança,o brincar é uma forma de comunicação e de 

socialização (Valladares, 2003). Assim, através das sessões lúdicas, buscou-se compreender a 

visão da criançae as significações que ela tem do ambiente hospitalar e das relações com as 

pessoas que a rodeiam. Lançar um olhar para a criança é dar voz à criança e moldar a pesquisa 

às possibilidades de captar essa voz (Campos, 2008). Assim, ressalta-se a importância de 

procurar compreender como a criança vivencia esse momento de hospitalização, como 

enxerga as pessoas que a rodeiam e se há uma construção de vínculos nessa situação, 

utilizando de suas expressões, suas brincadeiras durante as sessões para tentar compreender 

esse movimento das crianças. 

Para a coleta de dados, a meta seria conduzir as atividades junto às crianças em um 

ambiente mais isolado, como uma saleta em que houvesse pouca interferência do ambiente. 

No entanto, as atividades realizadas com as crianças foram desenvolvidas no próprio leito. 

Primeiro, por não haver uma sala na enfermaria reservada para esse tipo de atividade (todos 

os atendimentos são desenvolvidos dessa forma, em ambiente coletivo). Mais ainda, as 

crianças foram avaliadas no leito, por que elas estavam relativamente imobilizadas, com a 

administração endovenosa de soro e medicação. 

Ainda, devido à alta rotatividade, não só de profissionais, como também de pacientes 

que permaneciam pouco tempo no hospital, a realização desses quatro encontros planejados 
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foi dificultosa, sendo que muitas vezes as crianças permaneciam por um período muito curto 

de internação, a coleta precisando ser reformulada, de acordo com a dinâmica da enfermaria. 

Assim, respeitou-se o estipulado inicialmente para ser realizado com a criança, porém em 

alguns casos, não foi possível a utilização de todos os instrumentos. Tal indisponibilidade se 

deveu a vários outros fatores. Dentre eles, pode-se citar a idade da criança (muito nova) em 

que a criança teve dificuldades de (en)(a)tender ao uso do instrumento; e, o fato de a criança 

estar restrita ao leito. 

As sessões foram previamente autorizadas pelos responsáveis,duravam em média 

quarenta minutos cada e foram audiogravadas, estasempregando um gravador simples.As 

entrevistas foram, posteriormente, transcritas no computador, para facilitar a assimilação das 

informações pela pesquisadora e se trabalhar na análise. Não foram feitas gravações em vídeo, 

de modo a proteger a imagem em função do direito ao sigilo das crianças. Além das sessões, 

houve um acompanhamento dos casos, junto à equipe profissional, por meio das Reuniões 

Multidisciplinares, realizadas semanalmente no hospital.  

Além dos encontros com duas crianças, foi realizado um estudo piloto, voltado mais 

para a preparação da pesquisadora, no sentido de ajudá-la a familiarizar-se com o ambiente e 

com a situação hospitalar. Assim, percebeu-se como seria o brincar no leito, as interrupções 

feitas por enfermeiros e demais profissionais e outras intercorrências que podem ocorrer 

durante a coleta de dados. 

Ao longo de toda a pesquisa, foiainda construído um Diário de Campo, na intenção de 

relatar as histórias, os acontecimentos, as dificuldades enfrentadas pela equipe, alémdos 

diálogos informais, referentes às diversas situações vivenciadas pela pesquisadora no 

cotidiano do ambiente de pesquisa - a enfermaria pediátrica oncológica. 

 

4.6 Procedimentos de Análise do Estudo 

 
A análise dessa pesquisa se ancorou em três fontes: as sessões lúdicas com as crianças 

internadas (audiogravadas), as observações do ambiente e das reuniões multidisciplinares e o 

diário de campo. 

 

As Sessões Lúdicas 

Tendo-se as gravações em áudio das sessões conduzidas com a criança, a pesquisadora 

realizou as transcrições literais das sessões integrais. A seguir, foi feita uma leitura minuciosa 

do material, buscando-se sinais e expressões das crianças que poderiam se referir a vínculos e 
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às pessoas que estavam (ou não) com ela. Após, buscou-se organizar todos os recursos 

obtidos durante as sessões, como as fotografias, os desenhos, as falas e atitudes das crianças 

durante o momento da sessão. 

 

As observações do ambiente e das reuniões multidisciplinares 

Tendo-se como base a perspectiva da RedSig, entende-se que os processos relacionais e 

de desenvolvimento se dão de forma contextualizada. Dessa maneira, as observações do 

ambiente e a participação das reuniões multidisciplinares surgiram como uma necessidade 

para a pesquisadora, no sentido de caracterizar a rotina do ambiente em que a criança está 

inserida. As reuniões foram de extrema importância no sentido de compreender a estrutura 

institucional que circunscreve as relações entre os profissionais, ou seja, como as áreas se 

comunicam para tratar os diversos casos que são cuidados nessa enfermaria; ainda, em como 

são entendidas e propostas as relações dos profissionais com as crianças e suas famílias. 

Buscou-se dessa maneira construir um mapa da equipe de profissionais, no sentido de se 

compreender a dinâmica da enfermaria, assim como uma forma de se ter indícios acerca das 

relações que determinada criança estabelece naquela condição e ambiente. 

Assim, pelas observações e acompanhamento das reuniões, pode-se acompanhar cada 

caso que estava internado e observar a interação da equipe, observando os variados 

tratamentos e os papéis de cada profissional dentro de uma equipe multidisciplinar. 

 

O Diário de Campo 

O diário de campo foi adotado como método a complementar a análise dessa pesquisa. 

As notas de campo são registros feitos pelo pesquisador sobre sua vivência no campo de 

pesquisa, especialmente em pesquisas qualitativas, aqueles registros podendo exercer 

importante função para a compreensão do contexto e condições da coleta de dados (Bogdan & 

Biken, 1994 citados por Palacio, 2014). 

Dessa forma, a pesquisadora manteve um diário de campo ao longo de toda a pesquisa, 

registrando as primeiras visitas a enfermaria, descrevendo o primeiro contato com o local, as 

sessões lúdicas dos casos analisados, assim como o estudo piloto e os demais momentos em 

que a pesquisadora passou na enfermaria. Ainda, descreveu as reuniões de equipe ou de 

aguardo do paciente na enfermaria, destacando a vivência da pesquisadora nesse ambiente. 

Articularam-se às anotações do diário de campo, as vivências da pesquisadora aos dados 

obtidos pelas sessões lúdicas e as observações do ambiente.  
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Pelo diário, buscou-se também destacar a vivência da pesquisadora, demonstrando que 

esta estava imersa na rede de relações formada na enfermaria. A metáfora da rede é utilizada 

pela Rede de Significações, pois deve-se buscar compreender a pessoa como parte de um 

sistema e apreender suas relações. É por meio de diversas interações, em contextos sócio-

culturais, que se produzem significados e (re)significações acerca do mundo, inclusive das 

relações afetivas a serem construídas (Rossetti-Ferreira et al, 2008, p. 152), sendo impossível 

excluir as vivências e os sentimentos pessoais da pesquisadora vividos ao longo da pesquisa. 

Em função disso, ao final do trabalho, será discutida tal vivência, no tópico 6(VIVÊNCIAS 

AO LONGO DA PESQUISA – percalços e compreensões). Antes, porém, vai-se discutir os 

casos propriamente ditos. 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A partir de agora, então, serão apresentados os casos das crianças analisadas. 

Inicialmente, será feita uma apresentação de cada uma das duas crianças e dos encontros e 

conversas realizadas com elas. Após essa apresentação, será apresentada a análise dos dados. 

E ao final, faz-se uma discussão articulada dos dois casos investigados. 

 

 

 

Caso 1. Daphne e os Fantasmas a Desvendar 

Daphne é uma menina de três anos, que estava em sua primeira internação, sendo que a 

criança estava internada para o tratamento de uma Leucemia de alto risco. No momento da 

entrevista, Daphne estando completando seus primeiros ciclos de quimioterapia, assim como 

estava sob avaliação do psicólogo. Com Daphne, foram realizados três encontros, devido ao 

fato de a criança ter uma breve alta hospitalar. 

 

Primeiro encontro com Daphne 

No primeiro encontro, inicialmente explicou-se a pesquisa para a mãe da criança. Após 

apresentação do projeto, da leitura e assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, fez-se o primeiro contato com Daphne. Este aconteceu com a criança no leito e 

com a presença da mãe que permaneceu todo o tempo próxima à criança. 



36 

 

Como programado, a pesquisadora levou os bonequinhos e materiais gráficos para a 

criança. Para a atividade, apresento os bonequinhos, tanto com a família negra quanto com a 

branca. Daphne pega alguns na mão, mas não esboça nenhuma reação em relação aos 

mesmos. A pesquisadora incentiva a criança a brincar com eles, porém Daphne não se mostra 

interessada.Sua atenção está dirigidaà televisão, onde está passando Scooby Doo - seu 

desenho favorito (segundo a mãe). Daphne mantém-se quieta e não direciona muito o olhar 

para a pesquisadora. 

A mãe se levanta e fala para a filha brincar, tentando estimulá-la. Pergunto se ela 

costuma brincar com bonequinhos e ela diz que não, que prefere carrinhos. Pergunto então a 

ela se ela gosta de desenhar e a mãe diz que sim.  

Pego materiais de desenho e mostro para ela. Ela pega o material e passa a rabiscar o 

papel, fazendo garatujas. Ela usa todas as cores do giz de cera e, depois, todas as cores do 

lápis de cor, como mostra a figura abaixo.  

 

Figura 3: Desenho de Daphne, realizado durante o primeiro encontro 

 

Depois, Daphne pega o celular da pesquisadora (que é usado como gravador). Ela mexe 

nas teclas, ficando mais tempo focada no celular do que estava durante a atividade de desenho 

ou com os bonequinhos. Manipula o celular, mexendo nas teclas, voltando para a tela 

principal, inclusive com o gravador, depois de meu incentivo. Falo para ela falar algo perto e 

escutar depois. Ela faz isso uma vez. Depois, ela para novamente a gravação e tenta escutar o 

que tinha sido dito. A mãe comenta que ela mexe muito no tablet. Após 40 minutos, em que 

ela alternou entre o desenhar, assistir a televisão e brincar com o celular, eu informo que 

preciso ir e que irei voltar no dia seguinte com uma câmera fotográfica. 

 

Segundo Encontro com Daphne 

No segundo encontro, eu levo os brinquedos de hospital, dois carrinhos (que a mãe disse 

no dia anterior que ela gostava de brincar) e a máquina fotográfica. 
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Quando chego, Daphne não sorri para mim quando me vê.Ela só sorri no momento em 

que vê os carrinhos.Logo, ela os pega e brinca com eles, fazendo-os rodar pela cama, 

mostrando-se mais disposta a brincar e inclusive a interagir com a pesquisadora, olhando para 

as demais sacolas que eu tinha em mãos. 

