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RESUMO

A necessidade de realizar-se um transplante hepático em uma criança, seja por doença

congênita ou adquirida, configura uma situação complexa em nossos dias. Essa pesquisa

teve como objetivo examinar a vivência dos pais que esperam pelo transplante hepático

do filho. A pesquisa foi realizada no Instituto do Fígado de Pernambuco (IFP) com quatro

mães participantes. Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas, utilizando-se

questões norteadoras para a obtenção das informações que viabilizassem o exame da

situação. Também foi realizada a análise temática, que possibilitou a identificação das

categorias com a representatividade qualitativa e também a dos núcleos de sentido que

favoreceram o exame da situação. No exame dos dados pode ser observado que essa

vivência para os pais é marcadamente complexa, expressa pela variedade de categorias

e pelos núcleos de sentido que compõem a situação. Pode ser observada a influência

de diversos aspectos relativos aos participantes que interferem nas suas vivências, entre

eles: a condição sócio-econômica, o nível de instrução e informação, a rede de apoio, as

diferentes formas de enfrentamento da situação, a idade das participantes, entre outras;

e, também, os aspectos que compõem a situação: a terapêutica dos transplantes e suas

particularidades, as perdas, os receios, o risco de morte e a não cura. Esse estudo visou

contribuir para o delineamento da situação, situando as dificuldades e apontando a

necessidade de atenção aos pais, abrindo espaço para que diversos aspectos

componentes dessa situação complexa se expressem.

Palavras chave: Parentalidade, transplante hepático, criança, luto.



ABSTRACT

The need for a hepatic transplant for a child, whether due to a congenital problem or a

contagious disease, results in a difficult situation in our times. This research aims at

examining the emotional state of parents that are awaiting a hepatic transplant for their

child. The research was carried out at the Liver Institute of Pernambuco (IFP) with the

participation of four mothers. Semi-structured interviews were made using direct questions.

A thematic analysis of the situation was made which permitted the identification of

categories with qualitative representation and also of assessing nuclei favorable to the

analysis of the situation. Results showed that the emotional state of the parents is markedly

complex, expressed by the variety of categories and feeling the nuclei of which the situation

is composed. The influence of diverse aspects relative to the participants which interfere

in their emotional lives can be observed; these include: socioeconomic conditions,

education and information levels, support network, different manners of dealing with the

situation, age of the participants. It also includes the aspects of which the situation is

composed: the therapeutics of the transplants and their details, losses, fears, risk of death,

and possibility of failure. This study may contribute to the understanding of the situation,

defining the difficulties, and addressing the attention needs of the parents, making way for

the diverse component aspects of this complex phenomenon to be expressed.

Key words:  Parenthood, hepatic transplant, child, mourning.
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INTRODUÇÃO

Em relação ao meu percurso pessoal, o meu interesse em relação ao lugar dos

pais no enfrentamento das dificuldades dos filhos surgiu na clínica, nos atendimentos em

consultório aos pais das crianças que eram minhas pacientes. As questões da

parentalidade sempre me chamaram atenção e despertaram questionamentos quanto à

sua função e suas dificuldades. Além do interesse, percebia que a atenção, de modo

geral, tanto na conduta, quanto na teoria, tendiam para a situação da criança.

Mais à frente, em certo período da minha vida, minha mãe precisou se submeter a

um transplante. De uma forma muito própria, passei a perceber detalhes e particularidades

dessa situação: a espera pelo transplante, o procedimento e o pós-transplante. Etapas

marcantes, complexas, que muito me ensinaram como pessoa a desenvolver uma visão

humanista da vida. Inicialmente, percebia as dificuldades do meu lugar de filha, com o

passar do tempo esse olhar propiciou-me o surgimento do interesse profissional. Colhia

dessa experiência uma segunda parte do que iria ser um dia o tema de interesse e de

pesquisa.

Iniciei estudos sobre a Teoria do Apego e seus desdobramentos teóricos,

encontrando nela o embasamento necessário para realizar a pesquisa. Viabilizava-se a

experiência dos meus interesses anteriores: parentalidade, transplante. Como desejava

examinar o processo de espera pelo transplante encontrei a minha questão de pesquisa:

A vivência dos pais: à espera pelo transplante do filho. Faltava-me a definição para o

tipo de transplante, pois isso delimitaria a questão. Inclinava-me inicialmente para

pesquisar o transplante cardíaco, e assim me preparava para definir o local da pesquisa.

Na época dessa definição, por questões pessoais, tive que regressar à minha

cidade de origem, Recife, Pernambuco. A partir desse momento e propriamente voltada
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às questões da pesquisa, por meio das orientações de pesquisa eu e minha orientadora,

Profa Dra Maria Helena Pereira Franco, decidimos que os dados da pesquisa seriam

colhidos em Recife. Não queríamos que a limitação de tempo no processo das entrevistas

fosse um fator que interferisse na pesquisa, o que fatalmente ocorreria se a realizasse

em São Paulo.

Em Recife, a ideia inicial de realizamos a pesquisa sobre a vivência dos pais á

espera de um transplante cardíaco do filho, não foi possível. Não havia fila de espera

com crianças para transplante cardíaco. Diante da frustração, surgiu a possibilidade de

pesquisarmos em relação ao transplante de medula óssea. Reiniciamos nova

fundamentação teórica e novos investimentos, até que, depois de certo tempo, levando à

frente essa idéia, percebemos que era inviável, pela configuração da espera nesse tipo

de transplante, pois ela só ocorre depois que já existe um doador, e isto alterava a nossa

intenção de pesquisa.

 Depois de muitos caminhos percorridos, frustrações e aprendizados, encontramos

a possibilidade de pesquisar sobre a espera no transplante hepático.

Hoje percebemos que todas essas mudanças e dificuldades na verdade nos

preparavam para a realização da pesquisa e foram fundamentais também para o

desenvolvimento e crescimento profissional, pois nos exigiu postura amadurecida diante

das adversidades e também nos proporcionou a ampliação de conhecimentos em relação

aos transplantes de modo geral. Fundamentalmente aprendemos com a nossa espera.

 E assim no Instituto do Fígado de Pernambuco - IFP que é parte integrante e

funcional do Hospital Universitário Oswaldo Cruz (HUOC) da Universidade de Pernambuco

(UPE), pudemos realizar a pesquisa.

Gostaríamos de destacar que, apesar de termos realizado a pesquisa só com as

mães das crianças em espera pelo transplante, em vários sentidos os pais se fizeram
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presentes por meio do discurso das mães, nas histórias que nos contaram sobre suas

vidas. Pareceu-nos autêntico deixar o foco para os pais. Teoricamente, no corpo do

trabalho, será possível observar uma referência maior da condição da mãe em alguns

pontos, entretanto, buscamos, sempre que possível, ampliar e trabalhar em relação aos

pais e ao casal.

Um dos grandes feitos da humanidade na área médica foi segundo COSTA (1998),

o transplante de órgãos, que trouxe uma série inusitada de dilemas éticos, religiosos e

culturais.

Com o advento do procedimento de transplante de órgãos, a noção de limite em

relação a certos tipos de problemas de saúde também foi alterada. Esse procedimento

trouxe, portanto, a possibilidade de, em certas doenças, efetuar uma mudança, de uma

situação de terminalidade para outra condição, que, por meio de medicamentos, poderia

ter um controle melhor e uma extensão da vida, mesmo que ainda hoje todos esses

aspectos ainda sejam incertos e de difícil mensuração. Nesse sentido, particularmente

em relação ao transplante hepático, foco desse trabalho, a cura não é alcançada, mas

sim uma mudança da situação de terminalidade para uma cronicidade.

Após se ter uma indicação para realizar um transplante hepático, como alternativa

terapêutica, algumas etapas desse processo devem ser consideradas, a espera, o

procedimento em si e o pós-transplante, todas essas etapas possuem suas dificuldades

e peculiaridades, tanto do ponto de vista orgânico e médico, como também do ponto de

vista emocional e afetivo.

Esse trabalho tem o foco voltado para a situação de espera e buscou desenvolver

e apontar as diversas questões que compõem este momento, particularmente em relação

aos pais que esperam em fila pelo transplante dos filhos. Sem, entretanto, ter a pretensão

de abarcar todos os aspectos, nem de oferecer respostas conclusivas, antes disso,
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pretendemos abrir espaço e jogar luz sobre a questão.

Assim podemos mostrar que na espera uma série de questões se apresentam e,

de fato, sinalizam a complexidade da situação que podemos perceber por dois grandes

grupos de aspectos. Um grupo diz respeito às dificuldades orgânicas da criança, às

limitações envolvidas, ao risco de morte, às intercorrências, à sobrevida e ao receio em

relação à chegada do procedimento e às suas peculiaridades, entre outros aspectos; o

outro grupo nos indica as particularidades do contexto que cercam os pais e as condições

afetivas e emocionais desses em relação ao enfrentamento da questão, entre elas

podemos elencar a idade, o nível sócio - econômico, o momento do ciclo vital, o acesso

à informação, aos recursos utilizados para o enfrentamento em relação às dificuldades

relativas ao filho doente ou ao adoecimento deste nas fases iniciais da vida, além do

posicionamento frente ao luto e ao luto antecipatório no processo de espera. Como

podemos perceber um conjunto de fatores que se inter-relacionam e se influenciam

constantemente, possuindo seus diversos desdobramentos, o que aponta uma situação

de complexidade e de vulnerabilidade dos pais nesse contexto.

Desse modo, procuramos desenvolver o nosso trabalho teórico e nossa pesquisa

de modo a oferecer condições para que essa situação possa ser examinada dentro de

uma complexidade, não sendo impossível entendê-la de forma resumida.

Nesse trabalho, então, por conta da intersecção com a área médica, já que

aspectos referentes ao transplante, às alterações orgânicas participam da situação,

buscamos, no capítulo 1, uma compreensão da especialidade no que se refere aos

transplantes, inicialmente contextualizando o surgimento dos transplantes de órgãos e

depois partindo para as peculiaridades do transplante hepático e, em seguida, afunilando

para as considerações em relação ao transplante hepático pediátrico. Nesse sentido,

buscamos uma articulação da Psicologia com os aspectos de ordem médica que
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influenciam o contexto de forma profunda.  Ao final apontamos a situação dos transplantes

no Brasil.

 No capítulo 2 procuramos seguir uma linha condutora, que partiu da explanação

sobre os diversos aspectos percebidos e que atingem a condição de pais frente às

dificuldades relativas ao adoecimento do filho e à espera pelo transplante. Procuramos

manter o contraponto com a questão da doença, buscamos por meio da Teoria do Apego

apontar os aspectos relativos às repercussões da formação dos vínculos e de seus

possíveis rompimentos nas vidas desses pais. Isso nos serviu de pano de fundo para

indicar a importância central de tais vínculos, preparando um olhar sobre as questões

relativas à parentalidade que se faziam necessárias e que ofereceram uma conexão

com os aspectos que se ligam ao luto e ao luto antecipatório dos pais.

Na sequência, apresentamos o capítulo 3, referente ao objetivo; em seguida,

apresentamos o capítulo 4, que se refere ao método do trabalho; no capítulo 5 realizamos

a apresentação e discussão dos dados do trabalho colhidos nas entrevistas que foram

realizadas no Instituto do Fígado de Pernambuco (IFP) e, para finalizar, no capítulo 6

realizamos as considerações finais.
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  CAPÍTULO 1 - ESPECIALIDADE TRANSPLANTE HEPÁTICO

   Ao tratarmos a situação dos pais que estão em fila de espera para o transplante

de fígado do seu filho, é importante que criemos proximidade e entendimento sobre as

questões específicas que circundam o tema.

   Para alcançarmos esse objetivo, nesse capítulo, abordaremos as características

referentes ao transplante de órgãos em seu aspecto geral e histórico, para em seguida

detalhar o transplante hepático e as peculiaridades existentes no transplante hepático

pediátrico, evidenciando algumas questões com que os pais se deparam na espera

pelo transplante hepático.

Enfocaremos a situação brasileira, a qual nos oferece uma complexa gama de

questões. Entender melhor a situação no Brasil em relação aos transplantes, assim como

os aspectos éticos referentes a essa questão, aproxima-nos do nosso objetivo e contribui

para que formemos uma visão da sua situação atual.

1. Transplante de órgãos

 O surgimento do transplante de órgãos, como alternativa médica, para a

continuidade da vida, foi, segundo aponta COSTA (1998), um dos grandes feitos da

humanidade na área médica. No curso histórico de desenvolvimento dessa nova

terapêutica dos transplantes, alguns aspectos servem como norteadores para a

compreensão e aproximação de tal conquista.

  Como nos aponta COSTA  (idem), as primeiras tentativas médicas de transplantes

foram iniciadas na década de 1960, mas não alcançaram de imediato a sua finalidade,

que seria prolongar a vida das pessoas que necessitam de um novo órgão.
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Os procedimentos de transplantes foram suspensos por mais de uma década,

por conta da alta mortalidade pós-operatória, existindo a suposição de que os

medicamentos imunossupressores, fundamentais em qualquer tipo de transplante, não

estavam sendo eficazes. Essa dificuldade aconteceu em todos os países que tentaram

desenvolver a técnica.

A partir dos anos 1980 é que os transplantes passaram a ser uma possibilidade

viável, em razão da introdução da ciclosporina como droga imunossupressora de base

que, combinada a outras, inibe as células do sistema imunológico em sua tentativa de

destruir o órgão transplantado.

Esse acontecimento trouxe consigo uma série inusitada de dilemas éticos,

religiosos e culturais. Por meio dessa possibilidade terapêutica, vários aspectos foram

alterados, e uma nova forma de lidar com os limites antes oferecidos pela Medicina, com

os transplantes foi viabilizada. A vida foi prolongada, mudando-se da angústia da doença

terminal para a doença crônica, em que o controle passa a ser feito por meio de

terapêuticas e intervenções medicamentosas. A cura, no sentido até então colocado e

que era o foco médico, de fato não ocorre, entretanto, propicia-se nova condição de

saúde a quem a elas se submete, mas deve ficar claro que importantes questões são

geradas, pois, ao mudar a situação do paciente terminal para a de paciente crônico,

também é alterado o enfoque oferecido a essas pessoas em relação ao seu lugar na

família, na sociedade, a forma como esta o trata e identifica-o, além da visão que os

próprios pacientes passam a ter de si.

No procedimento de transplante, a relação entre a vida e a morte é ressaltada,

haja vista que a doação de órgãos para transplante, em seu maior número, advém de

pessoas que têm a morte encefálica constatada, portanto, a ligação entre esses polos

faz-se presente nesse tipo de situação e estes merecem ser mais bem entendidos.
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O que de fato é a morte encefálica (ME), segundo FRANCO (2004) e de acordo

com a resolução da comunidade científica, é a falha irreversível do encéfalo, em suas

funções, indicando a morte da pessoa. Esse princípio é aceito em nosso país e na maioria

dos outros. Com isso, a vida do indivíduo é confirmada pelo funcionamento do encéfalo e

não mais como antes, que se vinculava ao funcionamento cardiovascular.

É importante que apontemos que essa noção de ME, que se vincula à doação de

órgãos, é um ponto que oferece grandes dificuldades. Como podemos perceber, a noção

de ME atual foi um conceito concebido intelectualmente, cientificamente, em que se

apontou para o fato de que, após certo dano encefálico radical e irreversível, a vida se

extingue, já que o encéfalo é responsável por diversas funções básicas e complexas em

que se inclui a possibilidade de interação e relação com o meio e com as demais pessoas.

A partir do momento em que essas capacidades são, de forma irreversível,

perdidas por um dano encefálico, a vida se extingue e tenderá à deterioração gradativa

do organismo; nesse sentido, certos sinais vitais podem estar presentes na pessoa, em

ME, mas já não condizem com a vida, de acordo com esse conceito.

É importante que apontemos para o fato de que o entendimento dessa noção de

morte pode ocorrer no plano lógico, racional, mas que, de fato ainda não está assimilada

em nossa subjetividade, e, por isso, é geradora de estranhezas e dificuldades,

ambivalências e angústias, que a todos, sejam médicos, pacientes, captadores ou mesmo

pessoas que não estejam diretamente ligadas ao assunto, atinge.

Isso pode ser entendido pelo fato de que, antes do advento dos transplantes o

conceito que vigorava era o de morte cardiorrespiratória, que foi construído socialmente

ao longo do tempo, fazendo parte da noção que temos, de fato, ainda hoje, sobre a vida

e a morte, mesmo que contrariando a noção cientifica obviamente aceita, mas ainda não

incorporada, de forma íntima e legítima, sendo vista teoricamente dotada de valor. Nesse
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sentido, observamos que essa situação não é de simples resolução e sim, da ordem do

complexo. Aproveitamos para apontar para o fato de que a ME é um dos aspectos, mas

de fato, a situação como um todo no transplante de órgãos, enquanto uma terapêutica

recente, merece um olhar, tanto da ordem da complexidade, como também em relação à

tentativa de uma naturalização, como tão bem apontou KNOBLOCH (2002, p.149):

Voltando às características da ME e de sua conceituação médica e clínica,

FRANCO (2004) ainda nos informa que se trata de uma situação irreversível e invariável,

que ocorre por conta de uma doença estrutural ou metabólica, que, de forma fatal, provoca

danos às funções de todo o encéfalo, incluindo o tronco encefálico. Assim, ele afirma

que, A ME ocorre quando o encéfalo é lesado definitivamente por intermédio de agentes

físicos ou químicos (p.197).

Dentre as causas que podemos elencar para que ocorra a ME, estão tanto os

problemas orgânicos previamente existentes na pessoa, como também os traumatismos

cranianos, tumores ou derrames que de forma definitiva interrompem as atividades

encefálicas. Podemos observar que o aspecto da irreversibilidade é enfatizado denotando

a preocupação, o rigor e a responsabilidade do profissional ao emitir um diagnóstico de

ME.

O diagnóstico da ME se dá por meio de um exame clínico, que segue um protocolo

rigorosamente aplicado para tal. A legislação brasileira exige a realização de outro método

de análise, como os exames do tipo eletroencefalograma, angiografia cerebral, entre

outros que ratifique o diagnóstico clínico.

Na relação entre ME e a doação de órgãos, alguns pontos merecem ser

“Exige-se das pessoas uma naturalização da problemática, que transforma
em uma tentativa de resolução operatória, à custa de uma
descontextualização dos implicados no processo”.
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ressaltados, entre eles, o fato de que, após a ME, o coração para gradativamente de

funcionar, deixando de levar sangue aos tecidos e a outros órgãos, o que provocará a

paralisação destes, em certo período de tempo, tornando-os inapropriados para a doação.