Logo em seguida, mostro os objetos que lembram hospital e ela brinca com o 

estetoscópio, colocando no ouvido como fazem os médicos. A mãe incentiva, colocando em 

seu próprio ouvido e dizendo que escutará o coração de Daphne. Ela ri ao ver a mãe 

colocando o estetoscópio em seu peito. Após isso, a criança me fala que quer assistir ao 

Scooby-Doo, mas este ainda não havia começado. Mostro a ela a câmera fotográfica, 

perguntando se ela lembrava que, no dia anterior, eu tinha prometido trazê-la. Ela fica 

olhando a máquina e espera pela minha confirmação se ela pode mexer ou não. Digo que é 

para ela brincar à vontade com a máquina. 

Ela começa a explorar a câmera e a tirar fotos. Eu digo a ela para tirar fotos do que gosta 

na enfermaria. Ela diz “Eu?”, a que eu incentivo. Ensino como mexer na máquina. Repito que 

é para tirar foto do gosta e do que não gosta. A isso ela diz que não sabe do que gosta. Eu digo 

que ela gosta do carrinho e ela tira foto do carrinho. Incentivo perguntando do que mais ela 

gosta. Ela fica em silêncio. Eu falo que ela gosta da televisão onde passa o Scooby-Doo. Ela 

passa então a tirar muitas fotos, principalmente do carrinho. Tira também foto da mãe e ri ao 

ver a mãe se esconder, tirando muitas fotos dela. Em certo momento, a mãe diz para a filha 

tirar fotos da pesquisadora, a que Daphne passa a tirar muitas fotos minhas, além da mãe e do 

carrinho. Pergunto sobre o Scooby-Doo, a que ela responde afirmando que o desenho ainda 

não começou. Pergunto se vai tirar foto dele e ela diz que sim.  

Em determinado momento da conversa com a criança, uma enfermeira entra no quarto 

para tirar o plástico que cobria sua tala e a veia, para que ela tomasse banho. Depois, a 

enfermeira abre o soro e diz que vai aplicar um remédio. Daphne começa então a chorar um 

pouco e busca pela mãe com a mão livre, tentando puxá-la. Sua expressão é de assustada com 

a enfermeira, ao ver abrir o soro novamente ao lado de sua cama. A mãe e a enfermeira atuam 

no sentido de acalmar a criança, enquanto a enfermeira aplica o remédio. Quando termina, 

Daphne para de chorar. Porém fica olhando na direção da própria mão, mesmo depois da 

enfermeira ter saído da sala. Digo que ela pode tirar foto do que ela não gosta também e 

Daphne tira foto da mãozinha na tala. 
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Figura 4: Fotos tiradas por Daphne no encontro, representando o que gosta do ambiente 

(o carrinho, a mãe, a pesquisadora e a televisão transmitindo o desenho) e o que não gosta (a 

mão na tala, por onde são feitos os procedimentos medicamentosos). 

 

Terceiro Encontro com Daphne 

 Neste terceiro encontro, explico para ela que será a última vez essa semana que nos 

veremos e que, quando ela voltasse ao hospital, eu a encontraria novamente e entregaria com 

um livrinho contendo as fotos que ela tirou, assim como os desenhos que ela fez. Pergunto, 

então, que capa ela gostaria e ela diz que não sabe. Pergunto se ela gostaria de uma capa do 

Scooby-Doo e ela sorri, dizendo que gosta do Scooby-Doo. 

 Disponibilizo novamente os bonequinhos de pano, porém Daphne não presta atenção a 

eles. Tento falar sobre o mapa de relações e explicar o procedimento, mas ela parece não 

entender. Deixo livre a brincadeira, entregando a câmera fotográfica e os carrinhos de 

brinquedo para ela.  Enquanto ela tira fotos, uma enfermeira aproveita para medir a pressão e 

a temperatura de Daphne. Durante os procedimentos da enfermeira, Daphne demonstra 

desconforto e chora, chamando pela mãe nesse momento. Depois, Daphne tira basicamente as 

mesmas fotos do encontro anterior, tirando fotos dos carrinhos, da mãe, da pesquisadora e da 

televisão.  

 Após a saída da enfermeira, Daphne começa a dar mais atenção aos bonequinhos, 

chamando um pelo nome de uma tia e passando a brincar de dar comida aos bonequinhos. Ela 

pega os bonequinhos e fala como que brava com eles, gritando para comerem. 

“Daphne: é a Daphne. 
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(voz da outra criança) 

Pesquisadora: o que a Daphne tá fazendo? 

Daphne: tá fazendo com esse aqui? 

Pesquisadora: quem é esse? 

Daphne: ele tá comendo! Come! Come! Come! 

Pesquisadora: comeu ou não comeu? 

Daphne: Come! Come! Comeu tudo! 

Daphne: Come! Come! 

Pesquisadora: ih será que ela está querendo comer? 

Daphne: Come! Come! Come! 

Daphne: Comeu tudo! 

Daphne: Come! Come! Comeu tudo! 

Pesquisadora: todo mundo conseguiu comer? Você também conseguiu comer? Hum? 

(volta a mexer com a câmera). 

Daphne: Mamãe, quer mexerica! Mamãe! Quer mexerica!” 

 

Em determinado momento, após Daphne terminar de comer a mexerica, a mãe e ela 

brincam novamente com os bonequinhos.  

“Mãe: deixa eu ver! 

Pesquisadora: olha...essa é a Daphne, essa é a Maria...e a mamãe? 

Daphne: Não...essa é a tia Maria... 

Pesquisadora: mas essa é bebê...como essa é a tia Maria? 

Daphne: não sei. 

Daphne joga então o boneco no chão 

Mãe: não! Não pode jogar não! 

Daphne: tia Maria não! 

Joga outros bonecos. 

Pesquisadora: não quer os bonecos? 

Mãe: dá um cheiro na Daphne! (brincando com o bonequinho no nariz da Daphne) 

Daphne joga todos os bonecos longe, demonstrando irritação, dizendo “Não!!” 

A mãe a repreende, batendo em sua mão. 

Daphne começa a chorar e a jogar mais bonequinhos no chão. 

A Mãe, irritada, diz que vai embora, saindo do quarto. 

Daphne começa a chorar e sua mãe volta. 
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Daí, a mãe diz que vai ao banheiro e já volta. 

Daphne fica aguardando o retorno da mãe, mexendo na câmera fotográfica sem muita 

atenção. 

A mãe retorna e já estou finalizando a sessão. 

Digo novamente que não a verei mais naquela semana e que a encontrarei novamente 

quando levarei o livro com seus materiais. Ela não responde ao que eu digo, mesmo com a 

mãe insistindo para que ela se despeça de mim. Ela fica olhando entristecida para a televisão.

  

 

Análise e Discussão do caso de Daphne 

Daphne, uma criança de três anos, estava em sua primeira internação, com um 

diagnóstico recente e sem qualquer experiência anterior naquele ambiente. Ainda, ela estava 

sendo avaliada pelo psicólogo da instituição. 

Nas entrevistas, a criança não demonstrou interesse em sair do leito para realizar alguma 

das atividades, mesmo após ter sido convidada pela pesquisadora. Porém, reconhece-se que 

essa saída era dificultada pelo fato de a criança estar ligada à máquina que administra soro e 

medicamentos, tendo mesmo dificuldade de sair do leito. 

No primeiro encontro com Daphne, a criança não interagiu muito com a pesquisadora, 

não conversando com esta em nenhum momento, os momentos de brincadeira tendo que ser 

incentivados pela mãe. Isso faz com que se remeta à proposição de Bowlby (1969/1990) que 

afirma que uma criança procura ou aceita um companheiro de brinquedo quando está bem 

humorada e confiante sobre o paradeiro da figura de apego principal.No caso em questão, em 

que a criança está doente e em situação bastante estranha, com mais uma pessoa desconhecida 

(a pesquisadora) e em interação, a criança se remete à figura de apego (a mãe), esta sendo 

mantida como referência e a quem a criança se mantém próxima e em contato mais íntimo. 

Assim, verificou-se que a criança se mostrou desconfiada e quieta; toda vez que a 

pesquisadora falava com ela, Daphne não respondia e mantinha o olhar afastado, direcionado 

para a televisão. Vai ser a mãe de Daphne quem vai dizer que a criança não costuma brincar 

com bonequinhos e que gosta mais de carrinhos. De início, portanto, a criança demonstra uma 

desconfiança e uma interação escassa com a pesquisadora, sendo essa relação mediada pela 

figura da mãe. A pesquisadora, nesse primeiro encontro, é mais uma pessoa, dentre as quase 

duas dezenas (como mostra o mapeamento da enfermaria), que é apresentada à criança, 

havendo uma ausência de vínculo entre as duas, em que a mãe faz o papel de intermediária 

nessa relação. 
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Esse comportamento mais quieto da criança também pode ser pensado como fruto de 

um impacto nesses primeiros dias de internação. A criança ainda estava se adaptando à nova 

realidade do tratamento e à rotina do hospital, em que estão presentes muitas pessoas - 

enfermeiros, médicos e demais profissionais - que mesmo antes da internação passaram a 

estar mais presentes em sua vida avaliando, fazendo exames, aplicando medicamentos 

(Françoso, 2001). Como Alves (2012) discute, o vivenciar uma doença grave significa 

adentrar em um mundo que não se escolheu, em que prevalecem exames clínicos, 

medicamentos, internações, afastamento de sua vida anterior, perda de sua liberdade, 

mudanças na rotina e a vivência da doença. 

E no caso, como é a primeira internação da criança, não se estabeleceram ainda vínculos 

e familiaridades com o ambiente hospitalar devido às internações recorrentes e as suas 

durações, como discutido por Avanci et al (2009). 

Pode-se inferir que o comportamento de esquiva da criança se dava também pelo 

estranhamento em relação à própria pesquisadora, uma pessoa a quem ela não conhece e 

aparece em seu leito para “brincar” com ela. Porém, a pesquisadora usava um jaleco como 

todos os membros da equipe profissional utilizam, o que a não distinguia do restante da 

equipe. Pode-se pensar aqui em uma dificuldade em compreender e distinguir os papéis de 

cada profissional dentro da equipe e dela própria – a pesquisadora. 

Apesar disso, nota-se também que o comportamento da criança é regulado pelo da 

pesquisadora. Assim, ela faz o que a pesquisadora a pede para fazer ou lhe apresenta, assim 

como descrito por Carvalho, Império-Hamburger e Pedrosa (1986).Como estas autoras 

discutem, a interação é definida como um potencial de regulação entre os componentes do 

campo, pela natureza das partes que interagem, ao mesmo tempo que as constitui, sendo 

simultaneamente um estado potencial e um processo. Ainda, a interação é a capacidade de 

regular e ser regulado por seus parceiros, mesmo que um dos parceiros não saiba ou aparente 

não estar sendo regulado pelo comportamento do outro. 

Dentre as várias atividades conduzidas com a criança, Daphne brincou somente com o 

celular da pesquisadora e rabiscou uma folha com todos os lápis de cor e os gizes de cera, 

ignorando os bonequinhos.  

Com relação ao desenho feito por Daphne, embora não represente nenhuma figura ou 

tenha alguma imagem, está adequado à sua idade (três anos), em que a criança tem a 

capacidade motora e abstrata para desenvolver, fazendo basicamente garatujas. Apesar disso, 

houve grande desinteresse da criança com a atividade. Pode-se pensar, em acordo com 
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Azevêdo (2011), que a criança brincou, indicando pouca adesão à atividade, por motivos de 

estresse. 

 No segundo encontro com Daphne, ela se mostra mais aberta a interagir com a 

pesquisadora, sorrindo para esta no momento em que lhe é entregue um brinquedo de que ela 

gosta - o carrinho. A partir desse momento, a criança conversa com a pesquisadora e interage 

mais, inclusive brincando com os brinquedos que representam objetos hospitalares. Brinca 

com o estetoscópio de brinquedo, tentando escutar o coração, imitando o gesto que os 

médicos fazem. Mas é com a câmera fotográfica que Daphne demonstra mais interesse e de 

que gosta mais. Esse encontro e o próximo giram, dessa forma, em torno da câmera 

fotográfica e das fotos que tira. 

O instrumento Four Fiel Map (Dunn & Deater-Deckard, 2001, usado por Almeida, 

2009) não foi utilizado durante o encontro, como planejado, pois pareceu de difícil 

compreensão à criança, podendo-se levantar a hipótese de que este instrumento exigia um 

nível maior de abstração e maturidade; ou ainda, menor intensidade de estresse. 

As fotos que Daphne tirou que diz gostar são: os carrinhos, a mãe, a pesquisadora e a 

televisão, que transmite seu desenho favorito, o Scooby-Doo. E a foto referente ao que diz 

não gostar é a da mão na tala, após a aplicação do medicamento. 

As fotos dos carrinhos e da televisão foram de alguma maneira induzidas pela 

pesquisadora, ao dizer a ela de que ela gostava desses objetos. As fotos da pesquisadora 

também foram induzidas, agora pela mãe, ao sugerir que a criança tirasse fotos da 

pesquisadora também. 

As fotos que Daphne tirou de forma espontânea foram as da mãe (gosta) e da mão que 

está na tala (não gosta). A referência à mão está ligada diretamente ao tratamento, que em 

seus três anos de idade provavelmente a criança não é capaz de avaliar sua possível 

contribuição à saúde. 

A referência nas fotos em relação à mãe e o número de fotos da mesma (de 200, 50 fotos 

são da mãe) parecem indicar o elemento humano central na relação da criança, relação esta 

que será evidenciada em outros eventos. Assim, a mãe é buscada em quase todos os 

momentos em que a pesquisadora esteve com ela. Buscou a mãe para brincar, tanto com os 

brinquedos de hospital, como com a câmera fotográfica, os materiais gráficos e com os 

bonequinhos. 

Daphne buscou pela mãe não só nos momentos de brincadeira, como também nos 

momentos de medo e tensão, particularmente quando as enfermeiras precisaram fazer algum 

procedimento. Para isso, a criança fez uso de uma série de recursos de orientação e 
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aproximação da mãe, como descreve Bowlby (1969/1990): com a chegada da enfermeira, a 

criança dirigiu as mãos para as mãos da mãe, a cabeça e o corpo na direção dela,além de 

chorar, gesticular e chamar por ela, gerando efeito sobre o comportamento da mãe que se 

aproximou. 

A relação de vínculo da criança com a mãe pode ser visto também, quando ela se 

ressentiu, quando a mãe ameaçou de sair do quarto, por ter se irritado com a criança. A 

separação é o processo que permite a um bebê / criança começar a assumir coisas e a 

descobrir que pode se tornar independente.Como Brazelton (1988, p. 199) afirma, é 

importante que a mãe perceba o filho como um ser independente e que é necessário que 

acompanhe esses períodos de mudança na relação entre mãe e a criança, para o bom 

desenvolvimento do bebê. Porém, a separação observada no caso não foi como a descrita pela 

literatura, sendo mais um momento de ameaça da mãe de afastamento da criança, do que uma 

separação gradual em que o objetivo era buscar a independência da criança.  

Pode-se pensar que os vínculos com a figura da mãe ainda são muito fortes e se mantém 

ao longo da internação, já que a mãe acompanha a filha em momento tão cheio de estressores, 

tanto que a presença da mãe é exigida pelo próprio hospital. 

As enfermeiras tiveram um papel de buscar acalmar a criança durante esses processos, 

mas não foram fundamentais para isso ou não atuaram como referência da criança nesses 

momentos. Ainda é impossível falar sobre reconstrução e coconstrução de vínculos nessa 

criança, pois ela está em sua primeira internação, sendo bastante nova e ainda se mantendo 

bastante ligada ao vínculo com a mãe. 

É interessante também discutir a foto da pesquisadora (de coisas de que gosta). No 

processo de internação, em que Daphne estava conhecendo a pesquisadora, esta é uma figura 

nova naquele ambiente, mas que, ao invés de remédios, leva brinquedos e uma câmera 

fotográfica para ela manipular. Porém, apesar da mudança de comportamento da criança na 

relação com a pesquisadora, pode-se dizer de uma possível construção de vínculos nesse 

contexto? Será que um dia é o bastante para que ela entenda o papel dessa pessoa naquele 

ambiente? Apesar disso, a relação parece se construir de maneira bastante rápida, já que no 

terceiro encontro, Daphne já aguardava, sabia o que esperar e o que a pesquisadora levaria 

para ela brincar. Vale frisar, no entanto, que falar de uma construção da relação da criança 

com a pesquisadora não significa falar em construção de vínculo, já que se verifica que, nas 

situações de tensão, a criança busca de fato pela mãe. 

Em relação a pessoas que não estão presentes no contexto do hospital, houve apenas 

umas poucas referências, como na passagem que ocorreu no terceiro encontro, em que 
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Daphne nomeia o bonequinho como sendo uma tia (Maria). Pode-se levantar diversas 

hipóteses a esse comportamento, podendo ser que os bonequinhos a façam lembrar de pessoas 

que estão afastadas dela nesse momento da internação. Outra hipótese levantada é a 

dificuldade da criança em estar afastada dessas pessoas que os bonequinhos a lembram. 

Porém, são hipóteses, pois Daphne no momento não especificou o motivo de estar jogando os 

bonecos, assim como também não foi mais bem investigado pela pesquisadora. 

Como discutem Cagnin, Liston e Dupas (2004), algumas crianças assumem uma atitude 

(auto) protetora, abolindo de sua vida qualquer alusão à doença. Outras, a possibilidade da 

morte faz parte da conscientização em relação à doença. As autoras concluíram que o modo 

como a criança compreenderá a doença está também vinculado ao meio social a que está 

inserida, às opiniões que a rodeiam e à influência da sociedade. Porém, mesmo estando sujeita 

a todas essas circunstâncias, a criança construirá uma imagem própria a respeito do câncer, 

vinculada a sua própria experiência. Apesar disso, não se observou durante os encontros com 

Daphne, nenhuma uma alusão à doença ou ao motivo de estar internada. Levanta-se a 

hipótese de que, pela idade da criança ou por estar em início de tratamento, ainda não haver 

esse conhecimento acerca da doença e das probabilidades de sobrevivência/morte.  

Como último ponto a ser aqui discutido, pode-se refletir sobre seu desenho favorito, em 

relação a que Daphne parava o que estava fazendo para prestar atenção. O desenho do 

Scooby-Doo, nesse ambiente, representa algo com que a criança está acostumada. É um 

pouco de sua rotina nesse ambiente totalmente diferente e assustador para ela. Tentando-se 

achar um paralelo entre seu desenho favorito e seu momento e vida, Daphne também 

encontra-se em um momento de descobrir seus medos e mistérios quanto a doença, assim 

como os personagens do desenho que desvendam os mistérios de fantasmas assustadores. 

 

 

Caso 2. Ana e o Jardim de Flores 

Ana (nome fictício) é uma menina de seis anos, que estava internada para passar pelo 

procedimento de quimioterapia. Ana possui Sarcoma de Ewing, este sendo o terceiro tumor 

ósseo mais comum e o segundo mais comum em crianças e adolescentes (Tipos de Tumores 

Ósseos, 2014). O tumor de Ana se desenvolveu em seu pé, a criança já tendo passado por uma 

cirurgia anterior a esta internação. Foram realizados dois encontros com a criança, por conta 

de seu curto período de internação, condensando-se as técnicas pré-estabelecidas, de uma 

forma de tentar realizar todas as atividades propostas. 
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Primeiro Encontro com Ana 

 No primeiro encontro, o contato foi feito com os pais de Ana, sendo que ambos 

estavam presentes na enfermaria. Tanto o pai quanto a mãe leram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido e concordaram com a participação na pesquisa, assinando-o. Ambos 

estiveram no quarto junto com a criança durante a conversa da pesquisadora com Ana. 

 Para o primeiro encontro, conforme planejamento, foram levados os bonequinhos e 

materiais gráficos. Mostro os bonequinhos para Ana, ela os pega, começa a organizá-los e a 

montar famílias com eles.  

“Ana: aqui. Esse é mãezinha dessa...e essa é mãezinha desse. 

Pesquisadora: esse é mãezinha desse? 

Ana: não...esse, esse, esse, todos esses aqui tá? E esse, esse, esse, ah isso...esse daqui 

são tudo da família... 

Pesquisadora: são todos da família? 

Ana: é..são todas as famílias. 

Pesquisadora: que família grande, não é?” 

A partir daí, Ana passa a nomear os bonecos e a dizer que papel exercem dentro da 

família: 

“Ana: essa é a Maria.. 

Pesquisadora: Maria? 

Ana: é...tem que lembrar desses nomes amanhã né? A Ana, o João, e a Maria.  

Ana: a Ana, a Joana, a vovozinha, o vovozinho, aqui é o João, João, João... 

Pesquisadora: qual nome você gosta mais? 

Ana: ah...qual que é essa daqui? Gostei mais do bebezinho! 

Pesquisadora: gostou mais do bebezinho? E como que é o nome desse mesmo? 

Ana: Ana!” 

  

Após Ana guardar os bonequinhos, dizendo que eles vão descansar, eu pergunto se ela 

gostaria de desenhar. Ela responde que sim. Ela faz desenhos bem coloridos e cheios de 

flores. A criança insiste para que eu desenhe também, mostrando-me como que devo fazer.  

 

“Pesquisadora: ah....vou fazer o matinho agora. 

Ana: tem que ser assim... 

Pesquisadora: assim tá bom? 
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Ana: é...bom não tá bom...mas o meu tá melhor! 

Pesquisadora: não tá bom? Então, como é que eu faço? 

Ana: faz com a folha assim....e faz assim... 

Pesquisadora: assim? 

Ana: até aqui ó! 

Pesquisadora: tô fazendo! 

Ana: agora você faz assim...um miolinho bem grande... 

Pesquisadora: agora tô fazendo aqui...” 

  

Durante a atividade de desenhar, Ana comenta sobre uma pessoa, a Renatinha.  

“Ana: Ai se a Renatinha vê eu mexendo com outra pessoa, ela vai ficar tão brava 

comigo... 

Pesquisadora: Renatinha?? Vai ficar brava é? 

Ana: brava comigo. Porque tô brincando com os outros... 

Pesquisadora: quem que é a Renatinha? 

Ana: Renatinha de cabelinho loiro...” 

Logo após, a mãe de Ana esclarece que Renatinha é uma das enfermeiras da enfermaria 

e de quem Ana gosta muito.  

Ana tratou também de sua relação com o pai e a mãe, além de sua professora da escola. 

  

“Pesquisadora: aqui é a mamãe e o papai? 

Ana: é. 