Devido a isso, os pacientes com ME constatada, que possuem o consentimento familiar

para a doação de seus órgãos, devem ser mantidos por aparelhos, de forma adequada,

para que não ocorra a parada cardiorrespiratória, ou seja, na ME por meio de aparelhos

o coração continua batendo e diversos sinais vitais ainda estão presentes.

Desejamos assinalar que o que pode ser visto, do ponto de vista prático, como

uma série de ações a serem tomadas, deve ser entendido também como um momento

complexo repleto de dificuldades e angústias para os familiares, que, em meio ao choque

e à dor, causados pela notícia da morte, devem decidir algo dessa ordem.

Diante dessa situação, podemos apontar a existência de um impasse para os

familiares, que consiste entre o que teoricamente gostaria de fazer, que seria doar, e o

que poderia fazer em um momento como esse. Nesse sentido, somos capazes de

entender a negativa diante da doação, pois, quando o coração ainda bate, sinais vitais

existem; mesmo que eles não correspondam à vida, no sentido científico atual, ainda é

em nossos dias percebido como um sinal de vida e com ele ainda se preserva a

esperança de que a morte não ocorra.

Como podemos perceber, trata-se de uma séria tomada de decisão, que, somada

a outros fatores, que trataremos mais adiante, poderá contribuir, em caso da negativa à

doação, para a escassez de órgãos, e é nesse sentido que FERRAZ-NETO e AFONSO

(2007) afirmam que o transplante hepático, hoje em dia, configura um desafio para a

prática clínico-cirúrgica e que isso ocorre não só pela complexidade técnica, que é

dominada, mas pela escassez de órgãos disponíveis.

As etapas práticas a serem cumpridas, após a autorização familiar, dizem respeito

à retirada dos órgãos do doador; pelo fato de esses órgãos não suportarem muito tempo
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sem a circulação sanguínea, faz-se necessário que rapidamente sejam transplantados,

o que aponta o tempo como um fator preponderante no transplante. Assim, por exemplo,

o coração e os pulmões suportam no máximo de quatro a seis horas para serem mantidos

sem a circulação sanguínea, e o fígado de doze a vinte e quatro horas. Após serem

retirados, os órgãos são acondicionados em solução específica para a sua conservação

e posterior transplante no receptor.

Para além da concatenação de diversas ações, do fator tempo e dos esforços

envolvidos nesse processo pelos profissionais, a situação do transplante está sempre,

em uma junção, entre dois aspectos básicos, que são a vida e a morte. Se, por um lado,

as pessoas experienciam a perda de um familiar, no caso da doação, por outro, as que

vivem à espera de um órgão estão diante das dificuldades deste período que envolve a

situação orgânica precária com risco de morte, que se mescla à esperança e também

ao medo de se submeterem a um procedimento de grande porte e de suas consequências

futuras nem sempre previsíveis.

Para as pessoas que estão em fila, a realização do transplante, muitas vezes, é a

única forma para que a sua vida prossiga, e nisso se projeta a possibilidade de retorno

às atividades cotidianas, retorno ao trabalho, à escola e à vida social, pois é isso que se

busca, mesmo sabendo da necessidade de cuidados, da utilização da medicação e de

seus efeitos colaterais. Quando se enfrentam os riscos e a espera por um transplante,

busca-se essa melhoria, esse retorno e essa possibilidade de continuidade,

particularmente quando falamos das crianças.

Observamos que o esclarecimento e a informação sobre os efeitos colaterais e

as mudanças que podem ocorrer no organismo, em consequência do uso dos

medicamentos exigidos após um transplante, assim como a noção de continuidade dos

cuidados, podem aproximar as pessoas da realidade, deixando de lado, na medida do

possível, a fantasia da cura, a idealização de um mundo cor de rosa que fatalmente
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prejudicará a vida pós–transplante, exigindo muito das pessoas.

     2. Transplante hepático

Direcionando-nos neste momento para um melhor entendimento sobre o transplante

hepático e de acordo com os dados históricos apontados por CASTRO E SILVA et al

(2002), o tratamento e as condições existentes para os cuidados efetivos de pacientes

portadores de problemas hepáticos eram desanimadores. Até que, no final da década

de 1970, se iniciou o progresso, que se estendeu até a década de 1990, observando-se

o franco desenvolvimento da especialidade; entretanto, é o aparecimento do transplante

de fígado que marca o avanço da Hepatologia moderna.

O primeiro transplante de fígado, segundo PEREIRA (2004), foi realizado em 1963,

na cidade de Denver, nos Estados Unidos, por Dr. Thomas Starzl, ainda sem o sucesso

desejado e com índices de sobrevivência baixos nos primeiros casos transplantados.

Em 1967, o transplante de fígado em uma criança de 18 meses de idade, obteve

uma sobrevida de 13 meses. A causa do óbito dessa criança foram as metástases de

seu câncer hepático original. Esse fato sinalizou para a necessidade de investimento

técnico, que, junto à busca de desenvolvimento traria resultados positivos.

Na América Latina e no Brasil, segundo PEREIRA (idem), o primeiro transplante

de fígado foi realizado, com sucesso, em 1968 pela equipe do Dr. Monteiro da Cunha em

São Paulo. Segundo CASTRO e SILVA (idem), em 1983, Dr. Starzl apresentou os

resultados positivos às autoridades americanas em uma conferência realizada naquele

país, apontando para o fato de que o transplante de fígado poderia ser considerado

como uma atitude terapêutica e não mais como um procedimento experimental. Na época,

já havia sido realizado cerca de quinhentos transplantes. Dez anos depois, em Paris,
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cidade que sediou a conferência internacional sobre os avanços da Hepatologia mundial,

constatou-se a marca de dez mil transplantes realizados em todo o mundo. Naquele

momento, observou-se que, por conta do maior número de indicações para o

procedimento de transplante de fígado, o tempo de espera por um órgão passou a ser

mais longo, o que acarretou um aumento no número de mortes de pessoas em fila de

espera.

Essa realidade apresentou novos desafios a serem vencidos, especialmente em

relação à escassez de doadores e à forma adequada de seleção para os candidatos a

receber um fígado.

Segundo CASTRO e SILVA (et al, 2002, p.85), o procedimento de transplante de

fígado:

E, também, é uma alternativa para aqueles pacientes nos quais a progressão da

doença hepática, sem o transplante, traz a possibilidade de morte maior que aquela

decorrente do próprio transplante.

Ainda nesse sentido, CASTRO e SILVA (idem), FERRAZ-NETO e AFONSO (2007)

referem que atualmente a eficácia do transplante de fígado é observada pelo índice de

sobrevida, tanto no primeiro ano pós-transplante, como também nos três anos seguintes,

por volta de 80%. Para CASTRO e SILVA (idem, p.88):

É, uma alternativa de tratamento indicado nos casos terminais, onde a
mortalidade com tratamentos conservadores pode atingir até 70% ao final
de 12 meses”.

“A sobrevida atual vem progressivamente aumentando, alcançando 60-70%
em cinco anos, caracterizada pela boa qualidade de vida que oferece aos
pacientes com completa reabilitação psico-sócio-econômica.”
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A afirmativa acima levanta alguns pontos que merecem ser discutidos; inicialmente,

em relação à sobrevida estimada, em que percebemos a limitação de tempo que se

impõe, particularmente, em relação à criança. Nesse sentido, somos levados a reconhecer

o transplante, de fato, como um procedimento que oferece a possibilidade de extensão

de tempo de vida, sendo esta uma questão que implica em angústia e medos, pois o

perigo de morte e perda permanece, mesmo após a sua realização de acordo com os

dados.

Mais uma vez, o tema nos leva ao encontro de questões complexas, uma vez que

a angústia, pela possibilidade de morte, é sabidamente presente em todos os seres

viventes, independente de sua situação, idade ou raça. O que pretendemos ressaltar é

que, nessa situação específica dos transplantes, ela surge de forma escancarada, pela

mensuração do tempo muito característica das abordagens médicas, de suas previsões

e das experiências que ditam esse tempo, e, principalmente pela infeliz condição de não

oferecer a cura e a liberdade desejada, por esses pacientes em relação aos cuidados

médicos.

Além disso, outro ponto que merece ser comentado refere-se à “completa

reabilitação psico-sócio-econômica” que é colocada e que, ao refletirmos, sobre ela,

percebemos que esse conjunto de condições depende de um processo que envolve

diversos aspectos, entre eles, a forma de enfrentamento tanto do paciente como dos

pais; no caso do transplante hepático pediátrico, o controle em relação aos efeitos

colaterais e as suas consequências, tendo-se em mente que em uma situação de doença

crônica várias questões são alteradas; a própria maneira de se ver como um paciente

crônico e as suas limitações, alterações físicas, o modo como a sociedade e a família do

paciente portador de doença crônica lida com essas diferenças etc.

A reintegração completa não é tão simples e direta. Possui a sua complexidade e
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envolve aspectos particulares de cada pessoa, de cada família e do contexto social nesse

enfrentamento. Finalmente, a consideração sobre a boa qualidade de vida, o que de

fato é isso? Por quais parâmetros podemos avaliar essa condição? Ter uma boa

qualidade de vida nesse caso pode ser estar vivo, mantendo-se fora do risco iminente

de morte, mas também pode ser muito mais, partilhar plenamente com o meio, usufruindo

do lazer, das atividades profissionais e dos demais aspectos que compõem a vida de

cada pessoa e que são extremamente individuais. Existe perigo quando as afirmações

categóricas são proferidas, pois elas podem oferecer uma tonalidade pouco real à

situação, o que é prejudicial àqueles que se submetem ao transplante e aos que vão

caminhar lado a lado com estes, sejam pais, irmãos, familiares, enfim.

É importante assinalar que os resultados referentes à reabilitação, segundo

PEREIRA et al (2004),  variam de acordo com  o tipo de patologia que determinou a

indicação para o transplante, já que umas  proporcionam melhores respostas que outras.

Isso, de fato, aponta diferenças, mas no geral as dificuldades permanecem.

 FERRAZ-NETO e AFONSO (2007) destacam que os desafios a serem enfrentados

atualmente, são: o aumento na taxa de sobrevida, o que exige novos recursos e novas

formas adequadas para os cuidados, em longo prazo, dos pacientes, as complicações

tardias, por conta da imunossupressão como consequência do maior tempo de sobrevida,

e a manutenção da boa qualidade de vida. Essas questões se interligam e preocupam

os especialistas da área, pois, de fato, deflagram as dificuldades a serem enfrentadas e

que, muitas vezes, são deixadas em segundo plano. Se, por um lado, a sobrevida vem

aumentando, com ela, vem vindo também consequências orgânicas das medicações

que afetam a condição do paciente como um todo, isso deve ser considerado.
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  3. Transplante hepático pediátrico

A importância de detalharmos o transplante hepático pediátrico, em nosso trabalho,

deve-se à necessidade de aproximar o tema dos transplantes ao objetivo desse estudo,

favorecendo, com esse detalhamento, o entendimento sobre a situação dos pais, frente

às peculiaridades desse procedimento terapêutico, para que sejam evidenciadas.

Para KIELING (2003 p.27):

Ele afirma também que, mais do que manter a vida, reabilitar e melhorar a sua

qualidade, no transplante hepático pediátrico, deve se ter o foco direcionado para a

possibilidade de um desenvolvimento mais adequado para a criança.

É interessante que possamos, na particularidade do transplante pediátrico,

reafirmar as colocações feitas anteriormente, com relação à existência dos limites na

reabilitação e melhora na qualidade de vida, em relação ao transplante hepático, pois,

de fato, para as crianças, as restrições e os cuidados também permanecem e não devem

ser ignorados, sob pena de mantermos uma visão idealizada e prejudicial. De fato, a

mudança de uma situação de terminalidade, a qual se encontrava antes do transplante,

para uma cronicidade, confere novos contornos, em que um novo enquadre é ofertado

ao paciente, além disso, o fato também de que a criança se encontra no início do seu

ciclo vital, ensejando mais tempo de vida para que alcance as expectativas de realizações

afetivas nas relações, socialmente integrada na comunidade, escola e futura profissão.

O aspecto da sobrevida permanece como um dado que deve ser encarado por

fazer parte desse contexto, do qual nos aproximamos e, nesse sentido, segundo PEREIRA

“O transplante hepático proporciona na criança uma vida praticamente
normal, com todos os potenciais de crescimento e de desenvolvimento
que a doença hepática lhe subtraia”
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et al (2004, p.299), os dados relativos à sobrevida no transplante pediátrico revelam

que:

De fato, diante de uma situação de terminalidade, o procedimento do transplante

tem um resultado positivo. Entretanto, o que tentamos colocar na particularidade da criança

é que, estando no início do seu ciclo vital, a sua expectativa de vida desejável é

naturalmente maior e, nesse sentido, os problemas que surgem, decorrentes do uso de

medicação e dos demais efeitos colaterais, são preocupantes, pois novas enfermidades

aparecem e ainda não existe solução para todos os efeitos colaterais. Além disso, essa

limitação de tempo, que é apontada implica em sofrimento e desgaste na espera.

 Segundo KIELING (2003), apesar de serem pouco frequentes, na clínica pediátrica,

as doenças hepáticas são responsáveis por uma quantidade significativa de óbitos entre

lactentes e pré-escolares.

Existe uma extensa lista de doenças hepáticas pediátricas que encontram no

transplante de fígado uma alternativa viável e eficaz. Dentre essas doenças, KIELING

(idem) aponta-nos dois grupos, de acordo com a idade dos receptores: entre os lactentes,

a Atresia das vias biliares (AVB) e os erros inatos do metabolismo com rápida evolução,

são os mais frequentes; para os escolares, ou ainda para os de maior idade, distúrbios

metabólicos e cirroses são os que mais ocorrem.

Segundo PEREIRA et al (idem) e KIELING (idem), a AVB é  o desenvolvimento

congênito anormal, ou a ausência de alguns, ou de todos os ductos biliares. Essa

enfermidade constitui-se, segundo esses autores, na mais frequente indicação para

“Os resultados clínicos dessa modalidade de tratamento, geralmente
melhores em crianças, chegaram a proporcionar níveis de sobrevida de cinco
anos em até 85 a 90% dos pacientes em determinados serviços, para
algumas doenças pediátricas”.
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transplante hepático em Pediatria. Apontamos para o fato de que a característica congênita

também confere um tipo particular de relação que se estabelece entre a mãe e o bebê,

desde o início, ou seja, desde o nascimento; será abordada no próximo capítulo.

Segundo KIELING (2003), a evolução da doença hepática crônica na criança tem

um curso imprevisível, podendo, num curto espaço de tempo, ocorrer o agravamento da

situação orgânica. Essa imprevisibilidade causa angústia e problematiza a situação,

pois as mudanças no estado de saúde da criança se refletem no número de intercorrências

pelas quais passam, e, além disso, a necessidade de realização imediata do transplante

pode acompanhar essa imprevisibilidade, sendo preocupante, pois essa necessidade

vai se deparar com a dificuldade em relação à oferta de órgãos, remetendo para as

questões mencionadas sobre as dificuldades relativas à doação e a outras questões

que se refletem na longa fila de espera.

Em relação à longa fila de espera e às dificuldades relativas a isso, pode-se

observar a existência de uma assimetria entre o número de órgãos disponíveis para

doação e o número de pessoas em fila, o que ocorre, basicamente, devido ao seguinte

fator: o aumento no número de indicações, em especial para o transplante de fígado; as

falhas no sistema de saúde, entre elas, a morosidade; a falta de investimento na área

dos transplantes; a pouca divulgação sobre o tema, que compreende a ausência de

esclarecimento e de estímulo à doação para a população em geral, e, especialmente, a

necessidade de partilhar e colocar em discussão o conceito de ME. Essa ação

disseminadora, de algum modo fará com que esse novo conceito circule e por meio de

uma construção coletiva gradativamente seja mais bem incorporado.

            3.1 Aspectos da doação de órgãos para as crianças
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Quando se espera em fila de transplante, a doação de órgãos é, sem dúvida, um

aspecto central e, particularmente, no caso da espera de crianças pelo transplante algumas

características merecem ser ressaltadas, entre elas, o lugar dos pais no enfrentamento

da situação.

Como sabemos, entre os potenciais doadores para os transplantes de órgãos,

estão os que tiveram a ME constatada. Essa situação, como já apontamos, inclui diversas

dificuldades para os pais ou responsáveis, particularmente quando ocorre com uma

criança. As características da ME apontam para uma situação, em geral, inesperada,

abrupta e traumática. Pode ser decorrente de diversos tipos de acidentes, afogamentos,

traumas, entre outros tipos de causas orgânicas, como tumores que comprometam o

encéfalo.

Nesse sentido, percebemos que, diferentemente de uma doença fatal em que se

tem tempo e a possibilidade de um posicionamento diante da nova realidade, a perda

inesperada e traumática tende a interferir de diversas formas. Os pais podem se sentir

responsáveis, culpados e mesmo castigados diante do ocorrido. Nesse momento inicial

de confronto com a perda real do filho e início do seu processo de luto, sabemos que a

tomada de decisão se encontra prejudicada por mecanismo de defesa, como a negação,

além do estado de torpor, de incredulidade, que são frequentes e podem comprometer a

disponibilidade para a doação.

Os órgãos para uma criança em fila devem, preferencialmente, ser de outra criança,

por questões de peso e tamanho mais compatíveis. Nesse sentido, apontamos uma

dificuldade a mais, haja vista as dificuldades na doação destes, que se refletem na

escassez de órgãos, sendo esse um obstáculo presente no transplante hepático pediátrico.

Vindo ao encontro dessa questão, PEREIRA (et al, 2004, p.332) afirma que:
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Em nossa compreensão, assinalamos que a morte de uma criança é sempre vista

como algo que vai contra a ordem natural da vida humana, já que a criança se encontra

no início de seu ciclo vital. Para os pais, em nossa cultura, a dificuldade em aceitar a

morte do filho é esperada.

           3.2  Diferenças entre transplante adulto e pediátrico

É importante ressaltar que tanto adultos quanto crianças passam por dificuldades

em relação ao momento de espera por um fígado. A questão da escassez de órgãos e

os fatores de compatibilidade atingem tanto adultos como crianças. Para a criança, por

encontrar-se no início do seu ciclo vital, a enfermidade restringe a participação escolar e

social, afetando seu desenvolvimento global, de acordo com o nível de suas limitações.

Já os adultos encontram maiores dificuldades na realização das exigências profissionais

e na sua função familiar, seja como pai, mãe, provedor. As características pessoais e sua

condição sócio-cultural influem nesse enfrentamento.