Pesquisadora: são as pessoas mais importantes pra você? 

Ana: sim. 

Pesquisadora: é? 

Ana: depois eu vou desenhar a mamãe e o papai.” 

 

“Ana: tá lindo. Nossa, a professora lá da minha escola passa um tanto lição...enche o 

caderno de tanta lição. 

Pesquisadora: é mesmo? Quanto tempo você fica fazendo a lição 

Ana: desde depois do recreio...porque eu fico atrasada falando com os coleguinhas... 

Pesquisadora: huuumm...então você fica falando com os coleguinhas? E agora? 

Ana: agora...pega o laranja, o preto, o azul, o roxo, pinta da cor que você quer...” 
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 Nosso desenhar é interrompido em um certo momento pela aluna do sexto ano do 

curso de medicina que precisava examiná-la. Ana me pede para esperar e eu digo que sim. A 

aluna a examina e agradece. Ao sair da sala, Ana me diz que está fazendo um dos desenhos 

para a médica. 

“Ana: eu vou fazer um desenho pra mim, tá? Depois eu te chamo pra ver.. 

Aluna: ah me chama que depois eu quero ver. 

Ana: tá. 

(Ana fala baixinho pra mim) 

Ana: é pra ela. 

Pesquisadora: ah é pra ela? 

Ana: shiiu!!!” 

 

Ao longo da atividade de desenhar, Ana fala sobre alguns de seus sentimentos sobre o 

hospital. 

“Ana: você já almoçou? 

Pesquisadora: eu não almocei ainda...você já? 

Ana: eu não. Eu não gosto da comida daqui... 

Pesquisadora: Não!? Por quê? 

Ana: a comida daqui é muito ruim... muito ruim.. 

Pesquisadora: muito ruim? Mas tem que comer, não tem? 

Ana: Ah eu não vou comer...só tem o bolinho que eu como... 

Pesquisadora: e você vai comer? 

Ana: eu como o bolinho...” 

 

Ana comenta ainda sobre outras coisas de que não gosta no hospital:  

“Apito da máquina (Bomba de infusão de medicamentos). 

Pai: esse negócio. 

Ana: fica assim a noite inteira... 

Pesquisadora: você não gosta? 

Ana: essa noite, sabe aquela de rabinho bem titiquinho? Bem pequenininho? Ela ficou 

vindo aqui a noite inteira! 

Pesquisadora: não deixou você dormir? 

Ana: não. Dava vontade de dar um tapa naquele negócio ali pra ele parar...” 
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Assim como falou sobre o hospital, Ana falou sobre a doença: 

“Ana: ainda bem que o meu pai ajudou a pintar...olha o meu papai ficou feio, minha 

mamãe, tudo meu ficou feio... 

Pesquisadora: por quê? 

Ana: porque o mundo tá acabando... 

Pesquisadora: é...por quê? 

Ana: porque o mundo acaba quando todas as pessoas morrem. 

Pesquisadora: você acha que o mundo tá acabando? 

Ana: sim...mas vai demorar ainda...sim...demora muito. O que aconteceu com a 

televisão?” 

“(na televisão fala sobre bactérias) 

Ana:  a lá...tem bactérias... 

Pesquisadora: você tem bactérias? 

Ana: não, não, não!  

Pesquisadora: também acho. 

Ana: eu tenho o bichinho do pé, já te falei disso né...é o câncer... 

Pesquisadora: câncer é o nome do bichinho? 

Ana: é o câncer...é um bichinho malvado! 

Pesquisadora: bichinho malvado né...mas você tá cuidando dele, não é? 

Ana: tá...eu nunca vou cuidar do bichinho malvado... 

Pesquisadora: cuidando pra tirar ele, não é? 

Ana: é! Tô me cuidando pra tirar esse bichinho do corpo!” 

 

Enquanto desenhamos, eu aviso que - ao terminarmos - vou precisar ir embora, mas que 

retorno no dia seguinte. Ana faz expressão de triste e me pede para ficar mais um tempo com 

ela. Enquanto desenha, diz que precisa de muitas flores em seu desenho, porque entregará um 

desenho para a Renatinha (a enfermeira) e o outro para a aluna do sexto ano. Assim, a ajudo a 

terminar de pintar e a escrever mensagens para a enfermeira no desenho.  

 

“Ana: tudo tá. O matinho já é dessa cor aqui. Depois vou fazer um monte de flor. 

Pesquisadora: várias flores? 

Ana: você tem que encher o mato de flor...aqui ó...fazer assim... 

Pesquisadora: olha só quanta flor... 

Ana: muitas né. 
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Pesquisadora: que jardim florido.” 

“Pesquisadora: então ó, vou fazer mais flores, hein. 

Ana: depois faz mais. Enche de flor. Tô precisando de muita flor. 

Pesquisadora: por que tá precisando de muita flor? 

Ana: porque se minha mãe fica brava se ela vê, aí sabe o que acontece...ela fica 

brigando e eu sou a culpada.  

Pesquisadora: por que você é a culpada? 

Ana: por causa que ela não gosta que eu fico com medo.” 

 

Ao sair do quarto, Ana me pede para chamar a Renatinha para ela entregar o desenho 

que fez e que está apresentado abaixo. 

 

 

 

Segundo Encontro com Ana 

 Nesse segundo encontro com Ana, por uma hora e meia, eu a aguardo retornar de 

exames. Quando ela volta para o quarto, pergunto se ela quer brincar e ela diz que sim, apesar 

de aparentar estar muito cansada. Eu digo que trouxe para ela brincar a câmera fotográfica 

que eu havia prometido no dia anterior. Explico a ela como mexer na câmera e peço para ela 

tirar fotos do que gosta ali no hospital e do que não gosta.  
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Figura 3: Fotos tiradas por Ana no encontro, representando o que gosta do ambiente (a 

mãe, a pesquisadora e o desenho das flores) e o que não gosta (a Bomba de Infusão de 

medicamentos e a urina esverdeada por conta dos medicamentos). 

  

Durante as fotos, uma enfermeira entra no quarto para medir a pressão e a temperatura 

de Ana. A criança reclama do procedimento, choramingando um pouco. Depois, os pais 

insistem para que ela coma, porque ela não estava se alimentando muito bem durante a 

internação.  

Como o quarto em que Ana está é duplo, a família que está ao lado está arrumando seus 

pertences para ir embora, em relação a que a mãe de Ana fala: 

“Mãe: a gente vai tão contente embora, mas dá uma tristeza saber que tem que voltar.” 

  

 Após Ana ter terminado de tirar as fotos, eu pergunto se ela quer desenhar, a que ela 

diz que sim. Entrego a ela os materiais e ela insiste novamente que eu desenhe também. 

Enquanto desenhamos, a mãe de Ana insiste para que ela coma e eu falo também para ela 

comer, porém ela recusa todas as nossas tentativas. Em um momento, entra uma funcionária 

da limpeza para limpar a cama ao lado que acabou de ser liberada.  

 

“Ana choraminga ao vê-la entrar. 

Mãe: não é pra você não. 

Funcionária: ah não meu amor, a tia só vai limpar aqui.” 

 

Logo após, uma enfermeira1 entra para começar a quimioterapia. Ana choraminga e a 

enfermeira procura acalmá-la, pedindo para ajudá-la.  

“Enfermeira 1: desenrola pra mim. Isso, assim. Pega a pontinha. Viu como você me 

ajuda. 

Ana: RENATINHA!!!! 

Enfermeira 1: cadê a Renatinha que sumiu? 
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Ana: RENATINHA!! 

Ana: RENATINHA!! 

Enfermeira 2(Renatinha) responde ao fundo: oi meu amor! 

Ana: vem aqui!!” 

A Enfermeira conversa com Ana, para colocar o soro. Ana choraminga. A Mãe e o pai 

tentam convencê-la, junto com a enfermeira, de que não doerá. 

A enfermeira que Ana chamou entra no quarto e conversa com ela e os pais. Ana diz 

novamente que esse outro desenho é para Renatinha. Após um tempo que ficamos 

desenhando, eu preciso ir embora e explico para Ana. Ela demora para aceitar, dizendo que 

precisamos terminar o desenho. Combino com ela então que vamos terminá-lo e, depois, eu 

vou embora. Digo ainda que a encontrarei novamente, com um livrinho, com seus desenhos e 

suas fotos. Pergunto do que ela gostaria para ficar de capa do livrinho e ela diz que gosta de 

pingüins. Antes que eu vá, o pai de Ana tenta convencê-la a tomar uma medicação. Ana 

reluta, chora e diz que é ruim. Eu e o pai a acalmamos e a convencemos a tomar a medicação. 

 

“Pesquisadora: eu sei que você não quer...papai quer que você toma prá ficar bem tá?! 

Ana: não quero. 

Pesquisadora: você precisa tomar o remédio. 

Ana: é ruim. 

Pesquisadora: é ruim, mas você toma ele rapidinho. Precisa tomar. Coloca na boca.  

Ana: eu não quero 

Pesquisadora: eu sei que você não quer, mas você precisa prá melhorar. Toma o 

remedinho. 

Pai: vai toma logo, anda. 

Pesquisadora: você toma a água rapidão, não vai nem sentir. 

Pai: Anda. Quer que eu chame as enfermeiras? 

Ana: quero a mamãe. 

Pai: tua mãe ta lá embaixo. 

Ana: não quero. 

Pesquisadora: olha, você toma rapidinho e toma a água. 

Ana: pega a água. 

Pai: já tá aqui. 

Ana choraminga e toma o remédio.” 
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 Após ela tomar o remédio e a água, ela me pede, para que - antes que eu vá embora – 

eu chame a Renatinha. Eu digo que sim e chamo a enfermeira. 

 

Análise e Discussão do caso de Ana 

Ana, uma criança de seis anos, estava em uma internação de curto prazo, de somente 

três dias, para a realização da quimioterapia. Ela já havia sido internada várias outras vezes e 

tinha passado por uma cirurgia para a retirada do osteosarcoma do pé. Tanto o pai como a 

mãe acompanhavam a criança no período de internação. 

Apesar do conhecimento da rotina do local, observa-se, pela fala da mãe de Ana, o quão 

difícil é estar no ambiente hospitalar e passar pelo processo de tratamento. Como a mãe diz – 

quando a outra criança do quarto da filha tem alta do hospital e é liberada -, é muito bom 

poder ir embora, não obstante ser difícil saber que se precisará voltar para continuar o 

tratamento. 

Um ponto a se destacar no caso é a presença do pai na enfermaria. Essa presença é 

atípica, no nosso corpo social, sendo geralmente a mãe a única acompanhante da criança na 

enfermaria. Porém, durante os dois encontros com a criança, o pai foi a figura mais presente 

no quarto, enquanto a mãe resolvia algumas questões no hospital. 

Em relação a ele, nos momentos finais da entrevista, quando a pesquisadora já estava se 

despedindo de Ana, o pai busca fazer com que a filha tome um dos medicamentos. Nota-se 

nesse momento, uma dificuldade do pai em manter a calma e convencê-la a tomar o remédio, 

gritando com a criança algumas vezes. Pode-se pensar que a quantidade de vezes que a 

criança precisa tomar algum medicamento, associado ao estresse por estar no hospital, 

intensifica e agrava a tensão, o que torna difícil eventos mais simples tanto para a criança 

quanto para o pai.  

Percebe-se, porém que a pessoa a quem a criança chama para estar com ela nesse 

momento é a mãe, apesar de que ela não estava presente na enfermaria. Pode-se pensar nesse 

sentido que a figura principal de apego ainda é mãe. Entretanto, diferentemente do caso de 

Daphne, em que só a mãe exercia esse papel naquele contexto, o pai de Ana também estava 

presente desenvolvendo a função da figura principal de apego, que é de acalmar a filha, 

ajudando-a a passar por esse momento de temor, em busca mesmo da sobrevivência.  

Diversos autores têm buscado investigar as experiências dos familiares, assim como 

analisaram o nível de estresse dos pais das crianças que estão internadas para o tratamento de 

uma doença como o câncer (Santos & Figueiredo, 2013; Guirardello & Kurashima, 2013). 

Esses autores discutem que o nível de estresse e ansiedade dos pais é elevado, devido ao 
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sofrimento ao longo do tratamento do câncer, assim como pode desencadear um quadro de 

depressão. Ambos os trabalhos citados destacam, nesse sentido, a importância do diálogo 

entre a equipe profissional de saúde e os pais. Tem-se o conhecimento de que quando as 

criançassão internadas nesse serviço, são realizados atendimentos psicológicos tanto com a 

criança quanto com os pais. Assim, pode-se pensar que a fala da mãe de Ana demonstra um 

diálogo com a equipe de saúde local; e/ou pode expressar um gesto de confiança na ou busca 

de um espaço de acolhimento pela pesquisadora, ao declarar seus pensamentos e sentimentos 

durante a entrevista com a criança. 

Observou-se também que Ana traz em sua fala o desconforto de estar nesse ambiente 

hospitalar. A criança fala que acha ruima comida, assim como o fato de as enfermeiras 

entrarem a todo o momento no quarto, mesmo à noite, de modo a conduzirem os 

procedimentos. Não gosta ainda do barulho da máquina da quimioterapia, todas essas coisas 

representando situações de que a criança não gosta. Como já foi explicitado por Alves (2012) 

anteriormente, a criança ao vivenciar uma doença grave, adentra em um mundo em que não se 

escolheu, em que prevalecem os exames clínicos, medicamentos, internações, afastamento de 

sua vida anterior, perda de sua liberdade, mudanças na rotina e a vivência da doença. 

No discurso de Ana, pode-se perceber o desconforto que esse novo mundo gera. Essas 

situações ficaram mais evidentes no segundo encontro com Ana que, ao ser pedido a ela para 

tirar foto do que gosta e do que não gosta do ambiente, a criança classificou o que não gosta 

como, a bomba de infusão de medicamentos (sendo esta a máquina que regula a velocidade e 

a quantidade de medicamento que é infundida de forma endovenosa, servindo tanto para o 

soro, para a quimioterapia, para antibiótico ou qualquer outro tipo de droga) e a urina com a 

cor alterada por conta dos medicamentos (despersonalizando sua cor amarela regular). 

Além de falar do que não gosta, Ana trouxe em sua fala a vivência do câncer e uma 

noção da morte. Nesse sentido, demonstrou um conhecimento, mesmo que parcial e 

metafórico, sobre sua condição. No discurso de Ana, ela faz alusão à doença, mesmo que de 

uma forma simplificada, explicando que o câncer é um “bichinho que faz mal”.Já traz 

também alguma noção sobre os motivos de estar internada ea importância em estar no 

hospital, para “se cuidar e tirar o bichinho malvado do corpo”. 

Pela idade de Ana (seis anos), verifica-se que a criança já desenvolveu uma perspectiva 

temporal mais elaborada, tendo uma noção de futuro e planejamento. Essa temporalidade se 

apresentou em diferentes situações, como poder contar com a continuidade do contato com a 

pesquisadora no dia seguinte. Como relatado nos dados, Ana poderia decidir os demais nomes 

dos bonecos no outro dia, pois a pesquisadora voltaria para brincar com ela. Em um ambiente 
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como o hospitalar, em que muitos profissionais entram em contato com a criança, entram e 

saem do quarto e das consultas, saber o que determinado profissional fará e trará para eladeve 

parecer como acalentador. Ainda mais, que a atividade não envolve nenhum tipo de 

procedimento médico. 

Esse sentido de temporalidade apareceu em relação à finitude da vida, verificando-se 

que a morte é algo que está presente nas percepções de Ana. Como Cagnin, Liston e Dupas 

(2004) destacaram, as crianças internadas elaboram discursos, enfatizando que ao se 

confirmar o diagnóstico, surgiam na vida da criança e da família diversas questões e 

suposições, que vão acompanhá-las ao longo do processo. No caso em estudo, Ana alude à 

própria doença e inclusive à possibilidade da morte (como quando diz que o mundo acaba, 

quando todas as pessoas morrem; e, confirma que o mundo tá acabando, apesar de que isso 

aindavai demorar). Para Ana, no entanto, a possibilidade de conseguir a cura e adiar a morte 

parece estar carregada de dúvidas, já que a criança chega a dizer que eu nunca vou cuidar do 

bichinho malvado...Como as autoras relatam,o modo como a criança compreenderá a doença 

está também vinculado ao meio social a que está inserida, às opiniões que a rodeiam e à 

influência da sociedade. Ainda sobre uma frase que Ana disse (eu nunca vou cuidar do 

bichinho malvado), pode-se ter mais de uma interpretação da mesma. Pode-se interpretar 

como a criança remetendo-se à possibilidade de cura da doença sendo pouquíssima, ou quase 

zero, no sentido de que não vale à pena cuidar do bichinho malvado, pois este não tem cura, 

como também, interpretar no sentido de que o cuidar do bichinho seria o não se cuidar e curar 

a doença. Ressalta-se que essas possibilidades ficam em aberto, pois no momento da fala da 

criança, esta não foi investigada e para a pesquisadora, como pode-se notar na transcrição da 

situação, que essa fala assumiu um sentido mais ligado a segunda interpretação possível. 

Em relação à interação da criança com a pesquisadora, logo em seu primeiro contato, a 

menina já conversou e interagiu de uma forma bem descontraída. No segundo encontro, no 

entanto, antes da entrevista, Ana havia passado por uma série de exames, por uma hora e 

meia. Assim, quando encontrou a pesquisadora, ela se mostrava muito cansada e mais 

sensível aos profissionais e procedimentos. É importante pensar que todas as atividades que a 

criança realiza nesse ambiente, tão incomuns e agressivos mesmo, a deixam cansada, 

indisposta para desenvolver atividades que normalmente realizaria, até mesmo com prazer, 

como relata Azevêdo (2011). 

Nas atividades realizadas com a pesquisadora, no primeiro dia, a criança logo começou 

a brincar com os bonequinhos oferecidos e a formar famílias com estes, nomeando-os. Muitos 



55 

 

dos bonecos receberam o mesmo nome pela criança, enquanto alguns ficaram sem nome, Ana 

dizendo que, no dia seguinte, ela continuaria a nomeá-los.  

Após guardar os bonequinhos, Ana decidiu por desenhar. Insiste para que a 

pesquisadora também desenhe, esta devendo inclusive copiar o desenho da criança. Seus 

desenhos são repletos de flores e sempre com três personagens - o papai, a mamãe e a filhinha 

– os quais estão sempre junto das flores. A qualidade e conteúdo do desenho equivalem ao 

desenho feito no segundo encontro da pesquisadora com a criança. 

Em relação às relações importantes para a criança e aos vínculos que ela tem 

estabelecido, mesmo que não intencionalmente induzido, quando a pesquisadora pergunta a 

ela quem são as pessoas preferidas no mundo, ela responde, que são o papai e a mamãe. Ana 

dá demonstração – ainda que frágil - de que as primeiras figuras de apego ainda são as mais 

importantes para ela, porém é importante ressaltar que há a possibilidade de uma indução da 

resposta da criança por conta da forma em que a pesquisadora perguntou sobre isso. 

No segundo encontro, no entanto, o vínculo ligado esta relação se evidencia. Como a 

criança estava cansada, evidenciou-se uma maior sensibilidade da criança aos procedimentos 

que as enfermeiras ou os pais precisaram fazer. Assim, só com a entrada de uma funcionária 

da limpeza para limpar a cama ao lado de Ana, a criança já se assustou e demonstrou medo, 

pensando que seria algum procedimento da enfermagem. Nesse momento, é a mãe que a 

acalma. É a mãe a quem ela chama, na hora em que o pai quer que ela tome o remédio. 

Porém, nos dois encontros, foi possível identificar outras pessoas e contextos enquanto 

significativos. Por um lado, aparece a escola, apesar de que, em nenhum momento, a criança 

trouxe seus afastamentos da escola por conta do tratamento. Desse ambiente, pode-se 

identificar a professora da escola a quem, por diversas vezes, Ana traz na conversa. Diz, por 

exemplo, que a professora não pode ajudar o aluno a pintar; ou, que ela, muitas vezes, atrasa-

se durante suas tarefas porque fica conversando com os coleguinhas, a professora fazendo 

com que a criança permaneça fazendo as tarefas, mesmo no intervalo do recreio. Ana traz esse 

contexto por estar saudosa dele? Ou por poder ter, em alguma medida, alguma satisfação de 

se afastar dele, em função da doença, já que a relação ali não parece muito acolhedora? A fala 

da criança não se mostrou muito clara quanto ao vínculo da criança com a professora, pois 

esta trouxe somente alguns fatos que acontecem no cotidiano escolar. Dessa forma, pode-se 

questionar quanto ao vínculo afetivo que essa criança tem com a professora. 

Uma outra pessoa que Ana trouxe com destaque foi o de uma enfermeira (a Renatinha). 

Ela demonstrou especial atenção e afeto a essa enfermeira. Essa relação mostrou-se presente 

no momento em que foi feito o procedimento de pegar a veia e ligar a máquina para a 
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administração da quimioterapia, realizado por uma enfermeira no segundo encontro. Nesse 

momento, apesar da presença do pai e mãe naquele ambiente, Ana chama pela enfermeira 

Renatinha para que ela vá ao quarto ficar com ela. Renatinha vai até o quarto e fica 

conversando com Ana e os pais. Nesse momento, destaca-se o papel dessa profissional e o 

quanto importa estar disposta afetivamente a se relacionar com a criança, facilitando até 

mesmo a realização dos procedimentos de saúde. Ainda, ao se observar como a enfermeira 

conversou com ela, pode-se notar uma grande afeição entre as duas. Da conversa com a 

pesquisadora sobre essa relação, resulta um desenho cheio de flores, de que ela (Ana), sua 

mãe e seu pai fazem parte. 

Outra pessoa em relação a quem Ana demonstrou particular atenção foi a aluna do sexto 

ano, que foi ao quarto examiná-la. Após o exame, Ana diz para a pesquisadora que entregará 

um de seus desenhos para ela. Observando-se essas figuras em relação a quem Ana traz em 

seu discurso e as que interagem com ela, pode-se falar das mesmas como figuras subsidiárias, 

como Bowlby (1969/1990) discute em seu trabalho. 