Nesse sentido, KIELING (2003) ressalta a diferença existente, em relação à criança

e ao adulto, no que concerne ao transplante hepático, evidenciada pelos tipos de doenças

que afetam, em maior número, as crianças, pelos aspectos de indicação e de contra-

indicação, que também são diferenciados, e, finalmente, pela forma de atenção dada no

período pós-operatório e em seu seguimento a longo prazo.

Ainda nesse sentido, KIELING (idem, p.27) aponta para o fato de que “Há a
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“As maiores dificuldades são observadas nos pacientes pediátricos, nos
quais mais da metade das indicações de transplante ocorre naqueles com
idade inferior a dois anos de idade. Nesta faixa etária a obtenção de doadores
é muito mais difícil pelo baixo índice de traumatismos e maior dificuldade
em consentir a doação por parte dos familiares”.
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necessidade de uma equipe e de uma estrutura hospitalar especialmente treinada no

atendimento destas crianças”. Isso nos faz refletir sobre o caminho que ainda precisa

ser percorrido, em relação aos cuidados e ao melhor conhecimento da situação das

crianças e de suas peculiaridades, além da atenção necessária aos pais, que participam,

diretamente, da situação. Pelo fato de a espera pelo transplante ser composta por muitos

aspectos, entendemos que as pessoas, diante de uma situação como essa, necessitam

de uma escuta que valorize os seus sentimentos e suas angústias, isso, inclusive, pode

ser utilizado como forma de prevenção de sintomas nesses pais, e pode servir também

como fonte de informações necessárias, seguras e realistas sobre o que terão que

enfrentar o que, no nosso entender, favorece a tomada de decisão mais consciente. A

realidade aponta para o fato de que estamos diante de uma situação-limite, em que não

existe uma saída mágica, e isso precisa ser enfrentado.

         4. Critério para indicação de transplante hepático no Brasil

A entrada e a localização em fila de espera são aspectos práticos com os quais

os pais - foco do nosso trabalho – lidam nesse processo de espera pelo transplante

hepático, e, por isso, é interessante que entendamos como funcionam. A definição do

momento ideal para o transplante é um aspecto de difícil resolução para os médicos. Os

modelos prognósticos utilizados atualmente - MELD/PELD -, MELD (Model for End-stage

Liver Disease) para pacientes acima de 12 anos de idade e PELD (Pediatric End-stage

Liver Disease) para os menores de 12 anos, existem para mensurar a situação orgânica

dos pacientes e indicá-la. Os modelos oferecem uma base diagnóstica importante,

determinando a entrada e a localização na fila de espera pelo critério de gravidade que

é utilizado atualmente.
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KIELING (2003) acrescenta que os modelos prognósticos são importantes, mas

não devem substituir a visão e sensibilidade clínica de médicos experientes. A clínica,

portanto, deve ser soberana e utilizar os modelos prognósticos como ferramentas.

De acordo então com a Portaria 1.160, de 29 de maio de 2006, do Ministério da

Saúde – Sistema Nacional de Transplantes-, os critérios de distribuição de fígado de

doadores-cadáveres, que, antes, eram determinados pela ordem de chegada em fila,

passam, a partir da data dessa portaria, a seguir o critério de gravidade da situação

clínica do paciente. Por meio desse critério, pacientes mais graves passam a ter a

prioridade em fila de espera para o transplante.  A ordem de chegada em fila recebe uma

pontuação e participa do cálculo numérico, entretanto, sem o peso de antes.

Para que se consiga obter a situação dos pacientes, foi adotado um sistema

prognóstico chamado MELD/PELD. Trata-se de um modelo matemático, desenvolvido e

aperfeiçoado, que oferece uma estimativa sobre o risco de mortalidade de uma pessoa

com doença terminal hepática. Os valores são alcançados por meio dos resultados de

exames laboratoriais de rotina.

Por meio do sistema prognóstico MELD /PELD, alcança-se um valor numérico

que varia de seis (menor gravidade) a quarenta (maior gravidade), quantificando a

urgência de transplante de fígado nos pacientes e dando uma estimativa do risco de

óbito referente aos próximos três meses. Esse valor numérico é calculado por uma fórmula

a partir do resultado de três exames laboratoriais de rotina que mensuram funções

importantes do fígado; os exames exigidos variam de acordo com a faixa etária do

paciente.

Segundo FERRAZ-NETO e AFONSO (2007), esse modelo prognóstico possui

imperfeições, tal como não quantificar o risco de morte nem a gravidade em algumas

situações específicas. Para eles, o modelo estima com relativa precisão o risco de morte
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em 80 a 85% dos pacientes.

Esse novo critério de indicação para transplante serve tanto para os novos inscritos

como para os que já esperavam em fila; isso causou muita polêmica pelo receio de

perder o lugar na fila.

Esse modelo-prognóstico busca priorizar aqueles que possuem necessidade

imediata para o transplante, descartando inscrições desnecessárias e que tenham o

intuito de guardar lugar na fila para uma possível necessidade. Essa prática das equipes

transplantadoras ocorria pelo fato de a fila ser longa. Isso levou a uma idéia errônea com

relação ao número de pacientes que realmente precisavam do transplante, prejudicando-os.

Em relação a essa questão, FERRAZ-NETO e AFONSO (2007) observam que,

em sua prática, com o novo critério, houve uma diminuição no número de dias de espera

por um órgão, o que refletiu na diminuição de 3,5%, quanto ao número de óbitos em fila,

além do que não há mais justificativa para a entrada precoce em fila.

Com o novo critério, a equipe transplantadora responsável pelo paciente passa a

determinar e a cuidar dos aspectos, tais como a permanência ou a retirada do paciente

da lista, a realização dos exames necessários, seguindo os protocolos em relação à

frequência com que devem ser feitos, e a devida comunicação dos resultados MELD/

PELD aos centros responsáveis pela organização da fila. A fila de espera, baseada

nesse critério, é, portanto, uma fila dinâmica, que se altera de acordo com a situação

orgânica dos pacientes.

De acordo com esta Portaria do Ministério da Saúde, existem também algumas

priorizações que interferem no critério de indicação para o transplante hepático, entre

elas, estão as seguintes: os pacientes em lista, menores de dezoito anos, terão preferência

na alocação de fígado quando o doador for menor de dezoito anos ou pesar até quarenta

quilos; a situação de urgência, entre elas, a insuficiência hepática aguda grave; o não
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funcionamento do enxerto após sete dias (retransplante); a trombose da artéria hepática,

além dos pacientes que estão sem o funcionamento do fígado por motivo de trauma ou

transplante mal sucedido.

  5. Novas técnicas para transplante hepático

Diante da escassez de órgãos para doação, outras técnicas foram desenvolvidas

para ampliar a utilização dos órgãos doados. Assim, desenvolveram-se as técnicas de

redução do fígado de doador-cadáver, tendo sido realizada a primeira delas, segundo

PEREIRA (et al, 2004), em 1984, por Bismuth e Houssain, que  utilizaram o lóbulo

esquerdo, ou segmento lateral esquerdo, do fígado de doador-cadáver  com até dez

vezes o peso do receptor.  Essa técnica propicia resultados semelhantes ao transplante

convencional, permite a diminuição da mortalidade, em crianças, na fila. A sua limitação

consiste no não aproveitamento do lóbulo direito do fígado doado, o que não favorece a

doação para adultos que estão em maior número na fila de espera.

PEREIRA (et al, idem) ainda acrescenta  que existe a técnica do enxerto bipartido

que foi introduzida por  Dr.Pilchmayr e sua equipe, em 1987. Nessa técnica, o fígado de

um doador-cadáver é dividido em dois enxertos, que em geral, são implantados em um

adulto e em uma criança.

Em 1969, foi proposto, experimentalmente por Smith, o transplante com doador

vivo ou transplante intervivos. Em 1989, foi notificada a primeira sobrevida com essa

técnica.

COELHO et al (2005) ratificam tais informações e acrescentam que inicialmente

a realização dos transplantes intervivos era direcionada para as crianças e só depois

passaram a ser utilizados para adultos. Segundo esses mesmos autores, o primeiro
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transplante hepático intervivos do mundo aconteceu em 1989, na Universidade de São

Paulo e foi realizado por Dr. Silvano Raia e equipe. O número desse tipo de transplante

vem aumentando e sendo realizado por diversas equipes no mundo todo.

FERRAZ-NETO e AFONSO (2007) informam que 20% dos transplantes no Brasil

são de intervivos e que, em São Paulo, esse número chega a 30% de todos os transplantes

realizados.

Outro ponto levantado no estudo de COELHO (et al, 2005) refere-se à questão do

custos envolvidos no transplante intervivos; segundo afirma, o valor econômico elevado

tem limitado a sua indicação em muitos países que se encontram em desenvolvimento,

apesar de todos os benefícios que o procedimento pode oferecer.

Para COELHO (et al, idem), alguns pontos importantes devem ser levados em

conta, entre eles, o maior custo no transplante hepático intervivos que ocorre, pela sua

maior complexidade, em relação ao transplante cadavérico, envolvendo os cuidados

médico-hospitalares com o receptor e o doador, a utilização de medicamentos de rotina

de valor elevado, as avaliações do doador, por meio de exames, e a necessidade de

internação em unidade de terapia intensiva para o doador.

De acordo com o estudo de COELHO (et al, idem), existe uma longa espera em

fila no Brasil e na maior parte dos países desenvolvidos que gira em torno dos três a

quatro anos de espera. Em contraponto, o transplante intervivos ocorre por volta dos

quatro aos seis meses de espera.

É importante ressaltar que o tempo de espera prolongado para uma pessoa

portadora de grave deficiência hepática exige a superação de diversas complicações

do estado orgânico; as intercorrências e os cuidados médicos constantes apontam para

o transplante intervivos como a saída mais rápida. Isso no nosso entender não deve

servir como justificativa primordial. Devemos estar atentos a essa questão, devido à sua
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complexidade e aos aspectos emocionais envolvidos, tanto na decisão para a doação,

como posteriormente a esta, haja vista que devemos ver o ato de doação intervivos com

seus desdobramentos futuros. Assim, deve-se observar que o doador é uma pessoa

saudável, que se submete a um procedimento de risco, colocando-se em uma posição

de vulnerabilidade. É interessante apontar que, pelo fato de o ato de doar ser interpretado

como uma atitude altruísta, valorosa, pode-se deixar de compreender essa face da

questão que é, de fato, muito relevante.

Obviamente, a particularidade do fígado, como sendo o único órgão do corpo

humano que se regenera, encaminha a questão, pois, de fato, a pessoa não fica sem o

órgão, ele irá se regenerar. Entretanto, a complexidade continua, pois estamos falando

aqui de um procedimento que transforma uma pessoa sadia em paciente e isso,

eticamente possui as repercussões absolutamente necessárias ao debate sobre o tema.

Nesse sentido, gostaríamos de acrescentar que os critérios que devem ser

observados, do ponto de vista ético, na doação intervivos referem-se segundo

LAZZARETTI (2005), à questão da utilidade, à isenção de dano, à autonomia no processo

de consentimento informado e à justiça, em relação a outros pacientes que se encontram

em fila de transplante cadavérico.

Para LAZZARETTI (idem), sem dúvida, a preocupação mais séria é a do risco ao

potencial doador, que, sendo uma pessoa sã, se submete a um procedimento de risco

sem benefício algum para sua saúde. Esse procedimento, completa ela (p.21):

Ainda aponta um aspecto que se refere à ética na prática do transplante hepático

intervivo (THIV), a qual está vinculada primordialmente à equipe transplantadora.
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LAZZARETTI ( 2005, p.20) afirma que:

Assim, ela aponta para o fato de que o poder em decidir sobre os riscos, dentro

de sua autonomia, é do doador, mas que isso só será possível por meio da informação,

que deve ser adequada, e contemplar aspectos referentes aos riscos e às implicações

decorrentes do procedimento, além do que deve estar ciente de que os riscos, a longo

prazo ainda não são efetivamente conhecidos.

Vale ser ressaltado o fato de que no transplante intervivos existe um maior número

de complicações orgânicas, em relação aos transplantes cadavéricos. Nesse sentido,

cabe a avaliação criteriosa da situação para que a melhor alternativa seja adotada.

Entre as avaliações necessárias, no caso do transplante intervivos, PEREIRA (et

al, 2004) e MARRONI (2003) mostram a importância da avaliação psicológica que busca

detectar nos doadores sua compreensão, aceitação e seu desejo em doar, diferenciando-

o do compromisso muitas vezes assumido com a sociedade.

Para LAZZARETTI (idem), é importante a avaliação feita por assistente social e

psicólogo com a finalidade de identificar se o doador é ciente dos riscos e dos benefícios

para o receptor. No seu entender, a avaliação psicológica visa à verificação do estado

de saúde mental do doador, na busca de ausência de distúrbios psiquiátricos, uso de

drogas ou demais aspectos que interfiram na tomada de decisão, e à avaliação

psicossocial, que resguarda e assegura que a decisão foi tomada sem coerção de

nenhuma parte, seja da família ou da equipe médica.

A existência de inadequação, por parte do potencial doador ou do receptor, assim

como a falta de um suporte familiar adequado, ou seja, que ofereça a adesão e o
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investimento, tanto para o período de recuperação como para a continuidade dos

cuidados, especialmente no caso de crianças transplantadas, são indicativos para que a

equipe responsável oriente a desistência da doação, minimizando os danos às pessoas

envolvidas. Entretanto, devemos ressaltar que essas questões não são facilmente

detectadas e resolvidas. Estamos em um campo de complexidades e, por conseguinte,

vários fatores entram em jogo. O potencial doador pode desejar solucionar o problema

com a doação, entretanto, isso não encerra a questão, pois poderá ocasionar dificuldades

futuras. Por conta disso, faz-se necessário o exame cuidadoso, caso a caso, em que se

busque um maior aprofundamento e entendimento, e, nesse sentido, evidencia-se a

importância da realização de estudos acadêmicos, relativos ao tema, que forneçam

condições para que melhor lidemos e entendamos os aspectos referentes aos doadores

intervivos.

Ratificando tais questões, PEREIRA et al (2004, p.334) mostram que:

Nesse sentido, e de maneira preventiva, MARRONI (2003) acrescenta que, na

sua visão, esse acompanhamento e a avaliação psicológica devem ser feitos, de

preferência, por médicos e psicólogos que não tenham ligação com o receptor. Ele afirma

ainda que:

“É muito difícil para os pais ou parentes a recusa em participar do tratamento
de uma criança gravemente enferma. Além disso, a partir do momento em
que é mencionada a possibilidade do doador vivo, cria-se um elemento de
coerção praticamente irreversível”.
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  6. Aspectos da sobrevida pós- transplante.

Do ponto de vista das complicações orgânicas, segundo PEREIRA (et al, 2004,

p.325):

Ele afirma que a fase que se sucede logo após o transplante caracteriza-se por

uma maior incidência de rejeição e de processos infecciosos, como os pulmonares, e

pela presença de a gentes oportunistas que se instalam, devido à baixa na imunidade

por conta dos imunossupressores.

Somos levados a refletir sobre o esforço que é exigido das pessoas envolvidas,

particularmente da criança, mas também dos pais que vivenciam as etapas e têm a

responsabilidade pelas escolhas feitas e pelos cuidados.

Os pais são defrontados com o desafio de passar pelo período de espera para o

transplante, momento em que investem na esperança de cura, mas também vislumbram

as limitações futuras com as quais terão de lidar, entre elas, o enfrentamento dos riscos

inerentes ao procedimento cirúrgico de grande porte e a continuidade dos cuidados para

com a saúde da criança.

É importante que a equipe multidisciplinar trabalhe, com os pais alguns pontos,

entre eles, as perspectivas em relação à sobrevida, os riscos contidos no pós-transplante

imediato e também a situação que se estabelecerá de forma definitiva em relação aos

cuidados.

No nosso entender, a informação adequada oferecida pela equipe médica aos

pais e aos demais envolvidos é um recurso muito importante em todo o processo,
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particularmente em relação á sobrevida.

No pós-transplante, a atenção aos aspectos psicológicos deve estar presente,

focalizando as necessidades específicas, oferecendo estímulo à superação das

dificuldades inerentes a essa fase, que são principalmente a tendência à superproteção

dos pais, o retorno gradativo e necessário à vida escolar, a retomada de atividades e

responsabilidades cotidianas e, particularmente, a mudança da situação orgânica da

criança para uma cronicidade. Idealmente o trabalho da Psicologia deve ser voltado para

que a criança encontre seu espaço enquanto pessoa, ensejando as condições adequadas

para o desenvolvimento de suas capacidades.

Nesse sentido, KIELING (2003) acrescenta que a avaliação dos aspectos

psicossociais deve ser estendida à fase da adolescência, em relação ao risco do

abandono da terapia imunossupressora.

A situação é complexa para os pais ou cuidadores, pois lhes cabem a

responsabilidade e o compromisso frente às necessidades de cuidar e manter a situação

resultante do processo de transplante. Nisso são cobrados tanto pelos médicos como

pelo meio social. Alguns aspectos devem ser considerados, entre eles, as limitações

pessoais dos pais ou cuidadores diante da situação, as angústias relativas à dificuldade

em lidar com um filho com necessidades específicas, esses, de fato, são limites internos

que podem prejudicar a eficiência do cuidado, como também as impossibilidades sócio-

econômicas, que possam vir a impedir que esse cuidado atenda as expectativas médicas.

          7. Medicamentos imunossupressores

É importante que falemos da imunossupressão, já que é uma necessidade que se

estabelece de forma contínua, após a realização de um transplante, sendo fundamental
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do ponto de vista orgânico para que se administre o processo de rejeição.

Segundo LASMAR e VILELA (2004), a imunossupressão obtida pela ciclosporina

fez renascer o transplante de órgãos sólidos, pois ela inaugura uma fase em que a

supressão imunológica é mais seletiva com menos efeitos colaterais.

O que podemos perceber é um grande avanço nos estudos e nas pesquisas sobre

o tema, que buscam o aprimoramento de tais medicamentos para a obtenção de melhores

respostas e menores efeitos colaterais. Por conta desse investimento em pesquisas,

existem atualmente diversas drogas com a finalidade de realizar a imunossupressão,

que podem ser usadas de forma associada ou não. Entretanto, mesmo com todo o avanço,

a realidade ainda aponta para um grande número de efeitos colaterais que se apresentam

de diversas formas, como sintomas e problemas de saúde, que, em alguns casos, são

de difícil solução, exigindo o conhecimento médico em busca de um melhor controle

sobre tais efeitos, que são vistos como menores, quando comparados com a situação

anterior a qual o transplante veio modificar, apontando claramente a noção comentada,

anteriormente sobre a mudança da terminalidade para a cronicidade.

Com relação aos medicamentos imunossupressores e suas consequências em

longo prazo para o organismo humano, MELO (et al, 2006)  aponta para o surgimento de

diversos problemas, do ponto de vista orgânico. Para eles, o desenvolvimento

farmacológico das drogas imunossupressoras, efetivamente, garantiu um melhor controle

sobre a rejeição aguda, o que aumentou a sobrevivência, em curto prazo,udos

transplantados; entretanto, em longo prazo, o aparecimento de certas neoplasias constitui-

se em um fator limitante. Ele acrescenta que:

“Em pacientes transplantados, o risco de desenvolver neoplasias é cerca
de três a quatro vezes maiores que a população geral, porém para certos
tipos de neoplasias estes riscos aumentam até várias centenas de vezes”
(p.114).
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Ainda, segundo MELO (et al, 2006), existe uma ligação entre o uso de

medicamentos imunossupressores e os problemas de saúde subsequentes, o que ratifica

os problemas da sobrevida já referidos anteriormente. Particularmente, com as crianças

transplantadas, a situação se amplia, já que terão que tomar os imunossupressores

durante toda a vida, após o transplante, o que suscita preocupações, visto que possuem

uma expectativa de vida maior que a de um adulto e o quanto os efeitos colaterais irão

comprometer suas vidas ainda é um aspecto indefinido. Isso configura um aspecto

marcante para a decisão de transplante a ser enfrentada pelos pais.

O contraponto entre os efeitos colaterais dos imunossupressores, e a necessidade

de sua utilização, aponta a dificuldade e a ambivalência desses pais na administração

desses medicamentos. Além disso, existe a necessidade de uma compreensão mais

ampla desse processo de rejeição, que, de modo geral, é percebida pelos médicos

como um fracasso. Isso repercute nos pais, gerando culpa, quando, de fato, deveria ser

oferecida para esses pais uma compreensão da dinâmica do processo de rejeição no

contexto do transplante, favorecendo o entendimento em relação ao fato de que, quando

um órgão de outra pessoa passa a funcionar em outro corpo, isso obviamente repercutirá

de diversas maneiras no organismo. É preciso, portanto, entendê-lo também como uma

reação própria do organismo e não como um erro que gera culpa e angústia.

            8. Situação dos transplantes no Brasil

Segundo FERRAZ NETO e AFONSO (2007) e MARINHO (2006), o Brasil é,

atualmente o segundo país do mundo em números absolutos de transplantes realizados,

vindo atrás dos Estados Unidos da América. Essa colocação do Brasil faz com que o

país tenha alcançado experiência e informações suficientes para programar atitudes que
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garantam a transparência do sistema.

MARINHO (2006) informa que o Brasil tem o maior programa de transplantes do

mundo, em termos de dispêndio público, por financiar 92% dos procedimentos

necessários, incluindo os medicamentos imunossupressores que são utilizados

indefinidamente pelos transplantados.

A questão da doação de órgãos, no Brasil, apresenta-se atrelada a alguns

aspectos, entre eles, características culturais, falta de informação da população, em geral,

sobre o conceito de morte encefálica, alto custo econômico do procedimento, problemas

relativos à captação dos órgãos, além da necessidade de melhoria nas diversas etapas

do processo de transplante.

FERRAZ NETO e AFONSO (2007) apontam, de acordo com a observação dos

dados brasileiros, alguns aspectos que podem melhorar a situação atual, entre eles: a

necessidade de melhoria na comunicação entre os hospitais e central de transplante,

ressaltando a obrigatoriedade da notificação sobre a ocorrência da ME, evitando a

subnotificação; a manutenção hemodinâmica do potencial doador, por meio dos

aparelhos, para que não ocorra a parada cardiorrespiratória, e a manutenção adequada

dos órgãos, e isso requer um suporte técnico que maneje a situação até que a equipe de

captação possa entrar em contato com a família e obter  ou não; a autorização para a

doação, e, finalmente, as campanhas de estímulo para a doação e o esclarecimento da

população sobre os aspectos da doação de órgãos e tecidos.

A conscientização da população, assim como a dos médicos, em especial os que

atuam nas unidades de tratamento intensivo, neurologistas e socorristas, e também as

fontes financiadoras dos transplantes devem ser despertadas para a importância da

doação de órgão.

Segundo MARINHO (idem), por outro lado, é importante saber que a equipe médica
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responsável pela notificação não recebe os incentivos para que realize a notificação e,

em muitos casos, pode não ter o procedimento inserido em sua rotina; além disso, a

infraestrutura hospitalar pode impedir a manutenção de uma pessoa em ME quando, por

número reduzido de leitos, os médicos tenham que escolher entre manter uma pessoa

em morte encefálica ou colocar outra pessoa com possibilidades de vida; isso configura

dilemas a serem enfrentados e que, de fato, influenciam em todo o processo.

Para FERRAZ NETO e AFONSO (2007), o Brasil diferencia-se de outros países,

principalmente no que se refere à escassez de doadores falecidos. Para termos uma

idéia dessa diferença e do quanto ela influi em todo o processo de transplante, os autores

observam que os números ideais de doações seriam de cinquenta a setenta potenciais

doadores p.m.p (por milhão de pessoa), para que, de fato, se alcançasse de vinte a

cinquenta doadores efetivos p.m.p, já que existem diferenças entre a potencialidade para

a doação e a sua efetividade; isso ocorre por diversos motivos, entre eles, a desistência

da família para doar, a incompatibilidade entre o doador e o receptor, a perda dos enxertos,

por conta do tempo-limite de cada órgão ou falha em sua manutenção adequada, entre

outros.

Segundo PESSINI e BARCHIFONTAINE (2005), no Brasil, além da falta de

esclarecimento, questões em relação às leis que regulamentam a situação não

corresponderam, inicialmente, às expectativas das pessoas, como poderemos de forma

breve perceber.

Em 1997, a lei 9.434, de 04/02/1997, que teve como objetivo a implantação de

uma política e de um sistema nacional de transplante, em verdade, causou desconforto,

ao decretar a doação presumida, ou seja, todos seriam doadores; essa lei não foi bem

aceita pela população brasileira, que reagiu modificando seus documentos de identidade,

a rejeição foi muito alta e os reflexos nas doações foram sentidos de forma drástica.
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Essa situação abalou a credibilidade e a viabilidade do sistema de transplante.

 De fato, como nos apontam PESSINI e BARCHIFONTAINE (2005, p.337):

A obrigatoriedade, imposta na lei, rompeu com esse sentido. Por conta da situação,

essa lei foi alterada pela medida provisória (MP), n. 1718, de 06/10/1998, que apresenta

o seguinte dispositivo:

Entretanto, só em 24 de Outubro de 2000 é que uma nova MP, n. 1959-27, altera

de forma substancial a questão referente à autonomia na doação de órgãos, transferindo

plenamente para o doador e para a sua família o direito de doar ou não.

A partir de 23 de Março de 2001, passou a vigorar a lei n. 10.211, que acaba com

a doação presumida no Brasil, determinando que, para ser doador, após a morte, é

necessária a autorização da família, no caso pai, mãe, filho ou cônjuge. Para ser doador,

não é preciso deixar nada escrito ou assinado, mas é fundamental que seja comunicado

à família o desejo de doar.

Apropriamo-nos aqui dos detalhes pertinentes ao contexto da especialidade

médica, no transplante de órgãos e, particularmente no transplante hepático, com o intuito

de informar e também contextualizar a vivência dos pais dentro desse contexto da doença

orgânica, dos procedimentos e da visão médica sobre o tema. No próximo capítulo, sob

o prisma da Teoria do Apego, examinaremos os aspectos referentes à formação e ao

rompimento de vínculos, à parentalidade e ao processo de luto dos pais, assim como
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“Caso o potencial doador não tenha o desejo de doar, seu pai, mãe, cônjuge
ou filho, sabendo de sua vontade, poderá ser contra a doação, o que deve
ser imediatamente acatado pelo corpo médico”.

“Eticamente doar deveria ser uma opção generosa e expressão de
solidariedade humana”.
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trataremos de alguns aspectos do luto antecipatório desses pais que têm os filhos em

fila de espera para um transplante de fígado, buscando examinar essa situação e suas

características, com o intuito de nos aproximarmos de nosso objetivo nesse estudo.
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Capítulo 2
APEGO -  FORMAÇÃO E ROMPIMENTO

DE VÍNCULOS, PARENTALIDADE E
LUTO DOS PAIS
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Quando uma criança nasce com um problema orgânico – congênito, ou mesmo

quando ela o desenvolve nas fases iniciais do seu ciclo vital - e o transplante de órgão é

a indicação médica terapêutica, dentre os diversos aspectos componentes da situação,

a espera pelo transplante passa a ser um dos pontos marcantes.

  Nesse capítulo, pretendemos inicialmente delinear a situação dos pais diante da

espera pelo transplante, buscando nos aproximar de alguns aspectos que compõem a

questão, para, em seguida utilizar a Teoria do Apego desenvolvida por John Bowlby e as

possibilidades que ela oferece, do ponto de vista teórico para o exame da situação;

além disso, apontaremos alguns aspectos referentes à parentalidade diante da chegada

de um filho doente, e também aspectos referentes ao luto e ao luto antecipatório que se

apresentam nessa situação. Ao final do capítulo, enfocaremos, brevemente, o contexto

da criança diante dos riscos em relação à sua própria vida, o qual configura também um

aspecto na situação de espera pelo transplante.

           1. Os pais e o contexto da sua vivência.

Os pais, ao assumirem os cuidados com o filho doente, evidenciam sua

responsabilidade por ele, sendo esse lugar de cuidador sentido como indelegável. Essa

situação exige muito dos pais, em diversos aspectos, entre eles, podemos ressaltar: o

investimento de tempo dedicado ao filho, em relação aos cuidados para com ele, que

englobam higiene, medicação, alimentação, consultas médicas e outras formas de

investimento que visam ao desenvolvimento da criança, além disso, acrescentamos o

CAPÍTULO 2 -  Apego - Formação e Rompimento de Vínculos,
Parentalidade e Luto dos Pais.
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aspecto econômico, haja vista a maior necessidade de recursos para medicação,

transporte, alimentação, que recaem sobre os pais.

A mudança da rotina dos pais pode ser percebida pelo abandono total ou parcial

das atividades profissionais, dos projetos pessoais, dos momentos de lazer e das

atividades cotidianas, como o cuidado com a casa, com outros filhos, na conjugalidade.

O foco passa a ser cuidar da criança doente e atendê-la em suas necessidades,

particularmente, quando a situação orgânica é grave, com risco de morte.

Um aspecto relevante nesse tipo de situação é a cobrança interna, por parte dos

pais e/ou a que advém do meio social, incluindo a equipe médica que acompanha a

criança. É perceptível uma expectativa idealizada dos pais, em que a perfeição e a

completa doação são requisitos para que possam ser vistos como bons pais.

A condição deles pode não ser percebida pelo meio social, especialmente no que

diz respeito às perdas em suas vidas. Os pais podem sentir dificuldades para expressar

seus sentimentos pelo receio de não serem aceitos e entendidos pelo meio social.

Reclamar de sua situação ou delegar os cuidados para outros, por não conseguir exercê-

lo de modo satisfatório, pode também ser difícil, uma vez que são atitudes que não

correspondem à expectativa idealizada de devotamento.

No contexto vivido por esses pais, outros tipos de adversidades também podem

existir, entre elas, a falta de recursos econômicos, emocionais e sociais, as distâncias a

serem vencidas para obter o atendimento médico ao filho, a ineficiência e lentidão que,

de modo geral, caracterizam a estrutura de saúde nacional, a insuficiência da rede de

apoio familiar ou institucional, entre outras.

Como já foi apontado de forma mais detalhada no capítulo anterior, a espera por

um transplante hepático também se constitui, para os pais, pela presença de diversos

aspectos clínicos que a criança apresenta, por conta da sua patologia, e que interferem
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e problematizam a questão; segundo FRANÇA (2001) e PEREIRA (et al, 2004), entre

eles, estão as intercorrências clínicas, quando podem ser necessários os internamentos

hospitalares e o acompanhamento ambulatorial, além dos cuidados médicos rotineiros,

o uso de medicação, visando ao controle dos sintomas, a fim de que seja possível aguardar

e realizar o  transplante. Acrescentamos aos aspectos clínicos elencados os receios e as

angústias decorrentes da espera e dos riscos de uma cirurgia, o medo da morte e das

sequelas desse procedimento; além disso, na espera por um órgão, as questões

pertinentes à doação, seja cadavérica ou intervivos - sendo uma possibilidade no

transplante hepático-, também se fazem presentes.

Percebemos a importância de atenção para esses pais que se encontram diante

de tantas dificuldades. Nesse sentido, a área médica vem demonstrando, mesmo que

timidamente, a necessidade de apoio, pela percepção mais ampla da situação, em que

não só os aspectos, de ordem médica para a criança exigem atenção, mas que também

a espera pelo transplante possui a sua complexidade em relação aos pais, que estão

diretamente vinculados e são atingidos por toda a problemática. Nesse sentido, MARRONI

(2003) afirma que as questões psicológicas devem ser cuidadas por profissionais da

área e que esses cuidados devem ser oferecidos antes da entrada em fila. Para ele, a

família deve receber cuidados nesse sentido, pois é o suporte para o paciente; no caso

das crianças, os pais que exercem o papel de cuidadores devem ser o foco da atenção

dos psicólogos.

Mais do que favorecer os pais, no sentido da sua função de cuidadores,

acreditamos que seja importante examinar essa situação por que passam, viabilizando

a oferta de um espaço, em que seja possível a realização de uma escuta, visando à

prevenção, evitando futuros sintomas aos pais pela impossibilidade de articulação dessas

dificuldades.
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No contexto médico em que estão inseridos, e por causa da necessidade de

cuidados dos filhos, os pais, em muitos momentos, sentem-se perdidos, diante das

informações dos médicos sobre os cuidados e a gravidade da situação da criança, que

é o foco da atenção por apresentar os sintomas orgânicos. O espaço para falar de si e

da dificuldade de ter um filho doente é exíguo. Isso não se deve ao descaso dos médicos,

mas aos enquadramentos das consultas e aos objetivos dessas, sendo importante que,

de fato, a Psicologia possa atender essa demanda.

Assim, percebemos que tanto o filho como os pais encontram-se em uma situação

de vulnerabilidade, por diversos aspectos, entre eles: doença grave, necessidade de um

procedimento de risco, continuidade de cuidados pós-transplante, momento do ciclo vital,

limiares tênues entre vida e morte, além da expectativa e incerteza referentes à chegada

de um órgão compatível e da ambiguidade de sentimentos: desejo e medo, e,

particularmente para os pais, os aspectos que se referem a ter um filho com doença

congênita ou adquirida e os reflexos disso em suas vidas.

Agora, iniciaremos um diálogo sob a ótica da Teoria do Apego que cria condições

para que entendamos a formação e o rompimento dos laços afetivos durante a vida e a

influência destes sobre as pessoas em suas relações futuras. Interessa-nos nesse

momento, tanto a formação do vínculo, que, no nosso caso é o que se estabelece entre

pais e filhos, como a questão do rompimento deste, que pretendemos situar enquanto

uma – possibilidade - de rompimento que é sentida pelos pais na espera pelo transplante,

por conta do medo da morte.

2. Apego- formação e rompimento de vínculos
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A palavra apego pode ter conotações diferentes, é uma palavra usual na Psicologia

e na Psicopatologia, entretanto, fica claro que a sua utilização na Teoria do Apego liga-

se à idéia de que a criança, ao nascer, possui uma necessidade de contato social, sendo

o apego o resultado da satisfação dessa necessidade. Para BOWLBY (2002, p.462), a

Teoria do Apego vista de forma ampla consiste em:

Tanto para a criança como para o adulto, o apego é o resultado de um processo

de vinculação com outra pessoa particularmente importante. Essa vinculação poderá

ocorrer em diversos momentos do ciclo vital, entretanto, é evidenciado o vínculo que

ocorre entre a criança e aquele que oferece cuidados contínuos e responde às suas

necessidades de contato social, desenvolvendo com ela vínculos afetivos estreitos e

estabelecidos, sendo nomeadas figuras de apego.

Como nos aponta BOWLBY (idem, p.221):

 Nesse sentido, também, BROMBERG (1996) aponta o fato de que a figura vincular,

ou de apego, é aquela, em especial, que oferece segurança para que as explorações da

criança possam ser feitas, e que lhe favorece condições para que, ao menor sinal de

medo ou risco nessas explorações, a criança possa retornar, sendo restituída sua

sensação de proteção. Essas explorações devem ser entendidas em seu sentido amplo,

denotando a possibilidade de experimentar e conhecer o mundo à sua volta.

“Uma tentativa de explicar o comportamento de apego, com seu aparecimento
e desaparecimento episódicos, como também os apegos duradouros que
as crianças (e também indivíduos mais velhos) formam com determinadas
figuras”.

“o vínculo da criança com a sua mãe é um produto da atividade de um certo
número de sistemas comportamentais que tem a proximidade com a mãe
como o resultado previsível”.
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Três aspectos são básicos na compreensão da especificidade desse vínculo, a

saber: o fato de ser primordial, assimétrico e determinante. Então, reunindo essas

características, podemos apontar para o fato de que, por ser o primeiro vínculo

estabelecido na vida do ser humano, é entendido na teoria como primordial, devido à

dependência da criança nessa relação, que se caracteriza pela assimetria entre a criança

que é cuidada e o cuidador que oferece os cuidados, e é determinante, pois influirá nas

relações futuras dessa criança

Para melhor definirmos a assimetria que ocorre na formação do vínculo, é

interessante apontar que isso se estabelece em relação aos cuidados como um todo,

que são oferecidos pelo cuidador à criança e que favorecem a vinculação. Esses cuidados

não acontecem, obviamente, por uma via de mão dupla e, sim, por um desnivelamento

entre o cuidador e a criança. Os cuidados se referem e englobam as necessidades da

criança em relação à higiene e alimentação, mas também à interação social. A rapidez,

a efetividade e a intensidade com que o cuidador interage reforçam os comportamentos

de apego na criança.

 Ampliando a sua idéia sobre a importância da vinculação e dos seus efeitos ao

longo da vida, BOWLBY (2006) acrescenta que a privação da figura materna ou substituta

causa reflexos negativos para a saúde mental das crianças. A privação da mãe para ele

é então a ausência desse tipo de relação para a criança.