No entanto, o autor coloca as figuras subsidiárias, por exemplo, como o companheiro de 

brinquedo, procuradas em momentos quando a criança está bem humorada e confiante sobre o 

paradeiro da figura de apego principal o que não foi o caso. Como referido acima, Ana 

chamou pela enfermeira, no momento de tensão e temor, na hora de instalar a quimioterapia, 

apesar de que o pai e mãe encontravam-se presentes no quarto. Teriam essas pessoas um 

papel mais destacado do que como figuras subsidiárias?? Deveriam essas pessoas serem 

discutidas em termos daquelas que compõem uma outra perspectiva teórica, como da rede 

social de Lewis (1994). Segundo Lewis (1994), a questão do apego é reconsiderada como 

traço e passa a olhar para a rede de relações que a criança compõe no ambiente. Assim, a 

relação mãe-bebê, por exemplo, é uma das várias relações que constituem a complexa rede 

social da criança. Baseando-se nesse autor, as relações que Ana possui com a mãe e o pai é 

uma das relações de sua rede, sendo a sua relação com a enfermeira Renatinha, outra relação 

constituinte dessa mesma rede. Compreende-se que cada relação integrante de uma rede, pode 

ter um nível de afeto, assim, não exclui-se  a importância da relação de Ana com Renatinha, 

sem prescindir a de sua relação com os pais.   

No geral, pode-se observar que Ana mantém um vínculo forte com seus pais, tanto que 

ambos ficam com ela durante o dia na enfermaria; também, ela estabelece novos vínculos e 

constitui relações com outras figuras de referência. Assim, pode-se dizer que essa criança está 

reconstruindo seus antigos vínculos, assim como construindo novos naquele contexto. 
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Assim, se se pensa que a relação é uma via de mão dupla, observando-se que o 

profissional disposto trata afetivamente as crianças, há uma facilitação para ela nesse 

momento, possibilitando à construção de uma vinculação mais facilmente. Por essa via de 

mão dupla, pode-se pensar na interação da criança com esses profissionais. Para Carvalho, 

Império-Hamburger e Pedrosa (1986) a interação é definida como um potencial de regulação 

entre os componentes do campo. Dessa forma, para lidar com a sociabilidade humana, as 

autoras tratam da necessidade de identificar um mecanismo de regulação pelo co-específico, 

esta sendo a capacidade de regular e ser regulado por seus parceiros da mesma espécie. Pode-

se observar no comportamento de Ana e a enfermeira, esta co-regulação, em que o 

comportamento da enfermeira em  ser empático, carinhoso, afetuoso, regula o comportamento 

da criança em ter uma resposta também afetuosa com a mesma. Assim, consegue-se notar 

essa via de mão dupla na relação, ocasionando em uma facilitação da vinculação.   

Finalmente, analisando-se os desenhos elaborados por Ana, todos eles foram feitos de 

formas similares, destacando-se a família presente nos desenhos, sendo o papai, a mamãe e a 

filhinha, em um jardim com muitas flores. Em uma de suas falas, Ana diz que está precisando 

de muitas flores, para entregar para a mamãe, assim esta não ficará brava com ela. Quando 

perguntada do motivo da mãe ficar brava, a criança diz que a mãe fica brava ao vê-la com 

medo. Pode-se pensar assim nas dificuldades desse momento e todos os medos que a doença 

traz. Assim, Ana precisa de muitas flores para entregar a mãe, buscando desfazer uma 

possível culpa por estar nessa situação. Parece ser uma demonstração do vínculo da criança 

com a mãe, que pensa em lhe entregar um presente, algo bom, como flores, em meio a tantas 

dificuldades do adoecer com câncer. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No presente trabalho, buscou-se compreender como a criança que está internada em uma 

enfermaria pediátrica oncológica percebe esse ambiente e como se dão as relações e 

vinculações da mesma com a equipe profissional de saúde e os familiares. Para iniciar essa 

discussão, buscou-se por trabalhos anteriores que já se preocuparam em lançar um olhar para 

a criança nessa situação.  

Muitos dos trabalhos analisados remetem às dificuldades encontradas pelos profissionais 

que atuam nessa área, principalmente a equipe de enfermagem, em que os autores verificam 

haver um despreparo ao lidar com questões como a morte, muito presente nesse tipo de 

enfermaria. A maioria dos trabalhos ressalta a importância de se discutir e preparar os 
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profissionais para essas situações, pois estes se sensibilizam com a família e a criança, 

envolvendo-se em suas histórias (Avanci et al, 2009; Barbosa & Pinho, 2008) . Ainda, lançam 

um olhar para a equipe de profissionais de saúde, observando-se os impactos da doença para a 

família e as formas de enfrentamento da mesma. Dessa forma, muitos sentimentos dos 

familiares são semelhantes durante o tratamento, como a descrença na doença no início do 

diagnóstico, a confiança que é atribuída aos médicos, enfermeiros e demais profissionais, 

assim como a esperança da cura (Santos & Figueiredo, 2013; Guirardello & Kurashima, 

2013).  

Outros trabalhos referem-se à perspectiva da criança, em que se percebe um destaque 

para a atividade do brincar, ressaltando que muitas vezes o brincar pode ser comprometido 

pela internação. Azevêdo (2011) destaca que o brincar é o momento em que a criança 

expressa suas vivências, minimiza os efeitos da hospitalização e a auxilia a compreender as 

experiências desse momento. Assim, a prática da atividade lúdica é vista como de extrema 

importância, mesmo para as que estão em uma situação de internação hospitalar.  

Nesse sentido, como se buscava a perspectiva da criança, para se conduzir essa pesquisa, 

buscou-se destacar recortes do cotidiano da criança, durante seu período de internação. Para a 

apreensão das relações e vinculações da criança, definiu-se pela realização de sessões lúdicas, 

com atividades pré-determinadas e, por meio destas, a meta seria observar as relações que a 

criança estabeleceu ou referiu-se, assim como seus diálogos e ações com a própria família 

(mãe e pai), além da pesquisadora. 

No entanto, no contexto hospitalar estudado, verificou-se que nem sempre há estrutura 

para esse brincar, não havendo locais para a realização de atividades lúdicas. Essa limitação 

se dá inclusive muitas vezes pela ausência de condições da criança sair do leito e/ou, pelo fato 

de a criança não ter disposição para o brincar, frente ao cansaço, aos exames e à doença, como 

observado no caso de Ana. Diante do observado na coleta de dados, questionou-se o quanto a 

atividade lúdica da criança é valorizada no ambiente hospitalar, além de formas para que esse 

brincar fosse de alguma forma efetivado. Nos casos analisados, observou-se que os 

profissionais buscam saídas para a falta de estrutura hospitalar, realizando atividades lúdicas 

com as crianças no leito e quando possível, levando a criança para caminhar fora do hospital. 

Percebeu-se que buscam-se formas de valorizar esse momento com a criança, apesar das 

dificuldades que a estrutura de um ambiente hospitalar em regime de internação proporciona, 

ainda mais em casos graves de saúde.  

Para a realização da pesquisa, buscou-se, primeiramente, pela internação de uma criança 

que preenchesse os critérios de inclusão/exclusão da pesquisa, para depois averiguar o tempo 
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de internação. No entanto, o fator tempo de internação de cada criança representou um dos 

elementos de grande dificuldade para a realização do trabalho.A enfermaria é um ambiente 

muito dinâmico e pelo fato de a equipe investigada ter uma perspectiva de retirar as crianças 

pelo menor tempo possível de seu ambiente doméstico, geralmente o período de internação de 

cada criança varia, de dois dias a até uma semana.Além disso, muitas das crianças fazem 

somente retornos ambulatoriais, sendo liberadas no mesmo dia. Esse curto prazo de 

internação é uma tentativa de manter a criança o menor tempo afastada da casa e da rotina, o 

que é bastante salutar. Porém, este foi um aspecto que dificultou acompanhar os casos na 

presente pesquisa.  

Em relação à pergunta do estudo - se e como ocorre a criação de vínculos com os 

profissionais que atuam na enfermaria -, essa mesma situação evidenciou que o propósito da 

equipe não é de que novos vínculos sejam criados, mas que se preservem com mais 

intensidade os vínculos de origem – família e amigos. Entretanto, observou-se que, mesmo 

com um período curto de internação, como no caso de Ana, a criança foi capaz de 

(re)(co)construir seus vínculos anteriores, assim como construir novos vínculos nesse 

ambiente, em função de que o tempo de acompanhamento da doença é longo e acaba por 

promover muitos encontros e novas relações. 

Outra dificuldade da pesquisa foi o método criado para a avaliação dos vínculos, pois 

em alguns momentos os instrumentos selecionados mostraram-se insuficientes ou não 

puderam ser utilizados, assim como também não foram condizentes com a realidade do 

hospital. Dessa forma, destaca-se a questão da necessidade de realização de mais trabalhos 

que lidem com essa situação da vinculação das crianças, levando-se em conta as 

particularidades do serviço, buscando-se novos métodos de acessar tal temática. 

Essa sugestão se deve à importância que se dá ao tema, já que a criança, ao ser 

internada, está imersa em uma realidade totalmente diferente da antes vivenciada (Alves, 

2012). Nos casos analisados, no entanto, percebeu-se que os profissionais de saúde dessa 

enfermaria têm essa preocupação em mente, tentando sempre estar atento ao (pouco) tempo 

que o paciente fica internado e buscando formas de diminuir este tempo de internação. Se, a 

depender da gravidade da doença, o paciente precisa ficar internado por mais tempo, buscam-

se formas, entre os profissionais, de ajudar a criança e sua família a enfrentar esse período de 

internação, intensificando os atendimentos e procurando-se formas diferenciadas de se tratar o 

paciente. 

Observou-se, ainda, pelos estudos analisados na revisão de literatura, que a assistência à 

criança por um modelo biomédico, em que esta é cuidada essencialmente pela enfermagem e 
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a medicina, é considerada hoje ultrapassada. Com a implementação do SUS, a atenção 

integral ao paciente torna-se imprescindível, sendo o trabalho interdisciplinar uma 

necessidade do hospital (Boing & Crepaldi, 2010). Tal procedimento interdisciplinar foi 

verificado no hospital investigado. 

A observação do ambiente e o mapeamento dos profissionais do setor da enfermaria se 

deveu à necessidade de caracterização da rotina em que as crianças estariam inseridas, em 

função do referencial teórico de base (RedSig), que considera que, para se entender 

desenvolvimento e relações, é necessário contextualizar sócio-historicamente. Ainda, 

tomando-se a Rede de Significações como perspectiva, entendeu-se que uma pessoa está 

sempre imersa em jogos interativos, atravessada por uma rede de relações, ou seja, essa 

pessoa é parte de um sistema e é imprescindível que, para compreendê-la, é necessário 

compreender a rede de relações. Assim, esse momento de observação do ambiente e seu 

mapeamento pode ser entendido como de extrema relevância para a compreensão, no caso, da 

criança inserida no hospital. 

A pesquisadora passou dessa maneira a fazer parte da equipe, acompanhando os 

problemas por que estes passam, sofrendo por alguns pacientes e torcendo por estes também, 

em conjunto com a equipe de saúde. No entanto, essa observação e mapeamento mostraram-

se dinâmicos, pois o ambiente é dinâmico e complexo. Assim, a busca por uma compreensão 

da rede de relações desse hospital é algo sempre permeada por mudanças, acompanhando a 

rotina desse local de trabalho. 