Para BOWLBY (idem, p.5), além da privação, outras formas que são decorrentes

da rejeição total e da separação também se apresentam como indesejáveis, por tornar

as relações entre filhos e pais pouco saudáveis. As mais comuns para ele são:

“a) uma atitude inconscientemente rejeitadora, subjacente à atitude amorosa,
b) necessidade excessiva por parte da mãe de manifestação e confirmação
de amor e c) prazer inconsciente da mãe com um comportamento da criança,
ao mesmo tempo em que julga condená-lo”
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Para nós, essa questão é relevante pelo fato de estarmos pensando do ponto de

vista das dificuldades que surgem para os pais, em relação à sua vinculação e ao seu

lugar de cuidador. Assim, pensamos sobre como e quanto o nascimento de uma criança

doente, ou o seu adoecimento, pode interferir nessa vinculação e, de forma mais ampla,

na saúde mental de ambos.

 Até que ponto o nascimento de um filho doente ou o seu adoecimento pode resultar

em um movimento de rejeição materna que venha a privar a criança no sentido do

desenvolvimento do apego? Como ocorre essa vinculação quando a criança é doente?

Particularmente nos chama atenção o fato de que essa rejeição possa estar subjacente

a uma atitude amorosa e de dedicação, fazendo-nos refletir sobre as dificuldades dos

pais e as repercussões em sua vida e na vida do filho.

Sabemos que, na espera pelo nascimento de um filho, existem uma gama de

desejos, idéias e expectativas que se apresentam tanto durante a gravidez quanto em

épocas anteriores. Quando, de fato, ocorre o nascimento, o que existe de expectativa e

desejo passa a ser confirmado ou não pela prova da realidade. Essa criança que nasce

terá ou não a possibilidade de ser aceita como é, em relação ao sexo, cor de cabelo,

fisionomia etc. Nesse sentido, estamos falando de aspectos em que se podem efetuar

adaptações, como, por exemplo: Não foi a menina que sempre sonhei, mas é um menino

lindo! Com o exemplo, desejamos dizer que, quando no nascimento, ou logo após, surge

a doença, a limitação orgânica, outra situação se apresenta aos pais. As adaptações

terão que ser de outra ordem e bem mais complexas do ponto de vista emocional, em

que, de fato, um luto ao filho perfeito idealizado precisará ser realizado.

Assim, quando BOWLBY (2006) aponta a importância da satisfação, da realização

e do prazer e a intensidade emocional da mãe, ao se relacionar com o seu filho,

encontrando nele a expansão de si - que entendemos como a possibilidade de
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investimento de expectativas e de retornos emocionais possíveis na relação -, oferecendo

à criança a condição de sentir-se objeto de orgulho desta, vê esses aspectos como

essenciais para a vinculação e como promotores da saúde mental.

Passamos a refletir sobre a dificuldade que ocorre no desencontro dessas

expectativas, com o nascimento de um filho doente, em que a satisfação e a possibilidade

de relacionamento intenso são alteradas. No nosso entender, isso poderá indicar para

os pais o confronto inevitável com o sofrimento e a exigência em diversos aspectos por

conta da doença.

Do ponto de vista da sua dinâmica, o Apego é visto segundo OCHOA-TORRES e

LELONG (2004), como um vínculo que faz parte do sistema familiar. Na família, seu sistema

de funcionamento e de parentesco ocorre afetado pela cultura em que se insere. Para

esses autores, o núcleo primordial do sistema familiar é exatamente a constituição de

vínculos afetivos entre os membros, assim existe a vinculação do casal (intimidade e

compromisso), o apego dos filhos aos pais, do qual derivam os sistemas de cuidados

paternos e maternos, além da vinculação entre os irmãos, que pode transformar-se em

apego.

Sendo a capacidade de cuidar determinante para o sucesso dessa vinculação, a

Teoria do Apego aponta para a circularidade nos cuidados, ou seja, a forma de cuidar de

uma pessoa está ligada à forma como foi cuidado, o que nos faz refletir sobre a importância

das primeiras experiências e dos reflexos dessas ao longo da vida.

Nesse sentido, BROMBERG (1996, p.102) afirma que:

“A qualidade do vínculo estabelecido primariamente determinará, então, os
vínculos futuros e os recursos disponíveis para o enfrentamento e elaboração
de rompimentos e perdas. Isto é muito importante para considerarmos
condições de elaboração do luto”.
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A característica da circularidade apontada, anteriormente, que se apresenta na

vinculação, interessa-nos pela percepção que temos em relação às dificuldades que se

apresentam quando esses cuidados para com os filhos estão marcados pela doença.

Assim é importante que discutamos as dificuldades, muitas vezes percebidas nos pais,

em relação aos cuidados dos seus filhos e do quanto isso se reflete e se intensifica na

condição do adoecimento quando outras questões entram em jogo.

O fato de ter um filho com uma doença congênita, que, de algum modo, estrutura

essa relação desde o começo, e a forma de lidar com esse filho, têm a ver com a sua

doença e com os limites impostos por ela, mas também com os recursos internos dos

pais, e, nesse sentido, como acrescenta KNOBLOCH (2002, p.145):

A autora ressalta o aspecto dessa introspecção quase autística diante da situação,

que pode levar ao que ela aponta como a criação de um fosso entre o espaço da vida e

aquele da doença, esse fosso podendo ser representado pela falta de subjetivação dos

afetos, da angústia ou da fala. É como se toda organicidade tomasse conta da cena em

que falar e agir no momento é impossível. É nesse funcionamento que encontramos,

muitas vezes, os pais, reagindo, no concreto, ao que é necessário e preciso em relação

aos cuidados e à vida que se apresenta.

 Assim também, quando ocorre o adoecimento ao longo do ciclo vital, outras

questões entram em jogo, que diferenciam da situação congênita, como a percepção de

que o cuidado não foi efetivo, gerando a culpa e favorecendo o aparecimento das

dificuldades nessa relação já complexa.

“cada experiência de doença é absolutamente singular e íntima.”
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  3. Vinculação e ciclo vital

Algumas observações sobre a vinculação ao longo do ciclo vital se fazem

necessárias. Nesse sentido, BOWLBY (2002) observa que a vinculação que ocorre entre

a criança e a mãe é o resultado da atuação de sistemas comportamentais que visam à

proximidade. Esses sistemas no ser humano se desenvolvem de forma lenta e complexa,

possuindo uma variabilidade de ritmo. Esse processo como um todo não é facilmente

mensurado e observado de início, é a partir do segundo ano de vida que se torna

perceptível, pois nesse período da vida a criança passa a locomover-se, podendo então

se distanciar, sendo a busca pela proximidade que dá pistas sobre o comportamento de

apego. Nessa fase, o conjunto de sistemas é ativado com maior facilidade, em especial

quando a mãe se afasta, ou algum evento assusta a criança; a chegada da mãe ou o

som de sua voz fazem com que o sistema seja finalizado.

Como podemos perceber, a presença da figura vincular fará toda a diferença,

sendo isso um aspecto muito importante a ser levando em conta nas práticas hospitalares,

savalguardando, cada vez mais, a importância do cuidador junto à criança doente.

Ainda em relação ao processo de vinculação ao longo do ciclo vital, vemos que,

após o terceiro ano de vida, em geral, esses sistemas diminuem sua intensidade de

ativação. A proximidade com a mãe não possui a mesma urgência, podendo ser ativada

nos momentos em que algo saia do controle e a proximidade seja necessária para a

proteção. Esses sistemas comportamentais têm a proteção como um dos aspectos

fundamentais.

Podemos perceber que o comportamento de apego iniciado na infância segue ao

longo do ciclo vital, modifica-se, oferecendo os contornos específicos a cada etapa e

mantendo sua importância. Ele pode ser observado nos momentos de calamidade e
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perdas que ocorrem ao longo da vida das pessoas, momento em que uma maior exigência

e expectativa diante do outro se apresenta. Por conta disso, devemos ter cuidado ao

rotular essas necessidades advindas do comportamento de apego como algo patológico

e não desejável a um adulto. Nesse sentido, BOWLBY (2002, p.257) afirma:

Em acréscimo, segundo OCHOA-TORRES e LELONG (2004), ao longo do ciclo

vital, muitas influências entre as gerações ocorrem; é possível manter relação com cinco

gerações familiares, avós, pais, as que se criam com o casamento, filhos e netos. Dessa

forma, podemos imaginar a quantidade de sentimentos que derivam desses

relacionamentos e as diferentes perdas de figuras de apego que podem ocorrer.

Como nos aponta BOWLBY (1997, p.98):

A afirmação acima encerra, para nós, um sentido importante, pois além das

questões da formação do vínculo, que já apontamos, também a manutenção, o rompimento

e a renovação favorecem a compreensão da teoria em sua dinâmica.

Nesse sentido, por analogia, a manutenção do vínculo que se expressa, pela

tentativa de continuidade, de interesse e de cuidado pode ser entendida pela vivência

dos pais que esperam pelo transplante como um momento de manutenção do vínculo,

por meios dos cuidados que expressam todo o amor, zelo e desejo de continuidade. E,

nesse sentido, entendemos que o cuidado também pode ser expresso pelos pais, por

meio da superproteção, dependência, entre outras formas, devendo ser entendido como

a possibilidade para esse momento.

“Rotular o comportamento de apego na vida adulta de regressivo equivale,
de fato, a menosprezar o papel vital que ele desempenha na vida do
homem do berço à sepultura”.

“Muitas das mais intensas emoções humanas surgem durante a
formação, manutenção, rompimento e renovação de vínculos emocionais”.
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No início desse capítulo, apontamos a situação dos pais frente ao adoecimento, à

espera pelo transplante, à condição de devotamento e de entrega, que é percebida nos

pais que estão em fila. Nesse cuidado, eles abrem mão de suas vidas pela impossibilidade

de delegar a outros as suas atribuições. É interessante observar que existem duas formas

de olhar essa situação que se apresenta; uma entende esse devotamento como natural,

por serem pais, o que se espera dos pais, e outra que reflete sobre esta capacidade de

devotamento que o ser humano possui, em relação às suas crias e desta força que faz

com que o altruísmo e a generosidade possam ser naturais, enquanto, em outras relações,

em geral, essa noção se perde.

 Em relação a isso, BOWLBY (2006, p.70) afirma que:

Quando se está vinculado a outra pessoa, a necessidade de proximidade é

presente, mesmo que isso seja relativizado, ao longo do ciclo vital, como apontamos;

entretanto, mesmo na relativização, o rompimento desse vínculo implica dor e o sofrimento,

além do desejo de reencontro. Essa situação é de tal modo intensa, que pode chegar a

comprometer a vida das pessoas, que passam por esse processo, em diversos aspectos,

podendo, inclusive, levá-las à morte.

Segundo BOWLBY (1997), a ameaça da perda causa a ansiedade, a perda real

causa tristeza e tanto a perda como a ameaça são vistas como causadoras de raiva.

Paralelamente, a manutenção do vínculo reforça a segurança e sua renovação é fonte de

satisfação.

Em relação à situação que abordamos nesse trabalho, os pais sentem-se

“Os serviços prestados pelos pais a seus filhos são de tal maneira
considerados naturais que a sua grandiosidade é esquecida. Não há nenhum
outro tipo de relacionamento no qual um ser humano se coloque de maneira
tão irrestrita e contínua à disposição do outro”
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ameaçados pela perda do filho e se deparam com diversas outras perdas e limitações.

A raiva pode ser percebida como reação dos pais, pela situação concreta, ou seja, raiva

da sociedade que aponta a diferença do filho, raiva dos excessos de exames e exigências

médicas, raiva de não poder modificar a situação que gera impotência etc. Eles se

perguntam: - Por que isso foi acontecer comigo? Uma pergunta que ecoa e que

permanece sem resposta.

4. Apego e Parentalidade

A palavra parentalidade não consta nos dicionários brasileiros consultados, entre

eles, Caldas Aulete (1968) e Aurélio Buarque de Holanda (1986); entretanto, podemos

observar que é uma palavra composta do termo parental, do latim [parentale], que é um

adjetivo relativo a pai e mãe, segundo o Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa,

acrescida do sufixo [dade] que, segundo Caldas Aulete, exprime a existência de um estado

qualquer ou uma qualidade abstrata; assim, podemos concluir que a palavra parentalidade

é um substantivo derivado de um adjetivo e, portanto, indica qualidade, propriedade ou

estado.

Por outro caminho, segundo SOLIS- PONTON (2004, p.29), (...) poderíamos dizer

que parentalidade é o estudo dos vínculos de parentesco e dos processos psicológicos

que se desenvolvem a partir daí. A autora também afirma que a parentalidade surge de

um processo de aprendizagem e de preparação para a sua instalação.

Como nos apontam OCHOA-TORRES e LELONG (2004), os conceitos sobre a

parentalidade são difíceis de serem definidos. Áreas do conhecimento, como

Antropologia, Religião, Direito, Sociologia, Biologia, entre outras, desejam dar a definição

ideal, mas, de fato, não respondem satisfatoriamente à idéia que um pai ou uma mãe
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possam ter sobre sua condição. Podemos então pensar que as áreas do conhecimento

compõem um quadro desse conceito e atribuem-lhe diversos sentidos, mas que ainda

não o definem, tamanha sua amplitude e complexidade. Entretanto, é importante que

possamos pensar sobre esse lugar ocupado pelos pais, em especial na situação que

nos interessa examinar nesse estudo em que a parentalidade é vivenciada com o filho

doente.

 É importante situar que, atualmente, em nossa sociedade ocidental, pós-moderna,

observa-se uma supervalorização da criança e de suas necessidades. A criança passou

a ser o centro das famílias, possuindo um valor social incontestável, o que fatalmente

altera a vivência da parentalidade, especialmente quando a criança é doente; essas

características se exarcebam, mas isso nem sempre foi assim. Também se observa a

valorização dos pais que realizam a sua tarefa; o lugar de pais e a cobrança social foram

alterados. As atitudes dos pais passam hoje por um crivo diferente do que ocorria há

algumas décadas e mesmos há alguns séculos.

BADINTER (1985) faz reflexões que contribuem para um melhor entendimento do

contexto relativo ao amor materno e seus desdobramentos, discorrendo sobre o mito do

amor materno. Com o enfoque dado à mãe, busca entender essa complexa questão.

Reflete sobre esta figura mãe e sua composição, alertando para o fato de que todos os

estudos referentes a esse tema devem levar em conta o aspecto da complexidade desse

amor; assim, ela afirma (p.15) que:

Ela sinaliza, com tal afirmação, para o fato de que a mãe é relativa por ser concebida

em relação ao pai e ao filho, e que a sua tridimensionalidade consiste em reunir as

“ Mãe é uma personagem relativa e tridimensional”.
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figuras de mãe, esposa e mulher, assim representando um ser único, singular, dotado de

aspirações próprias, sujeito de seus próprios desejos, não correspondendo, de forma

frequente, aos desejos do pai ou dos filhos.

A partir da noção de tridimensionalidade, abrimos caminho para pensar sobre os

pais como pessoas que se vinculam ao mundo, por variados aspectos, sendo a sua

satisfação integral resultante do equilíbrio entre eles. Assim, podemos refletir sobre o

peso que, em alguns momentos, recai sobre os ombros de uma pessoa no exercício de

sua parentalidade, aqui focalizando o adoecimento do filho e a espera para transplante.

BADINTER (1985) afirma não ter dúvidas sobre a presença do amor materno desde

sempre, mas (p.11) afirma que:

Nesse sentido, ela coloca em perspectiva a situação atual, em que a maternidade

passou a ter valor social em contrapartida ao que acontecia em séculos passados. Como

observa, só no último terço do século XVIII ocorre a mudança de mentalidade, como uma

revolução na forma de pensar sobre o assunto, e assim afirma (p.103):

Assim, podemos observar que a imagem atual valorizada, e de certo modo,

cobrada de pais devotados e da valorização social, que existe hoje, é o fruto de um longo

desenvolvimento sócio-histórico-cultural.

Embasados na Teoria do Apego, OCHOA-TORRES e LELONG (2004) fazem uma

ponte entre o tipo de comportamento materno, no sentido do exercício da sua

“Não é só o amor que leva a mulher a cumprir seus “deveres maternais”.
A moral, os valores sociais ou religiosos podem ser incitadores tão
poderosos quanto o desejo da mãe”.

“A imagem da mãe, de seu papel e de sua importância, modifica-se
radicalmente, ainda que, na prática, os comportamentos tardassem a se
alterar”.
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parentalidade, e o tipo de apego que a criança desenvolveu, pois, como já podemos

perceber, essa influência do comportamento da mãe, que ocorre de forma contínua,

iniciada no processo de vinculação, marca a criança e define os padrões com os quais

ela vai se posicionar, em diversos sentidos, diante da vida, por meio de suas atitudes.

Nesse sentido, questionamos se esses padrões comportamentais maternos são atingidos

ou sofrem interferências pela presença da doença congênita ou adquirida. A linearidade,

a percepção e a instalação desse padrão são possíveis quando se tem a doença

estruturando uma relação entre pais e filhos?

OCHOA-TORRES e LELONG (2004) associam o comportamento materno de três

formas possíveis, como a seguir:

(1.) insensível ou intrusivo, em que o contato físico é escasso e brusco, ignorando

as atividades da criança e rejeitando-a. A criança tenderá a desenvolver um apego fugaz,

não mantém muita proximidade com a mãe e evita esse contato, não se perturba com  a

sua ausência.

(2.) sensível, no qual a mãe expressa seu afeto para a criança, assim como lhe

responde afetuosamente, de forma rápida e satisfatória; o prazer no contato físico é

sempre presente. A criança desenvolve o apego seguro, tendo a mãe como base de

segurança, a qual pode afastar-se, mas volta sempre que a criança sente necessidade;

a presença da mãe a agrada e não aceita facilmente o seu distanciamento; na presença

de estranhos torna-se tímida, mas aceita-os, com mais facilidade, caso a mãe esteja ao

seu lado.

(3.) ambivalente, no qual é possível observar a pouca sensibilidade da mãe; a

ambivalência está presente na falta de respostas eficientes, que depois geram a culpa.

As mães sentem-se incomodadas com o filho. A criança desenvolve o apego ambivalente

em que o afastamento da mãe a perturba, mas a sua presença não modifica essa situação,
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quer a mãe, mas a evita ao mesmo tempo. Tem o comportamento contraditório, ao querer

brincar e chorar; a presença de estranhos também as perturba.

OCHOA-TORRES e LELONG (2004) afirmam que as formas de apego que as

crianças desenvolvem podem ser reconhecidas como a maneira pela qual lidam e se

defendem da angústia de separação.

5. Apego – pais

Buscaremos, agora, sinalizar a condição do casal diante da situação de doença/

adoecimento na espera pelo transplante do filho, mas sem o intuito de teorização sobre

a conjugalidade em seu sentido amplo. O foco é, portanto, o apego adulto do casal em

sua relação com o problema do filho.

O apego na vida adulta é vivido de diversas maneiras, tendo em vista todos os

papéis a serem desempenhados. A vida de casal segue então como uma referência

para podermos examiná-lo. Cinco fatores nesse sentido apresentam-se: a confiança/

desconfiança em si e no outro, o bem-estar ou não na intimidade, necessidade de

aprovação, preocupação com a relação. Todas as formas de apego que se apresentam

na relação de casal têm sua origem na forma de apego formada na infância, como já

apontamos. Dentro desse contexto, passaremos a examinar a questão do apego adulto

e de seus papéis, enfocando o momento da chegada dos filhos para o casal, em que é

possível observar uma remodelação do vínculo do casal particularmente quando ocorre a

chegada do filho doente questionando sobre a interferência advinda da doença congênita

ou adquirida.

Nesse sentido, OCHOA-TORRES e LELONG (idem) vêm acrescentar que cada

progenitor passa a ser para o outro a figura de apego, mas, nesse caso, em simetria e
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reciprocidade, e, ao mesmo tempo, ambos passam a ser figura de apego para o filho,

com o qual estabelecem uma relação assimétrica e complementar.

BOWLBY (2004) aponta os reflexos que a perda ou a iminência de perda de um

filho podem causar para os pais, tanto no aspecto pessoal, como em relação à

conjugalidade. Ele se refere à questão dos conflitos conjugais, os quais podem se originar

pelas diferenças no enfrentamento da perda ou possibilidade de perda do filho.

Na espera pelo transplante o casal é exigido e, nesse sentido, acrescentamos

outras situações e necessidades que podem fazer parte dessa situação específica e

afetar o casal. Entre elas, destaca-se a necessidade de que o casal se afaste, por tempo

indeterminado, para dar conta da internação e dos cuidados para com o filho doente, o

que pode exigir, inclusive, a mudança para outro Estado, para que ocorra o tratamento e

mesmo o transplante. Essa é uma realidade brasileira - nem todas as capitais oferecem

centros especializados em transplantes no Brasil. Nessa separação, o desgaste é intenso

pelo acúmulo de responsabilidades, tanto de quem acompanha a criança, em geral a

mãe, como de quem fica, que, além do trabalho para a manutenção do lar, assume as

demais atribuições referentes ao cotidiano doméstico, como atenção aos outros filhos.

Além disso, para o casal e demais membros da família mais próxima, a pressão e a

tensão contribuem para uma série de desajustes.

Nesse mesmo sentido, WALSH & McGOLDRICK (1998) referem o quão

devastadora pode ser a perda de um filho para um casal, a vulnerabilidade sofrida após

a perda, e toda a carga dessa situação podendo acarretar um grande número de divórcios.

BROMBERG (1998, 1996) ratifica essa idéia, ao falar da quebra de um padrão

estabelecido, seguido pelos pais antes da perda de um filho, o que desestabiliza o casal,

apontando o trauma dessa vivência e também a necessidade futura de uma recolocação

em muitos aspectos na vida de cada um, o que, de fato, exige muito dessas pessoas.
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Segundo BOWLBY (2004) e WALSH & McGOLDRICK (1998), o partilhar, o apoio

mútuo que propicia atravessar as fases do difícil processo juntos, traz para o casal

segurança e conforto. Em contrapartida, o conflito e a falta de apoio influem negativamente

em sua relação, chegando, em muitos casos, a atingir não só o casal, mas também a

família, desajustando-a.

6. Apego e Luto

Quando BOLWBY (idem) se volta ao tema do luto dos pais, busca a descrição dos

sintomas e das experiências dessa situação. O ponto de vista com que trabalha é relativo

aos pais de crianças com doenças fatais. Nessa condição, ele percebeu que o processo

de luto é iniciado com o diagnóstico. Sentimos a necessidade de ampliar essa questão,

por conta da singularidade na situação que estamos examinando, em que tanto a

terminalidade como a possibilidade de continuidade da vida se apresentam.

Assim, podemos observar que o início do processo de luto antecipatório se mescla

à presença da esperança, da continuidade da vida do filho e de todos os aspectos que

compõem a situação de espera pelo transplante hepático.

Para BOLWBY (idem), alguns aspectos se destacam, na observação da reação

dos pais frente a um diagnóstico de terminalidade, entre eles, o torpor frente à notícia,

em resposta ao choque que essa proporciona, podendo ser descrita pelos pais como

um atordoamento, uma sensação de que o que vivem não é real, ou que não se trata da

sua vida e, sim, da vida de outra pessoa. É preciso alguns dias para que possam assimilar

a idéia de que a doença do seu filho é provavelmente fatal. O torpor se mescla à raiva,

que, em geral, é dirigida ao médico responsável pelo diagnóstico do filho.

A descrença, que é identificada também diante do diagnóstico, pode ser
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compreendida em sua dinâmica, pelo mecanismo de negação da situação, e a sua

presença, em certa medida, configura uma reação esperada diante de situações como

essa. A motivação para a descrença tem a ver com a contestação e com a tentativa de

modificar o diagnóstico.

KÜBLER-ROSS (1998) e PARKES (1998) concordam em relação à negação e

descrença, vindo somar as idéias expostas por J. Bowlby. No entanto, a presença ou não

da descrença não é o mais importante. Na visão de BOWLBY (2004), o predomínio ou a

sua persistência diante das evidências é que devem ser valorizados, especialmente

porque podem interferir no programa de tratamento terapêutico, impedindo um melhor

aproveitamento dos recursos médicos, por exemplo. Ele ressalta que, se a descrença é

apenas parcial e não interfere de forma tão contundente, pode servir para a diminuição

do efeito doloroso, o que nesse momento pode ser útil para esses pais. Em acréscimo,

aponta a presença da irritação aliada à descrença na exatidão do diagnóstico, a irritação

também é dirigida aos médicos e enfermeiros e podemos ampliar o seu aparecimento

apontando que ela pode se direcionar ao meio que circunda os pais, os familiares, entre

outras pessoas.

Para BOWLBY (idem), um curso longo de doença pode propiciar aos pais, por

meio da alternância entre a esperança e o desespero, algum tipo de avanço, levando-os

a uma postura mais realista diante da situação que poderá culminar numa aceitação do

prognóstico e do diagnóstico médico.

Particularmente, na situação de espera por um transplante, a visão realista é sempre

um aspecto complexo, pois, de fato, nesse caso, oferece-se uma possibilidade de

extensão de vida, mas não a cura.

A visão realista do nosso ponto de vista, então, não é de aceitar a morte. O que se

espera é uma aceitação da não cura, da necessidade de entendimento de que os cuidados
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permanecem em uma cronicidade e, com ela, as dificuldades. Diante desse contexto,

então, pensamos que não só o tempo influi e colabora com a aceitação realística no

caso dos transplantes. A informação sobre o que, de fato, ocorre em um pós-transplante

e a própria tomada de decisão dos pais também podem colaborar.

Em relação à situação de espera pelo transplante, também podemos observar

que a alternância de estados emocionais - esperança e desespero – parece ser

coadjuvante dessa situação, e não necessariamente que sua presença implica avanço

no sentido da aceitação da situação. De fato, esses estados emocionais fazem parte do

contexto complexo por conta das dificuldades referidas no capítulo anterior, em que

tratamos da espera sob a perspectiva da condição orgânica da criança e do quanto

essa condição mobiliza os pais.

BOWLBY (2004) também aponta a presença de períodos de intensa atividade,

que, em geral, são caracterizados por uma busca exagerada de informações sobre a

doença. Essa busca, na sua visão, tem a finalidade de provar que existe algum erro

diagnóstico. Acrescentamos que essa busca pode também ser genuína; em nossos dias,

temos diversas fontes de informação, sendo, no nosso entender, também uma forma de

enfrentamento. Assim, o excesso de atividade e de atenção dedicada ao filho doente

pode ser entendido por meio de uma visão da dinâmica dessas atitudes, como a forma

que os pais conseguem lidar com a situação nesse momento. A impossibilidade de parar

de se aquietar pode nos informar de que está difícil entrar em contato com a realidade,

está difícil ficar tranquilo e se apaziguar, o que nos parece natural nessa situação;

entretanto, é importante que esses pais encontrem outras formas de lidar com tais

questões, como se apresentarão mais a frente.

Outra variação desse comportamento ansioso dos pais, segundo BOWLBY (idem),

pode ser percebida, em relação aos outros filhos, pelo excesso de cuidado e de controle
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em relação a esses. Como podemos perceber, a dinâmica familiar como um todo é

alterada.

BOWLBY (2004) afirma que é possível observar a tendência dos pais a negligenciar

tudo o mais que não se relacione à doença do filho e à situação deste. Isso impossibilita

os pais a lidar com novos fatos, sendo especialmente comum ocorrer isso com as mães.

De fato, nesses momentos, o investimento é maciço na criança doente, sendo também

esperado. A superproteção e a atenção maior nesse momento podem ser, inclusive,

necessárias para a relação e para o sentimento dos pais enquanto cuidadores.

É importante observar as maneiras como os pais se estruturam diante da doença.

Muitas vezes, a superproteção, ou outro tipo de comportamento, é a única forma possível

nesse momento, e isso deve ser observado e levado em conta, em relação à retirada ou

à modificação na estrutura da doença. Nesse sentido, é possível o aparecimento das

resistências, inclusive, no sentido da melhora da condição de saúde dos filhos, pois os

pais perdem aquele modo de funcionamento antigo, ficam perdidos. No discurso, querem

que os filhos fiquem bons, mas como só sabem funcionar daquele modo anterior, sob o

modelo da doença, uma série de resistências pode então aparecer. Na situação do

transplante hepático ocorre a mudança de uma situação de terminalidade para uma

cronicidade que vai exigir dos pais um novo funcionamento e posicionamento frente à

situação.

Outro aspecto, apontado por BOWLBY (idem) e KÜBLER-ROSS (1998), é a

questão do aparecimento da culpa. Para KÜBLER-ROSS (p.167):

Em relação a isso, BOWLBY (idem) afirma que os pais culpam-se de diversas

maneiras, entre elas, por não terem percebido a doença antes, de não terem sido mais

“A culpa talvez seja a companheira mais dolorosa da morte”
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ativos na busca de soluções.

O sentimento de culpa, na sua dinâmica, pode se apresentar também como o

resultado da busca por um culpado que, não sendo encontrado, promove um retorno

desse sentimento a si mesmo. A culpa no contexto da espera pelo transplante se apresenta

tanto na doença congênita como na adquirida. Para os pais, o questionamento em relação

aos motivos dessa doença é frequente. Esses questionamentos são enviados,

particularmente, aos médicos, psicólogos e demais profissionais, que, na visão dos pais

são portadores do saber. É interessante advertir para o fato de que a pergunta em geral

é formulada de forma indireta, implícita a uma afirmação; Isso no nosso entender aponta

tanto para o receio que os pais têm, em relação a essa resposta, como também para o

fato de que resposta alguma cala o seu questionamento, que, de fato, é de outra ordem,

da culpa e da implicação. Sem uma resposta possível ela continua ecoando.

PARKES (1998), ao referir-se aos estudos realizados com viúvas, acrescenta que,

para elas, a dor do pesar é entendida como uma punição injusta que gera raiva, a culpa

passa a ser dirigida para qualquer pessoa que, no seu entendimento, pode ser

responsável pela morte ou sofrimento de seu marido. BOWLBY (2004) compartilha a

idéia de que a culpa aparece atrelada ao sentimento de estar sendo punido. A punição é,

de fato, na nossa percepção, um dado da situação em que se encontram os pais e, de

modo geral, esses sentimentos são percebidos em uma ligação com o castigo vindo de

Deus, ou seja, possui uma conotação religiosa.

7. Luto antecipatório

O luto antecipatório, assim como o luto que se realiza após a morte, possui

características comuns, a diferença está no fato de que a pessoa com que se tem uma
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vinculação particular está viva. Ele ocorre, em geral, nas situações em que existe um

diagnóstico de terminalidade, em que a morte se avizinha. Trataremos de alguns aspectos

do luto antecipatório, que consideramos importante, dentro de sua vasta teorização, e

buscaremos enfocar os aspectos que consideramos importantes para o encaminhamento

da nossa questão- a vivência dos pais em espera pelo transplante hepático do filho-, em

que percebemos que na espera pelo transplante do filho, figuram como possibilidade de

morte, por diversos aspectos, entre eles, os riscos do procedimento, a rejeição, a

sobrevida limitada e a continuidade dos cuidados, haja vista que, no transplante, a cura

não é alcançada; entretanto, essa situação de espera, no nosso entender, possui uma

peculiaridade, que se refere ao fato de a possibilidade de extensão da vida estar envolta

pelos diversos aspectos que já apontamos.

Segundo LINDEMANN1 (1944) apud FONSECA (2004), o início da utilização do

termo Luto Antecipatório ocorreu por meio da observação das esposas que se separavam

de seus maridos que iam para a guerra. Essas mulheres experienciavam reações de

luto, com fases de depressão, raiva e desorganização. Do ponto de vista da realidade,

seus maridos continuavam vivos, entretanto, elas viviam a antecipação de um luto, o que

foi visto como uma função adaptativa e entendida como necessária para essas pessoas

nesse momento de sua vida.

O luto antecipatório pode ser entendido então como um fenômeno e passou a ser

estudado em outras situações, nas quais o risco e a iminência de morte se apresentam.

Esse fenômeno ocorre tanto do ponto de vista de quem tem a doença como nos demais

componentes da família que possuem um vínculo afetivo.

KOVÁCS (2002) acrescenta que nos casos de doenças prolongadas, ocorrem

perdas, tanto do ponto de vista físico, de quem está doente, como na relação existente

entre quem cuida e quem está doente, e que essas vão sendo elaboradas mesmo sem a
1  LINDEMANN,E. Symptomatology and Management of Acute Grief. American Journal of Psychiatry,101,p.141-148,1944
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pessoa ter ainda morrido. Segundo KOVÁCS (2002) e WORDEN (1998), o processo de

Luto Antecipatório, entre outros aspectos, pode gerar sentimentos ambivalentes no

cuidador que, impotente para reverter o sofrimento do outro, pode vir a desejar que ele

morra e assim despertar sentimentos de culpa.

 Para BOWLBY (2004), a partir do momento em que surge maior aceitação do

diagnóstico fatal para o filho, é observável certo grau de luto antecipatório. Esse luto

antecipatório, no caso específico dos pais, parece ser mais completo do que o que se

observa em outras situações, como, por exemplo, nas perdas dos cônjuges.

O luto antecipatório, assim como o luto que ocorre após a morte, é influenciado

por vários aspectos. Serão aqui abordados brevemente, apontando os que favorecem a

reflexão em relação ao nosso tema.

RANDO (2000) identificou e ordenou, de forma didática, uma grande variedade

de questões que se apresentam em relação ao luto antecipatório, favorecendo o

entendimento sobre ele. Essa organização se apresenta por meio de seis dimensões

que compõem o luto antecipatório. Essas seis dimensões subdividem-se em dois grandes

grupos. O primeiro ela define como os determinantes do conhecimento teórico e da

prática; esse grupo se compõe pelos aspectos: Da perspectiva; Foco temporal e Fatores

que influenciam o luto antecipatório, que iremos definir mais a frente. O segundo grande

grupo foi definido pela autora como os determinantes das áreas de intervenção, que se

constitui pelos aspectos: Origem básica das demandas adaptativas; Operações gerais

e Níveis contextuais. Iremos apontar os aspectos que nos ajudaram a pensar sobre o luto

antecipatório em relação à questão foco desse presente trabalho.

Assim, em relação ao primeiro grande grupo, entre as perspectivas com as quais

se pode vivenciar o luto antecipatório, estão: a dos íntimos, de outras pessoas envolvidas

e do cuidador. A dos íntimos será a que iremos detalhar, pois é a que contribui em relação
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ao nosso objetivo, sendo importante destacá-la. Essa perspectiva se refere aos membros

da família ou aos amigos que compõem a rede social e que desenvolveram um forte e

intenso vínculo com o paciente. Existe nessa relação uma forte reciprocidade entre doente

e membro, além da interação do membro com a doença e com o paciente. No nosso

caso, em particular, são os pais e, mais especificamente, a mãe, que se apresentam por

meio dessa perspectiva que, além da vinculação estabelecida, oferece os cuidados

integrais ao filho (paciente).

   A autora mostra que cada perspectiva tem a sua implicação quanto à necessidade,

à preocupação, à demanda e às intervenções, sendo importante que a equipe de saúde

possa estar atenta a tais implicações para que propicie aos envolvidos um luto

antecipatório saudável. No nosso trabalho apontamos a importância dessa atenção para

com os pais em diversos momentos.

  O item seguinte refere-se ao foco temporal- presente, passado, futuro-; esses três

focos estão envolvidos e se direcionam à perda iminente. Assim, como a autora aponta,

tanto as perdas passadas, como as que estão sendo vividas e as que estão por vir

podem ser entendidas como propulsoras do processo de enlutamento, que tem o seu

início com o diagnóstico de terminalidade. Particularmente, no caso da espera pelo

transplante, podemos destacar as questões referentes à doença congênita e às perdas

envolvidas, que se apresentam também no tempo presente, e ás limitações de diversos

tipos. Em relação às perdas do futuro, podemos apontar a possibilidade de perda real

pelos riscos do procedimento,pelo processo de rejeição e também por aqueles relativos

ao pós- transplante, quando os pais são capazes de identificar esse período como uma

continuidade de cuidados ainda com riscos e perdas a serem vividas.

  O terceiro item é identificado pela autora como os fatores que influenciam o luto

em que ela abre o grande leque de questões, no qual inclui os aspectos psicológicos,
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sociais e físicos. Consideramos todos importantes e participantes dentro do nosso tema;

entretanto, no momento não cabe aprofundá-los, sendo importante considerá-los.

  Em relação ao segundo grande grupo, o qual foi denominado, Determinantes das

áreas de intervenção, o primeiro item que o compõe refere-se à origem básica das

demandas adaptativas: Perda e Trauma, que são as duas principais fontes de experiência

que estão continuamente associadas ao risco de morte ou à doença terminal. Perda é o

processo mais amplo e abrangente que permeia uma morte. A série de perdas físicas e

psicológicas, que estão contidas na morte, traz algumas experiências de trauma ao

enlutado. O trauma emerge pela ansiedade da separação iminente de um ente querido,

quando a morte se aproxima; isso ocorre pelas características do luto antecipatório e

pela exposição e demandas da situação.