Verificou-se, a partir dessa imersão, que em função da sua estrutura e organização,o 

ambiente hospitalar foi entendido como suscetível a uma enorme rotatividade dos 

profissionais. Na Tabela 1 apresentada anteriormente, fica claro o enorme número de 

profissionais, sem contar a equipe de enfermagem, que atua na enfermaria, estando em 

contato com os pacientes. Ficam claras também as mudanças e trocas de estagiários em cada 

área, demonstrando que o número de profissionais se modifica muito e com grande 

regularidade. Assim, em relação à questão dos vínculos, pode-se pensar, inicialmente, que há 

uma dificuldade estrutural para se criar laços, pelo número elevado de pessoas que circulam 

na enfermaria, assim como também a alta rotatividade dos profissionais e brevidade de seu 

contato com a criança. 

Observando-se essa alta rotatividade dos profissionais, não se pode deixar ainda de levar 

em consideração as dificuldades para uma criança pequena, internada em longo prazo, para 

compreender esse ambiente altamente dinâmico. Além disso, há irregularidades no seu 
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funcionamento, fazendo com que a maioria das atividades dos profissionais concentre-se no 

período da manhã, ficando o período da tarde sem grandes presenças ou movimentações. 

Essa fluidez e fragilidade das relações construídas pela equipe de profissionais com a 

criança internada mostrou-se facilitada por um elemento ideológico da instituição que é 

considerar a mãe ou um familiar a pessoa central na relação com a criança. Assim, como regra 

geral desse hospital, para a criança estar internada, é necessário que haja um responsável legal 

com ela, sendo geralmente, na maioria das vezes, a mãe.  

Assim, a hipótese levantada ao se iniciar a pesquisa, de que há um afastamento da 

criança da família, mostrou-se equivocado. Ao se analisar as situações das crianças internadas 

nesse hospital, observou-se que pelo fato de as mães estarem junto às crianças internadas 

durante o tratamento, esse vínculo permanece no lugar de vínculo discriminado, 

circunscrevendo que é ao familiar que a criança recorre em momentos de medo e angústia. 

De certa forma, ainda, isso pode gerar a expectativa de que não necessariamente o 

profissional precisa se vincular à criança durante o tratamento, pois a mãe está junto a ela, 

com o papel de acalmá-la e ampará-la nesse momento difícil. A organização estrutural 

atribuiria dessa maneira papeis diversificados na relação com a criança, discriminando 

(mesmo que não intencionalmente) a possibilidade de um baixo nível de relacionamento do 

profissional com a criança. 

Quanto aos estudos de caso conduzidos, verificaram-se diversas semelhanças e 

diferenças. 

Quanto as semelhanças, observou-se que as duas crianças têm forte relação com os 

familiares e particularmente com a mãe. Esta é a figura central, a quem a criança recorre 

quando cansada, estressada ou com medo, como na hora de aplicação de medicação ou de 

avaliações. Apesar dessa centralidade, verificou-se a existência de vinculação da criança com 

alguns profissionais, como a enfermagem, recorrendo a elas em momento de tensão. 

Reconheceu-se também, em ambas as crianças, dificuldade destas em sair do leito para 

brincar, sendo comum a brincadeira no leito. Outro fator que se pode considerar semelhante 

são as reações das crianças quanto à vivência desse novo ambiente, dessa realidade que é a 

internação. As reações de cada criança foram diversas, porém representaram o como é 

adentrar esse mundo hospitalar, que não se escolheu: Daphne apresenta um distanciamento e 

estranhamento do ambiente, não verbalizando seus sentimentos quanto a este; já Ana, 

verbalizou em diversos momentos do encontro seu desconforto com o ambiente. 

Em relação às diferenças observadas é importante ressaltar a diferença de idade e o 

quanto isso parece ter repercutido na interação com a própria pesquisadora. Outra principal 
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diferença foi o número de internação: Ana já contava com um grande número de internações 

anteriores e Daphne estava vivenciando sua primeira e única internação para tratamento. 

Assim, Daphne se mostrou mais arisca e desconfiada logo de início, não interagindo tanto 

com a pesquisadora. Já Ana, logo em seu primeiro contato, expressou sentimentos e emoções, 

e brincou com a pesquisadora o máximo de tempo possível. Conclui-se que Ana já estava 

mais acostumada ao ambiente hospitalar, à rotina desse ambiente e conhecia as pessoas dali, 

interagindo – inclusive com a pesquisadora - de forma mais descontraída, facilitada inclusive 

por ter uma idade mais avançada.  

Destaca-se também a diferença com a forma de lidar das enfermeiras com o paciente. 

Durante o estudo de caso de Ana, observou-se enfermeiras que estavam dispostas 

afetivamente a conversarem com a criança, a explicar seus procedimentos. Demonstraram que 

a disponibilidade afetiva facilita a vinculação com o paciente e o quanto facilita também para 

a execução do trabalho. Assim, pode-se pensar que a vinculação é uma via de mão dupla, não 

sendo somente um processo guiado pela criança, sendo que se necessita de ações de ambos os 

lados para que a vinculação seja estabelecida e construída. 

Outro contraponto que se observou entre Ana e Daphne é a alusão sobre a doença. 

Como destacado pelas autoras Cagnin, Liston e Dupas (2004), o modo como a criança 

compreende a doença está vinculado ao meio social a que está inserida, às opiniões que a 

rodeiam e à influência da sociedade. Mais ainda, pesa a idade da criança, no sentido de que 

esta tenha capacidade para construir uma representação abstrata de doença e morte. Assim, 

em seu discurso, Ana faz alusão ao câncer como um “bichinho malvado” e que ela precisa se 

cuidar para tirá-lo do corpo. Já Daphne não demonstra, durante os encontros, nenhum 

conhecimento acerca da doença ou da internação. Pode-se pensar novamente, como forte 

circunscritor, a idade da criança, já que Daphne é mais nova do que Ana - além de que para 

aquela a doença é algo muito recente e ela não conseguiu ainda trabalhar as questões. Ana já 

havia passado por diversas internações, assim como por uma cirurgia também, demonstrando 

um conhecimento prévio acerca do hospital, como da doença. 

Ao longo do trabalho, levantaram-se muitas questões acerca da construção de vínculos. 

Com Daphne, observa-se que, de início, a criança se mostrou arisca e desconfiada quanto à 

relação com a pesquisadora e, conforme as sessões foram se desenvolvendo, a criança se 

mostrou mais confiante e inclusive a aguardando para a realização de algumas atividades. 

Levantou-se a questão de quanto tempo se leva até poder dizer que houve a construção de um 

vínculo. Um vínculo é construído a partir de dias, ou um momento único em uma relação já é 

capaz de construí-lo? 
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Pode-se observar ainda uma diferença entre a relação da pesquisadora com Daphne e 

com Ana. Ana se mostrou mais aberta e disposta a brincar com a pesquisadora logo no 

primeiro encontro, demonstrando tristeza ao se despedirem, assim como Ana demonstrou em 

relação a outras figuras da enfermaria e sua família de origem. É importante ressaltar também 

o contexto em que esses vínculos estão sendo construídos, assim como a familiaridade com 

este. É complicado dizer a partir de que momento o vínculo começou a ser construído, 

podendo-se observar seus indícios e as relações em que esses vínculos se mantém, se 

estabelecem. 

Como discutido anteriormente, reconhece-se que houve limitações com que se defrontou 

no curso do estudo. Apesar delas, compreende-se que foram levantadas questões importantes 

quanto à situação da criança internada, assim como os vínculos que esta constrói no hospital. 

Procurou-se observá-las em um momento delicado de suas vidas, em que a família encontra-

se sob um medo grande do que está para acontecer e do tratamento. E mesmo durante esse 

momento tão difícil de suas vidas, permitiram que seus filhos fizessem parte desse momento 

da vida da pesquisadora, assim como a pesquisadora fazer parte de suas vidas.    

 

7. VIVÊNCIAS AO LONGO DA PESQUISA – percalços e compreensões 

 

Levando-se em consideração a RedSig, a pessoa está sempre imersa em uma rede de 

relações, em jogos interativos e que, para compreendê-la, precisa-se considerar-se essa rede. 

Assim, para a condução do estudo, a pesquisadora passou a fazer parte da equipe profissional 

de saúde, acompanhando as reuniões multidisciplinares do serviço. Dessa forma, acompanhou 

ainda a maioria dos casos que estavam em atendimento na enfermaria.  

Optou-se por escrever esse tópico, no sentido de que muito do que se viveu na 

enfermaria ou durante as reuniões, foram de extrema importância para a construção dessa 

pesquisa, assim como para a minha construção profissional de pesquisadora, dentro de um 

serviço de saúde. Peço a licença para que nesse tópico, não se discuta tanto os dados 

encontrados na literatura, porém, trazer a minha experiência, os fatos que foram vividos nessa 

enfermaria, acompanhada por profissionais e amigos. Acho que é importante ressaltar desde o 

início dessa pesquisa, quando esta ainda era outra a idéia inicial. 

Quando procurei pela professora Katia, conversamos sobre a possibilidade de realizar 

uma pesquisa em que o assunto principal seria apego/vínculos. Assim, surgiu a idéia em lidar 

com irmãos em situação de abrigo. Entretanto, por muitas razões e por problemas 
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institucionais ligados aos abrigos da cidade, optou-se por mudar esse projeto. Em uma 

conversa, percebeu-se meu interesse pela área hospitalar e construímos juntas a hipótese 

inicial desse trabalho. 

O caminho de se entender o ambiente hospitalar, conseguir autorização da enfermaria, 

passar pelos Comitês de Ética e ainda elaborar um projeto, em que a metodologia 

diferenciasse totalmente dos trabalhos realizados pelo grupo de pesquisa, foi difícil e com 

muitos percalços. Depois, as dificuldades ficaram ainda maiores ao estar dentro da enfermaria 

e me ver lidando com crianças, mas que o que eu somente conseguia visualizar era a doença, 

o câncer e o medo em estar com essas famílias, que passavam por um momento tão delicado 

de suas vidas. 

No início desse ano, portanto, foi realizado um treinamento do estágio profissionalizante 

da psicologia, oferecido pelo psicólogo da equipe para estagiárias. O treinamento foi de 

extrema relevância, tanto para o conhecimento do ambiente e dos diversos programas 

realizados no serviço, como também para discutir sobre os medos e as expectativas do 

estágio. Uma das atividades era discutir sobre um filme chamado “Onde Vivem Os 

Monstros”, em que a história é a de uma criança, Max, que tem dificuldades em lidar com sua 

raiva e vai para uma ilha em que encontra verdadeiros monstros e vive com eles um tempo. O 

filme ajudou a pensar sobre a criança, não a criança que temos idealizada e sem dificuldades, 

mas a criança que tem vivências muito intensas, assim como a criança que passa por 

dificuldades em sua vida e tenta achar um momento em que consegue brincar e se sentir bem. 

Depois do treinamento, optou-se por realizar um estudo piloto, mas um piloto diferente. 

Esse piloto era direcionado para a pesquisadora, no sentido de se ver atuando em uma 

enfermaria e observar as dificuldades e como agir nessa situação. O estudo piloto foi de 

extrema relevância para a compreensão do ambiente e do contato com a criança internada. 