  A perda sempre está contida nos traumas, assim como elementos traumáticos

estão presentes na maioria das perdas importantes. Elas podem se potencializar. A perda

e o trauma isolados, combinados, e as suas consequentes sequelas, são determinantes

das maiores origens de demandas adaptativas do enlutado, definindo o contexto ao qual

o luto antecipatório pertence.

  O segundo item que compõe o segundo grande grupo foi apontado por RANDO

(2000) como operações gerais; para ela a experiência do luto antecipatório saudável é

constituída por sete operações gerais, que são: enlutamento, enfrentamento, interação,

reorganização psicossocial, planejamento, equilíbrio das demandas conflitivas e

facilitação de uma morte apropriada. O cuidador precisa avaliar e intervir em cada uma

dessas operações, quando requerido. Na prática, esses processos impulsionam e

facilitam uns aos outros e de uma forma didática, foram separados.

 E, finalmente, o último item refere-se aos níveis contextuais. Assim, o luto

antecipatório pode ocorrer em três níveis: o nível intrapsíquico, isto é, o mundo pessoal
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ou interno da pessoa enlutada; o nível Interacional, que reflete o contexto da relação entre

as duas ou mais pessoas que estão envolvidas no luto antecipatório; e o nível sistêmico,

que aponta o contexto da família, os grupos sociais, organizacionais ou sistemas maiores

como o sistema de saúde. Esses três níveis estão inter-relacionados, o luto antecipatório

saudável pode ser observado quando experienciado nesses três níveis.

  É interessante referir que RANDO (2000) nos oferece um modelo teórico;

entretanto, na prática, devemos considerar as variações e as diversidades de aspectos

que se referem a cada enlutado, o que nos aponta um tema amplo e repleto de detalhes

que, no momento, tivemos como intenção abordar sem, entretanto, aprofundar, já que no

nosso entendimento isso não seria necessário para o momento.

   8. Os pais e a criança doente

    Falaremos agora, brevemente, de um aspecto que também compõe a situação

e que desejamos incluir, pois não podemos perder de vista que, no processo de

adoecimento, e, particularmente, na situação de nosso interesse, o período da espera

suscita também questões na criança-paciente e essas são frequentemente dirigidas aos

pais.

    Os pais na situação de adoecimento do filho são confrontados com questões e

dificuldades que podem surgir, também, na relação da criança com sua própria condição

de saúde, seja na cronicidade de uma doença, na sua terminalidade ou na situação de

risco grave de morte.

De acordo com TORRES (1999, p.40), verifica-se que:

 “A compreensão da morte pela criança não se faz isoladamente de outros
desenvolvimentos que ocorrem em sua vida cognitiva geral. Assim é
razoável supor que a conceitualização da morte na criança variará de
acordo com o seu nível de desenvolvimento global’.
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De acordo com TORRES (2002), é importante que o tema sobre a compreensão

da morte pela criança seja investigado como um conceito complexo e multidimensional;

nesse sentido, ela aponta três subconceitos a serem investigados: a universalidade, tudo

o que é vivo morre; a não funcionalidade, todas as funções cessam com a morte; e a

irreversibilidade, a morte como final permanente. As pesquisas que buscavam perceber

a aquisição do conceito, por meio desses subconceitos foram utilizadas com crianças

na faixa dos sete anos de idade; entretanto, existem pesquisas que levam em conta

outros aspectos, como suas experiências anteriores em relação à morte.

Para RAIMBAULT (1979), a observação direta das crianças em situação terminal

deixa claro que elas sabem que vão morrer.

De modo geral, como nos aponta TORRES (idem), é possível observar, embasada

nos estudos com crianças em estado de doença crônica ou terminal, que ocorre uma

concepção mais amadurecida dessas crianças em relação aos seus pares não doentes.

Além disso, por estarem ameaçadas em sua integridade física, tendem a relatar o temor

à morte de forma mais frequente; a morte faz parte de suas preocupações, o que,

possivelmente, será exposto em suas brincadeiras e em seu discurso.

Em relação à criança doente, alguns aspectos devem ser levados em conta, pois

sua situação é complexa, ao observarmos seu comprometimento orgânico. A criança

hospitalizada sofre muitas perdas, necessitando do respaldo emocional daqueles que

cuidam dela, além dos cuidados médicos. Nesse sentido, a criança poderá, de acordo

com seu nível de desenvolvimento global, tomar consciência de sua possibilidade de

morte e, por meio do contato com seus pais e com o meio hospitalar, perceber que a sua

situação é grave. É frequente a dificuldade dos pais, que não conseguem dialogar com a

criança sobre a situação. Falar de morte e morrer é algo difícil em nossa cultura ocidental.

O silêncio das pessoas é assustador para a criança que suspeita e verifica, de
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acordo com a sua idade, que algo não vai bem. Fantasias e culpas podem surgir por

sentirem-se causadoras do sofrimento dos pais. É importante que seus medos e angústias

sejam entendidos e acolhidos, e que ela possa se apropriar do seu momento de vida,

desse modo respeitando suas possibilidades. Ao contrário do que pode parecer, as

crianças percebem os fatos ao seu redor e temem tocar em assuntos que sabem que

são difíceis para os pais, além do que possuem recursos internos para lidar com as

dificuldades, devendo ser estimuladas a isso, de uma maneira respeitosa, por meio de

informações adequadas e que possam ser compreendidas de acordo com seu

desenvolvimento. Mentir ou ocultar só cria um clima de insegurança e reforça o medo.
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CAPÍTULO 3 -  Objetivo da Pesquisa

Esse trabalho tem como objetivo examinar a vivência dos pais que estão em fila

de espera pelo transplante hepático de seu filho.
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CAPÍTULO 4 -  Método

A PESQUISA

O método utilizado em uma pesquisa tem importância fundamental, pois é a partir

dele que podemos manter contato com o fenômeno que desejamos estudar.

Nessa pesquisa, o método qualitativo foi escolhido, tendo-se em vista suas

características, que viabilizaram respostas às indagações que esse estudo aponta.

Para MINAYO (2006, p.57), o método qualitativo é:

De acordo com TURATO (2004, p.23), “na busca da verdade científica, que se

expressa por meio de determinada pergunta, já se aponta, de alguma forma, uma

escolha metodológica, para que seja possível encontrar a resposta”. Nesse sentido,

podemos perceber que a pesquisa qualitativa reúne as condições de nos oferecer

respostas, pois como acrescenta GUIMARÃES (et al, 2004, p.87):

Para OLIVEIRA (2005, p.148), um dos aspectos centrais na pesquisa qualitativa

é:

“o que se aplica ao estudo da história, das relações, das
representações, das crenças, das percepções e das opiniões,
produtos das interpretações que os humanos fazem a respeito de
como vivem, constroem seus artefatos e a si mesmos, sentem e
pensam”.

“a pesquisa qualitativa gera informações ricas, detalhadas e válidas,
que contribuem para o aprofundamento da compreensão do
contexto no qual o fenômeno que está sendo estudado ocorre”

“a busca de entender os significados, as interações, dinâmicas
ou processos que estão vinculados a certo fenômeno, sendo,
portanto, uma abordagem que visa o processo de interpretação”.
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Para MINAYO (2006, p.57), o método permite:

 A pesquisa qualitativa viabiliza, por suas características, que alcancemos nosso

objetivo, ao nos aproximarmos do relato da vivência dos pais que esperam por um

transplante hepático para o filho.

Esse trabalho encontra-se de acordo com as novas regras ortográficas em vigor

desde Janeiro de 2009.

PARTICIPANTES

Os participantes da pesquisa foram quatro mães, que estão na fila de espera,

aguardando pelo transplante hepático para o filho e que se dispuseram a participar da

pesquisa. As mães participantes não possuem impedimento, seja burocrático ou de

suspensão por conta da condição orgânica da criança, sendo aquelas que de fato, estão

em prontidão para a espera e o futuro transplante do seu filho. Uma quinta mãe chegou a

ser convidada para participar da pesquisa, mas não aceitou.

As mães que participaram da pesquisa são encaminhadas pelo Sistema Único

de Saúde (SUS) a esse centro de referência em transplantes hepático-pediátrico, o Instituto

do Fígado de Pernambuco (IFP). São pessoas que têm limitações financeiras, não

trabalham para que possam cuidar das filhas (todas as entrevistadas são mães de

meninas), os maridos, em geral, arcam com as despesas para a manutenção do lar. Das

quatro mães entrevistadas, três são, economicamente, providas pelo marido e uma é

solteira, mora com a mãe, trabalha e mantém-se economicamente. Uma das mães tem

“desvelar processos sociais ainda pouco conhecidos referentes a grupos
particulares” assim como também “Caracteriza-se pela empiria e pela
sistematização progressiva de conhecimento até a compreensão da lógica
interna do grupo ou do processo em estudo”. (p.57)
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uma filha única, as demais têm outros filhos mais velhos. Uma das mães entrevistadas

mora na região metropolitana do Recife, duas vinham de cidades do interior de

Pernambuco e uma do Estado da Paraíba.

As entrevistas atenderam as expectativas, pois ampliaram o contexto proposto

nas questões norteadoras que serviram como disparadores do processo de entrevista,

além disso, as participantes apresentaram uma postura colaborativa, partilhando a sua

experiência e buscando expressar seus pensamentos e sentimentos. Foi perceptível o

desejo, contido nessas mães, em expor a situação por que passam, apontando as suas

dificuldades e ansiedade frente à realidade que enfrentam.

INSTRUMENTOS

Para a aproximação da vivência dos pais, foram realizadas entrevistas semi-

estruturadas. A entrevista semi estruturada, como nos mostra MINAYO (2006, p.26):

Nessa entrevista semi-estruturada, o tema focalizado foi abordado por meio de

questões que seguiram um roteiro com os temas norteadores para a obtenção das

informações. Os temas norteadores foram utilizados como disparadores para a realização

das entrevistas e trouxeram as seguintes questões: Como está sendo para você este

momento de espera pelo transplante de fígado do seu filho? Quais são seus sentimentos

mais frequentes em relação a essa situação que está vivendo? Como está sendo para

você cuidar do seu filho neste momento? Quais as suas perspectivas para o futuro?

 A entrevista foi gravada em áudio, transcrita e analisada.

“combina perguntas fechadas e abertas, em que o entrevistado tem a
possibilidade de discorrer sobre o tema em questão sem se prender à
indagação formulada”
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ANÁLISE DOS DADOS

Para a análise dos dados, realizamos a análise temática que segue uma série de

procedimentos técnicos, com a finalidade de identificar e descrever os temas emergentes

contidos nas falas dos participantes. A análise dos dados realizada teve como inspiração

alguns pontos descritos por BARDIN (2004).

Dessa forma, após ser recolhido por meio das entrevistas, o material foi submetido

à leitura flutuante que, como aponta BARDIN (idem), viabiliza as impressões e

orientações que possam surgir no material; nesse sentido, propicia a aproximação com

o mesmo, tornando-se uma leitura mais precisa mais fidedigna, favorecendo a projeção

de teorias sobre o material previamente escolhido que, no nosso caso, foram as

entrevistas. Seguindo a orientação de BARDIN (idem), para realizar-se uma análise

temática devemos proceder à leitura exaustiva do material, buscando descobrir os núcleos

de sentido que compõem a comunicação, a fim de que se possa realizar a categorização.

Explica BARDIN (idem, p.111) que:

Nesse trabalho, após a coleta dos dados por meio das entrevistas, a transcrição

de todo o material foi realizada de forma cuidadosa e atenta buscando o contato com a

intensidade dos sentimentos e falas. Em seguida iniciamos a leitura e aproximação com

os sentidos que compõem o material. Nessa aproximação, por meio da leitura exaustiva,

propusemos-nos a buscar a profundidade dos sentidos que o material oferecia,

favorecendo com isso o fato de que grande número de núcleos de sentidos emergisse e

pudesse ser capturado.

“As categorias são rubricas ou classes, que reúnem um grupo de
elementos (unidades de registro, no caso da análise de conteúdo) sob
um título genérico, agrupamento efetuado em razão dos caracteres
comuns destes elementos”.
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Gradativamente, fomos encontrando similaridades entre esses núcleos de sentido

e iniciando a formação de categorias, que, por sua vez foram aglutinando-se, até que

chegássemos a categorias que possuíssem uma representatividade qualitativa, ou seja,

que tivessem a capacidade de representar as idéias e os sentidos contidos na fala.

Levamos em conta a questão qualitativa em todos os momentos dessa etapa, de

modo a perceber a intensidade com que certos sentidos se expressavam. Finalmente,

com as categorias formadas, percebemos que era importante que alguns sentidos que

não chegaram a formar categorias fossem integrados aos dados, por colaborarem e

ampliarem a situação, oferecendo contornos mais nítidos a ela. As categorias

identificadas serão definidas e os demais núcleos de sentido apresentados na discussão

dos resultados. As entrevistas completas, com as categorias identificadas e sublinhadas,

e os núcleos de sentido encontram-se em anexo. Na apresentação dos dados, a

apresentação das categorias identificadas, dos trechos das entrevistas e dos núcleos

de sentido exposto no item1. 1 têm a intenção de favorecer o acesso do leitor aos diversos

aspectos por nós observados.

CUIDADOS ÉTICOS

Essa pesquisa está de acordo com os cuidados éticos exigidos em pesquisas

com seres humanos; dessa forma, todos os requisitos apontados pela resolução nº 196,

de 10 de Outubro de 1996, do Ministério da Saúde, foram respeitados. Foi aprovada,

também, no Comitê de Ética em Pesquisa da Pontifícia Universidade Católica de São

Paulo, por meio do protocolo de pesquisa n° 281/2007, em que se declara não haver

riscos ou dano ao ser humano do ponto de vista ético.

Por meio do Termo de consentimento livre e esclarecido (Anexo I), o qual foi lido e

assinado pelas participantes antes do início das entrevistas, estas têm esclarecidos todos
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os pontos que se fazem importantes numa situação de pesquisa e que as asseguram,

para que sua participação não lhes traga nenhum tipo de malefício ou dano. Nesse Termo,

são garantidos às participantes alguns aspectos: 1. O sigilo sobre sua identidade e sobre

os dados que possam de alguma forma identificá-las; 2. a comunicação sobre a

possibilidade de acesso às conclusões finais desse estudo, para que possam consultá-

lo, se assim o desejarem; 3. a evidência de que existe baixo risco em relação à sua

saúde física ou a outro tipo de prejuízo que possa advir de sua participação, junto à

garantia de que,  ocorrendo algum dano, o profissional responsável pela pesquisa

compromete-se a dar-lhes o suporte necessário; e, por fim, 4. a garantia de que, a qualquer

momento que desejar interromper a participação, sua vontade será respeitada como

parte da autonomia e dos direitos como participantes. Todos esses itens foram

devidamente lidos e aceitos pelas participantes, ratificando o exercício da sua liberdade

na participação da pesquisa.

PROCEDIMENTO PARA AS ENTREVISTAS

As entrevistas foram realizadas, após a autorização formal, por parte dos

responsáveis pelo serviço no Instituto do Fígado de Pernambuco (IFP), o qual nos foi

indicado pela central de transplantes de Pernambuco, por ser o centro que realiza

transplante hepático pediátrico em Pernambuco. Nesse centro, teríamos a oportunidade

de manter contato com os pais de crianças que esperam por um transplante os quais, de

fato, são os participantes da nossa pesquisa. Com o apoio dos hepatologistas pediátricos

e das atendentes desse setor, entramos em contato com a lista de crianças que estavam

em prontidão para o transplante. Essas crianças são acompanhadas semanalmente, ou

quinzenalmente, de acordo com a necessidade avaliada pelo corpo médico. Nessas

vindas para as consultas, o nosso contato seria possível. Desse modo, verificamos a
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marcação de consultas na agenda do serviço e, já devidamente autorizados e

familiarizados com as normas e rotina desse setor, aguardávamos a chegada das mães

no dia determinado.

Na sala de espera, aguardando o atendimento clínico com o hepatologista

pediátrico, as mães foram abordadas e questionadas sobre o interesse em participar da

pesquisa; em caso positivo, dirigiam-se para uma sala de atendimento da Psicologia,

onde havia mesa, cadeira e, após assinarem o termo de consentimento livre e esclarecido

no qual a intenção e demais detalhes da pesquisa se fazem presentes, a entrevista era

iniciada, sendo gravada para a futura transcrição com a autorização prévia.

LOCAL DAS ENTREVISTAS

As entrevistas foram realizadas no Instituto do Fígado de Pernambuco (IFP), que

trata de doenças do aparelho digestivo, especialmente doenças hepáticas. O Instituto

faz parte do Hospital Universitário Oswaldo Cruz (HUOC) da Universidade de Pernambuco

(UPE), que atende pacientes do SUS. O IFP realiza atendimento a adultos e possui uma

unidade pediátrica, cujas instalações foram inauguradas, em 2007, com infra-estrutura

apropriada à faixa etária desses clientes, possuindo brinquedos, mesas e cadeiras para

as crianças desenharem, ventilação e higiene adequadas, ambiente projetado com cores

alegres. Nesse espaço, existem consultórios para os médicos e uma sala reservada

para a Psicologia, todos com a privacidade e conforto necessários.

O MEU CAMINHO

A realização da pesquisa no (IFP) ocorreu, basicamente, devido à mudança de

residência da autora dessa Dissertação para o Estado de Pernambuco. Em se tratando

de uma pesquisa qualitativa, não era aconselhável que o tempo fosse um fator limitante
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para a coleta de dados, o que fatalmente ocorreria se tivesse sido realizada em São

Paulo, daí optarmos pela coleta de dados no Estado de Pernambuco.

A mudança geográfica, quanto à busca da verdade científica a ser observada, em

relação ao objeto de estudo dessa pesquisa, não inviabilizou os dados a serem

analisados, para os devidos fins, não tendo sido vista como obstáculo para a obtenção

do objetivo aqui visado.
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Capítulo 5
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO

DOS DADOS
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CAPÍTULO 5 -  Apresentação e Discussão dos Dados

Pretendemos, agora, expor os resultados obtidos na análise temática realizada

nas quatro entrevistas. Para tal, apresentaremos um breve histórico de cada entrevistada;

em seguida, descreveremos e definiremos as categorias que foram identificadas pela

sua representatividade, do ponto de vista qualitativo da situação; abaixo de cada categoria

destacaremos alguns trechos das entrevistas.