Surgiu em um momento para desmistificar muitos pontos sobre a internação e a doença, assim 

como para ajudar a pesquisadora nesse contato com a criança, no leito do hospital. Este estudo 

piloto foi somente um encontro, com uma criança que estava internada na enfermaria a muitos 

dias e teve um significado muito grande em minha trajetória para a construção dessa pesquisa. 

Com essa preparação, foram realizados os estudos de caso. Uma das muitas conclusões 

a que cheguei foi que, apesar de serem crianças que estão com câncer e que estão em uma 

situação muito delicada de suas vidas, elas ainda são crianças. São crianças que querem o 

aconchego de uma mãe, que querem poder ir a escola e ver os coleguinhas, como também 

querem poder brincar sem ter nenhum problema que as impossibilite. E que mesmo nesse 

momento tão difícil, as pessoas estão dispostas a aceitá-las em suas vidas, buscando um 
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conforto, mesmo que por um breve encontro semanal; mesmo que por um breve momento da 

vida. 

Entretanto, esbarrei em muitas vivências difíceis e que a sombra destas, me assustava no 

início desse trabalho, como a proximidade com a morte. Além de ser a morte, mas também a 

morte de crianças, de um, dois, três anos de idade. Assim, muito dos sentimentos e angústias 

relatadas em trabalhos com os profissionais dessa área, eu também senti ao longo da pesquisa. 

Para mim, a morte, naquela enfermaria, pairava como algo que você não pode fazer nada por 

e que perder um paciente seria também um fracasso seu. É a incerteza de que o que você está 

fazendo com a criança, naquele ambiente, tenha uma importância para sua cura e / ou se não 

tiver para a cura, que esse encontro tenha um significado. Porém, ao longo do 

desenvolvimento da pesquisa, percebeu-se o quanto a equipe tenta no tratamento de cada 

criança, buscando sempre o melhor resultado, mesmo quando se tem logo no início, um 

prognóstico ruim.  

Em uma de minhas conversas com o psicólogo da equipe, ele me disse que o momento 

em que estive com a criança (a criança que participou como estudo piloto e que veio a falecer, 

dias depois) teve um significado para mim, assim como também teve para ela. Com essa 

frase, pensei muito quanto a esta questão da morte e nossa vivência como pessoas que 

acompanham esse momento. Talvez um dos pensamentos seja que o não envolvimento seja a 

melhor saída e que, como não fazemos parte da família, somos pessoas que estão de fora, 

podendo nos manter afastadas de todo sofrimento. Porém, o que observei com minha vivência 

e pela vivência das outras pessoas que também trabalham na enfermaria, desde as enfermeiras 

às estagiárias, é que esse afastamento é como uma ilusão que pensamos de início, para nos 

manter forte. Mas que quando acontecem situações difíceis e de possíveis mortes, percebemos 

que fazemos parte da vida dessa criança e dessa família, sofrendo junto e rindo junto também 

em alguns momentos. É o momento que o véu da ilusão cai, de forma que você compreende 

que, por mais que esteja de fora ou não se envolveu, a morte dessa criança pode te afetar. 

Entretanto, nem sempre a morte é vista como algo ruim. Presenciei casos em que a morte 

chegou como um consolo, um descanso para a criança assim como para a família. Não no 

sentido de desejar a morte, mas desejar o melhor para essas pessoas, até  o ponto em que você 

percebe, que talvez o melhor, não seja a vida em si, mas o que já aconteceu, o que já se viveu 

e que isso pode ser valorizado. 

Quando comecei essa pesquisa, imaginei, em alguns momentos iniciais, que os vínculos 

construídos nesse ambiente não seriam tão fortes e duradouros. Mas, com o caminhar da 

pesquisa, com minha vivencia na enfermaria, percebi que constroem-se vínculos a todo 
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momento e que esses vínculos têm a possibilidade de serem duradouros, ou se não, de ter um 

significado muito grande para a pessoa. Digo isso, pensando em mim mesma, no sentido de 

que construí vínculos nessa enfermaria, com o médico que passei a admirar, com o psicólogo 

que me ajudou diversas vezes e me ensinou muito durante esse processo, com as estagiárias 

que estavam todas as quartas-feiras comigo nas reuniões e me ajudavam a treinar a minha 

explicação, com a enfermeira que fiquei conversando enquanto esperava o retorno de uma das 

crianças e, por fim, com as crianças e as famílias que tive o grande prazer e a oportunidade 

em ter contato para a realização desse trabalho. 
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ANEXOS 

Anexo A – Aprovação do Projeto de Iniciação Científica pelo Comitê de Ética e 
Pesquisa da FFCL- RP 

 



 

 

 

Anexo B – Aprovação do Projeto de Iniciação Científica pelo Comitê de Ética e 
Pesquisa do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto 

 

 



 

 

APÊNDICE 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (RESPONSÁVEIS 

DA CRIANÇA) 

Seu filho está sendo convidado a participar de um projeto de pesquisa a ser conduzido 

pela estudantede Psicologia Camila Regina Lotto e pela Professora Kátia de Souza Amorim. 

A pesquisa está intitulada“(Re)construção e (re)estabelecimento de vínculos durante processo 

de internação hospitalar: a criança comcâncer”. O objetivo principal do projeto é compreender 

como, em um contexto hospitalar para atendimentode crianças que sofrem com câncer, se dão 

as relações entre crianças pequenas, seus familiares e osprofissionais de saúde. A meta é 

entender, através da perspectiva da criança, se se dá a construção de vínculocom os 

profissionais, quando da internação; e ainda, comose reestrutura o tipo de vínculo da criança 

com osfamiliares, já que muitas vezes implicam no afastamento da família. O projeto tem 

importância no sentido dese pensar como organizar as atividades e o atendimento dessas 

crianças e suas famílias, em momento tãodelicado e difícil de suas vidas. 

Para isso, na enfermaria do hospital, serão realizadas conversas com as crianças, 

utilizando-sebrinquedos, material de pintura e mesmo uma máquina fotográfica, para que a 

criança trate, ao seu modo, dasrelações com familiares e profissionais. Para isso, serão feitos 

quatro encontros com a criança, sendo quecada um será gravado em áudio para não se perder 

o que a criança falou. Essas falas serão transcritas nocomputador para serem depois 

analisadas. Depois, todas as menções à criança serão feitas através de nomesfictícios, de 

modo a não expô-la. 

As observações e falas coletadas serão utilizadas somente para finalidade de pesquisa, 

respeitandosea identidade, o sigilo e as normas éticas quanto à identificação tanto da 

instituição como dos participantes(crianças, familiares e funcionários). Ressalta-se que a 

participação é voluntária, não havendo qualquer tipode apoio financeiro ou despesa para a 

instituição e para os participantes. Fica explicitada também apossibilidade da interrupção da 

participação na pesquisa a qualquer momento, sem que esta decisão tragaquaisquer 

consequências à criança (e seu tratamento), aos familiares e mesmo aos profissionais de 

saúde. 

É assegurado aos responsáveis da criança o compromisso de preservá-la e aos demais 

participantesde quaisquer interferências desnecessárias e/ou exposições indevidas ou que 

sejam prejudiciais, no decorrerda pesquisa. Nesse sentido, não é esperado qualquer tipo de 

risco na participação na mesma. Porém, sabemos da delicadeza da situação, em que tanto a 



 

 

criança, como a família passam, com essa situação de adoecimento. Assim, se durante o 

estudo for detectado algum dano inesperado decorrente dele, fica à responsabilidade 

dopesquisador encaminhar a criança e/ou demais, posteriormente. Tal encaminhamento 

poderá ser realizado aoCPA (Centro de Psicologia Aplicada) ou setor de Psicologia do 

Hospital das Clínicas, da Universidade deSão Paulo, de Ribeirão Preto. 

Finalmente, os participantes poderão fazer perguntas sobre o estudo a qualquer 

momento. Casotenha algum problema ou perguntas adicionais, estaremos à disposição no 

telefone (16) 3602-3850. Sehouver alguma dúvida de natureza ética, ainda, os participantes 

ainda poderão entrar em contato com oComitê de Ética em Pesquisa, cujo contato pode ser 

encontrado ao final deste termo. 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (RESPONSÁVEIS 

DA CRIANÇA) 

Assim sendo, eu,_______________________________________, portador(a) do RG 

n°_______________, e do CPF nº_____________________________________, 

responsável pela criança 

_________________________________________ com a idade de 

____________________ afirmo que fuicontato(a) por Camila Regina Lotto, para autorizar a 

participação de meu/minha filho(a) na pesquisa“(Re)construção e (re)estabelecimento de 

vínculos durante processo de internação hospitalar: a criança comcâncer”. Fui informado(a) 

que o objetivo da pesquisa é compreender como se dão as relações e o modo deconstrução dos 

vínculos afetivos com os familiares e profissionais, quando da internação da criança. Entendi 

que será respeitado o sigilo da criança e de que não é esperado qualquer tipo de risco na 

participação na mesma. Porém, sabemos da delicadeza da situação, por que tanto a criança, 

como a sua família passam, nesse momento de adoecimento. Assim, se durante o estudo for 

detectado algum dano inesperado decorrente dele, fica à responsabilidade do pesquisador 

encaminhar a criança e/ou demais, posteriormente. Tal encaminhamento poderá ser realizado 

ao CPA (Centro de Psicologia Aplicada) ou setor de Psicologia do Hospital das Clínicas, da 

Universidade de São Paulo, de Ribeirão Preto. Entendi também que o estudo poderá 

contribuir com o modo de entender e lidar com crianças em situações semelhantes. Todas as 

minhas dúvidase questões no que diz respeito à pesquisa foram respondidas e a pesquisadora 

(e sua orientadora) se colocou àdisposição para esclarecer quaisquer dúvidas que eu possa ter 

em qualquer momento da realização dapesquisa, ou mesmo após o seu término. 

Fui esclarecido de que as informações serão utilizadas para fins do estudo proposto, 

ficando apesquisadora autorizada a apresentar ou publicar o resultado desse trabalho para fins 



 

 

de divulgação científica,assegurando a não identificação nominal da instituição, da criança e 

das pessoas envolvidas. Ainda, que, sehouver alguma dúvida de natureza ética, os 

participantes ainda poderão entrar em contato com o Comitê deÉtica em Pesquisa, cujo 

contato pode ser encontrado ao final deste termo. 

Ribeirão Preto, _______de___________de_________ 

 

________________________________________________________ 

Responsável/guardião 

 

_________________________________________________________ 

Pesquisadora: Camila Regina Lotto- portadora do RG n° 47.849.235-2, 

 

_________________________________________________________ 

Orientadora: Katia de Souza Amorim 

 

Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Ribeirão Preto – USP (CINDEDI) 

Telefone: (016) 3602-3850 - Endereço: Av. Bandeirantes, 3900 – Ribeirão Preto. 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão 

Preto - USP 

Avenida Bandeirantes, 3900 - bloco 3 - sala 16 - 14040-901 - Ribeirão Preto - SP - 

Brasil 

Fone: (16) 3602-4811 / Fax: (16) 3633-2660 

E-mail: coetp@ffclrp.usp.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