A formação de categorias se deu por meio da aglutinação de certo número de

núcleos de sentido que, para MINAYO (2006), se referem ao sentido das falas, ao qual

devemos buscar nesse processo. BARDIN (2004) também observa que os núcleos de

sentido compõem a comunicação, e, ao realizar uma análise temática, buscamos

descobri-los.

Ao final da apresentação das categorias e dos trechos da entrevista de cada

participante indicaremos os outros núcleos de sentido que foram observados nos

conteúdos das falas, mas que não formaram uma categoria e, no nosso entender, merecem

ser citados, pois enriquecem a compreensão e favorecem o delineamento da situação

dos pais. Finalizaremos esse capítulo com a discussão sobre aspectos relevantes em

relação aos dados da pesquisa.

O processo de categorização realizado para a obtenção das categorias e demais

núcleos de sentido encontra-se descrito no capítulo de método.

A fim de facilitar a identificação, os núcleos de sentido são apresentados no corpo

da entrevista, assim como as categorias identificadas, que, para maior destaque, foram

sinalizadas graficamente, em negrito e sublinhadas, encontrando-se em anexo.
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1.1 Identificação e descrição das Categorias e apresentação dos Núcleos

  de sentido.

 Entrevista I – Breve Histórico

 A entrevistada tem cinquenta e um anos de idade, teve quatorze filhos, dos quais

oito estão vivos. É casada, mas, segundo seu relato, o marido não participa nos cuidados

com a filha doente, ele arca com as despesas do lar. É natural do Município de Caetés,

Agreste de Pernambuco, o que lhe impõe diversas dificuldades para o acompanhamento

da filha na Capital (Recife). Na entrevista, pudemos observar o aspecto cansado e

desgastado da entrevistada para a sua idade. Apresenta baixa escolaridade, dificuldades

econômicas e rede de apoio ineficiente. Vem sozinha com a filha para os atendimentos

e se queixa bastante dessa situação. Apresenta ter pouca informação sobre o processo

dos transplantes e demais detalhes que compõem a situação, particularmente em relação

ao pós-transplante. Desconhece o diagnóstico médico sobre o problema de saúde da

filha. Tem uma visão idealizada sobre o resultado do transplante em que considera que a

filha será curada de toda a doença.

 A filha tem dez anos de idade, é a mais nova, há oito anos e meio apresenta

problemas hepáticos que foram investigados por diversos profissionais. Esteve em fila

de espera em outro hospital da Capital, mas, segundo as informações que a entrevistada

nos forneceu, não conseguiu o transplante, mesmo com o agravamento de sua situação

orgânica. Está há quatro meses em lista de espera no IFP.

O diagnóstico da doença, segundo informações colhidas no IFP, é a Colestase

familiar progressiva, uma doença congênita com repercussões orgânicas graves. O

transplante hepático foi a indicação para essa paciente.
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Categorias entrevistada I

1. A categoria Religiosidade.

Reúne falas associadas ao tema, a sua presença é associada à forma de

enfrentamento das situações. É comum, em seu discurso, a figura de Deus que sustenta,

apóia e permite que as coisas possam acontecer da melhor maneira.

Entrevista: “Depois do transplante ela vai ficar boa... eu estou esperando porque

é a minha ultima, se eu ver esta menina boa pra mim vai ser uma grande alegria é uma

vitória que Deus vai me dar.”

Entrevista: ...”Se Deus quiser, depois do transplante vai ser diferente...”

2. A Categoria Dificuldade financeira e de acesso.

Essa categoria marca a falta de recursos econômicos, que, em especial, causam

dificuldades e tornam a vivência ainda mais complexa. Essas questões são ressaltadas

na sua fala, pontuadas pelas dificuldades e pelo cansaço, que podem ser compreendidos

em vista da sua idade; tais dificuldades implicam o enfrentamento das distâncias para

chegar ao hospital, as burocracias hospitalares, a pouca escolaridade e a solidão.

Entrevista  “... a gente pobre, né... é muita dificuldade pra vir pra aqui, eu passo a

noite no hospital em Caetés, durmo lá, durmo não, passo a noite pra poder me trazerem

pra cá. Cheguei agora aqui, hoje eu não vou pra casa de apoio... Muita dificuldade pra vir

pra aqui... é dificuldade demais... A gente não dorme... Eu to aqui sem dormir. Eu saí de

lá ontem...”.

Entrevista: ...”Mas também a culpa foi minha, que eu passei 5  anos sem vir... é

que eu achei muito cansativo, porque é cansativo viu!!!!!( afirmativa)...”
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3. A categoria impotência.

Foi identificada pelo peso que esse sentimento causa para a entrevistada. São

perceptíveis o desagrado e incômodo no confronto com uma situação que não pode ser

resolvida

  Entrevista: “... Meu sentimento é demais... porque a pessoa ver a filha com um

problema desse, né e dizer assim... eu não posso dar jeito... só Deus e o doutor... é

demais... é demais meu sentimento porque o problema dela é só com Deus e o doutor

né...”

Entrevista: “Não está nas minhas mãos né... se estivesse eu já tinha resolvido,

mas ai é com Deus e o doutor, só ele é quem vai ajudar porque se não fossem eles pra

mim não tinha nada resolvido... (fica em silêncio)

4. A categoria Aceitação social.

Refere-se ao incômodo que a entrevistada sente por conta do olhar de estranheza

e da pouca aceitação em relação ao problema de saúde da filha que ela percebe no

grupo social. Para ela, isso também atinge a criança, que tem dez anos e ressente-se

das atitudes e dos comentários sobre seu aspecto físico e a doença. A entrevistada

percebe o quanto a filha é atingida por essa situação e identifica-a como dificuldade

nesse tipo de vivência.

Entrevista : ...” Eu cuido também das coisas que as pessoas falam dela... as

pessoas falam muita bobagem por causa da pele dela, do tamanho dela... e ela fica

muito nervosa demais...”

  Entrevista : “... mas ela é nervosa demais.. é que ela já tem 10 anos... Entende a

situação, ela sente, sabe que sofre e essa coceira é demais nela... essa coceira dela

vem de dentro do fígado, é uma coceira muito ruim, agoniada demais, aperreada demais...
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“ (faz uma expressão de agonia)

 5. A categoria dependência.

Foi identificada e, qualitativamente, destacada, por existir entre a entrevistada e a

filha uma falta de espaço de individualidade, que chega a indicar uma indiscriminação,

uma mistura, que pode ser percebida, inclusive, pelo fato de a entrevistada querer se

colocar, em diversos momentos, no lugar de paciente, o que pode indicar a perda da

diferenciação dentro do contexto que vivem.

Entrevista : “Dei entrada no mês de janeiro, eu estou resolvendo com os doutores,

exames, fico na casa de apoio internada, já fiz meio mundo de exame, mas é assim

mesmo, já fiquei internada no pavilhão, muitos exames”.

Entrevista:...”O sofrimento dela só quem sabe sou eu... desde que nasceu dorme

comigo na minha cama é... só Deus é uma luta a minha luta foi pesada, não é fácil não...”

Entrevista: “ Ela é tudo pra eu... é a mais nova, eu já to velha, daqui uns dias... já...

a gente tem a morte como certeza né?!... Ela vai ser a minha companheira... na hora que

eu for pra Deus ela vai estar mais eu..”.

6. A categoria medo da morte.

Foi identificada e exerce influência na vida da entrevistada, sendo percebida pelas

falas, que apontam o constante estado de alerta e a superproteção que existe no cuidado

da filha e em relação ao tempo de espera pelo transplante.

Entrevista: “... Eu queria que este transplante viesse logo, a gente quer logo... mas

eu também fico pensando de ela fazer o transplante se vier o órgão e aquilo rejeita né?

Como tem vez que o transplante rejeita né? ... e depois vai ter que ser outro transplante

novamente.... Penso tanta coisa... É que é... (fica um pouco calada)... eu tenho medo de
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ela morrer né... é tanta luta e na hora ela morrer né...”

   Entrevista : “Tenho medo também... Muito medo e muita vontade... É uma coisa

que só Deus mesmo, porque eu tenho muito medo né... essas coisas só Deus mesmo...

tenho muito medo, coragem e vontade...”

Núcleos de sentido

Entre os núcleos de sentido que foram observados no discurso dessa entrevistada,

estão as dificuldades em relação às exigências médicas, especialmente em relação

aos exames laboratoriais exigidos, que são vistos como excessivos.

A presença da ambivalência de sentimentos diante da situação, assim como a

alternância de sentimentos, é vivida, de forma desgastante, pela entrevistada.

Os médicos são percebidos como capazes de oferecer proteção e segurança

para essa entrevistada, sendo vistos com a capacidade de colaborar efetivamente para

a cura. Podemos perceber o grande investimento e a expectativa que a entrevistada

dedica a esses profissionais.

A solidão no cuidado exprime a dificuldade, mas também o sentimento de que é

impossível para ela, nesse momento, delegá-lo.

O sentido de peregrinação nos indica o difícil caminho percorrido para que se

tenha um diagnóstico conclusivo, que aponte possibilidades terapêuticas para a criança,

no caso, o transplante hepático, e para a entrevistada; esse foi um caminho cercado por

muitas dificuldades.

A presença do sentimento de culpa, na entrevistada permeia os sentimentos de

proteção, zelo, indicando que, para ela, de algum modo, seu cuidado não foi efetivo e,

por conta disso a criança adoeceu ou piorou. Finalmente, observamos, nessa entrevistada

o luto e pesar pela sua vida como mais um sentido em seu discurso.
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Entrevista II – Breve Histórico

A entrevistada tem vinte e dois anos de idade, é solteira. Teve a filha por volta dos

quatorze anos de idade, fruto de um namoro. Mora com a mãe e, não tem obrigações

domésticas. Trabalha e, com o dinheiro sustenta a si e à filha. Não tem outros filhos.

 A entrevistada é universitária, sua condição econômica é identificada por ela como

humilde, mas sem extrema pobreza, o que lhe confere condições de comprar remédios

necessários para a filha, alimentação. Mora em uma cidade próxima à Capital e relata

dificuldades no acesso até o IFP. Possui boa rede de apoio, refere a ajuda tanto da

família como de uma madrinha, em quem se apóia para os cuidados com a filha. Não

mantém um bom relacionamento com o pai da filha, mas este convive com a criança com

certa frequência, apesar de não participar dos cuidados. A entrevistada possui a guarda

judicial da filha e é a principal responsável por ela. Segundo seu relato, já aos dois meses

de idade os primeiros sintomas apareceram, mas só com um ano a criança entrou em

fila de espera na cidade de São Paulo. Foi um período de muitas incertezas, achava que

iria transplantar rápido, mas os médicos adiavam a cirurgia. Em 2001, voltou para Recife

e entrou em fila de espera no Hospital Oswaldo Cruz, hospital universitário de Pernambuco.

A entrevistada não soube definir o diagnóstico da filha. Segundo informações

obtidas no IFP, o diagnóstico é a doença hepática crônica, mais conhecida como cirrose;

essa doença não é congênita, existem causas externas que podem levar ao seu

aparecimento, entre elas, a contaminação pelo vírus da hepatite B ou C, e não só o uso

de álcool, como é comumente associada; entretanto, cerca de 30% dos cirróticos não

encontram causas para o aparecimento da doença. A única forma de tratamento é o

transplante hepático.

Categorias entrevistada II
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1. A categoria conciliar: vida e cuidar da filha.

Essa categoria foi identificada por observarmos que esse é um grande impasse

na vivência dessa entrevistada. Pelo seu momento no ciclo vital, ela se depara com essa

questão nos diversos setores da vida, seja profissional, afetiva ou social. É uma constante

em seu discurso a expressão dessa dificuldade, inclusive, apontando o luto pela sua

própria vida.

Entrevista: “Hoje, por exemplo, eu faço faculdade que eu não queria tá fazendo

né... eu faço faculdade de licenciatura em matemática, eu não sou boa em matemática...

não gosto, eu gostaria de estar fazendo uma outra faculdade, de um outro curso... mas é

a faculdade que tem próxima da minha casa...”

Entrevista: “... Eu não tenho uma rede de amigos, eu não viajo, uma viagem de

faculdade, de amigos, disso, daquilo... eu me sinto sozinha, eu não tenho um amigo da

minha idade pra conversar... porque minha amiga não vai querer ficar em casa pra

conversar comigo... ela vai querer sair...”

2. A categoria dependência.

Que pretendemos apontar se refere à indiscriminação percebida entre a

entrevistada e a filha. A sua identificação se deu pela presença marcante das atitudes e

dos comportamentos que apontam para isso e que qualitativamente, foi significativa na

construção de uma categoria. Há impossibilidade da entrevistada em fazer projetos

próprios, assim a sua vida se pauta pela condição atual da filha. Dois corpos em um só

é metáfora para essa situação nesse momento.

Entrevista: “Tudo eu penso antes nela... a minha vida e a dela é uma coisa só... se

tem alguém que nesta situação, que vive, que consegue ter vida própria, me diga quem

é... porque eu vou querer saber a fórmula...”
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Entrevista:... “Ela é o amor da minha vida, é o meu amor... nem sei, nem sei...

(risos) é minha vida, eu não me vejo fazendo nada se não for com ela, até uma sandália

quando você vai comprar... Eu tinha um descontrole, porque eu só comprava pra ela, aí

fui aprendendo:  ó filha, duas pra você e duas pra mim... de tudo, senão você se esquece

de tudo, esquece, esquece..”

Entrevista: ... “É, depende de como ela vai estar para que eu possa caminhar”...

Entrevista: ... “ não me vejo fazendo nada se não for com ela”...

Entrevista: ... “a minha medida é ela...”

3. A categoria aceitação social.

Foi identificada sendo, qualitativamente relevante na vivência dessa entrevistada,

que observa a resposta e o olhar vindos do meio social, em que a doença da filha é

identificada e apontada como diferença. De forma geral, a entrevistada responde a essa

condição por meio da revolta e perda de controle. Essa categoria também representa as

dificuldades no enfrentamento dos limites impostos pela doença da filha, tanto em relação

ao meio social, como em relação a si mesma, apontando a vulnerabilidade por que passam

os pais nesse tipo de vivência.

Entrevista:... “Vê só, eu queria falar uma coisa que a gente não falou, que é sobre

a aceitação da sociedade, é complicado, tão complicado... já briguei tanto... com tanta

gente... Nunca bati, mas agora eu digo direto que vou bater numa pessoa...”

Entrevista:...”A sociedade é muito burra!... (expressão de raiva) Não sabe olhar

para uma criança que tem problemas e agir naturalmente né?... Oi fulana, rir, dar um

beijo, abraçar, fica logo... Oh. Oh. Oh... (cara de espanto)...Isso me irrita, me irrita a ponto

de eu chegar a fazer uma besteira porque se fizer isso com a minha filha, eu não sei o

que eu faço não... Não sei...(expressão de raiva)...”
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4. A categoria medo da morte.

 Se destaca e dá sentido à postura superprotetora da entrevistada, que se sente

ameaçada com a possibilidade de perda e consequentemente investida para os cuidados

da filha doente.

Entrevista: “... Então... Assim... (para um pouco de falar)... Eu sinto medo de um

dia perder a minha filha. Todo o meu medo... se disser assim... você tem medo de alguma

coisa? eu digo: só tenho um medo na minha vida, de perder a minha filha por qualquer

coisa que seja! Tem algum desejo? Eu digo: tenho, de vê-la bem, o resto pra mim eu vou

lidando... choro ás vezes, sofro... vou levando... ela está bem, tá bom! “

Entrevista: “Você acorda á noite pra ver se seu filho está respirando, são 8 anos fazendo

isto, sua filha mexe.... ou bate, você acorda achando o pior...(expressão de desespero)

   Entrevista: “Por mais que você conheça pessoas que fizeram e estejam bem...

mas é a sua filha né?... cada pessoa é uma... e se um dia, vixe Maria... ela não sair bem

eu mato, vou bater em todo mundo (risos), entendeu?

Núcleos de sentido

Outros núcleos de sentido capturados foram a Peregrinação realizada pela

entrevistada, descrita pelas idas e vindas aos especialistas, a mudança de Estado para

conseguir o transplante, entre outros aspectos que afetaram sua vida radicalmente, até

que fosse possível um diagnóstico conclusivo, a partir do qual iniciou a espera pelo

transplante. A solidão no cuidado aparece associada à solidão que sente, é difícil para

ela relacionar-se com pessoas da sua idade, ela, praticamente, durante sua adolescência,

cuidou da filha e de todas as dificuldades que surgiram após o nascimento.

Durante a entrevista, em alguns momentos essa entrevistada faz o uso da 3a pessoa

gramatical, nos momentos em que precisa falar da dificuldade dessa experiência;

100



Apresentação e Discussão dos Dados

observamos com isso a presença de mecanismos de defesa, a tentativa de afastamento

da situação incômoda, por meio de sua expressão verbal.

Apesar de aparentar segurança, ser bem informada, ela traz claramente o medo

de não dar conta dos cuidados para com a filha, e da sensação de impotência. A

religiosidade aparece como fonte de segurança nos momentos aflitivos nas intercorrências

médicas e cirurgias necessárias no período da espera.

Outro sentido capturado foi a valorização das pequenas coisas, ver a filha tomar

picolé é um evento que emociona a entrevistada, defrontar-se com os limites que a doença

impõe, tocam-na intimamente e percebemos que ela tem a compreensão do quão tênue

e marcante é a linha que separa a filha de uma vida sem restrições e medos.

Entrevista III- Breve histórico

A entrevistada tem trinta e quatro anos, acompanha a filha mais nova de oito meses,

tem outro filho de quatro anos de idade. Ela é casada e sente-se extremamente apoiada

pelo marido, que, segundo ela, divide os cuidados, especialmente em relação ao outro

filho. Isso para ela é importante, pois, em razão dos problemas de saúde da filha, necessita,

constantemente de ficar internada com a criança, que ainda mama. O pai, segundo

observa, sofre bastante com a situação em que se encontram.

Sente-se ausente em relação ao filho mais velho, com os cuidados com o lar e

consigo mesma. Tem uma aparência cansada e desgastada para a idade e refere o

incômodo em relação a isso.

Atualmente mora em Recife, o que não implica muitas dificuldades de acesso. A

situação econômica é vista por ela como ruim. Segundo relata, não pode trabalhar por

conta da necessidade dos cuidados para com a filha e das constantes intercorrências. O

marido está desempregado.
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Em relação ao diagnóstico, expressou grande culpa pelo fato de ser uma cirrose hepática.

Segundo informações no IFP, a criança tem como diagnóstico de base uma doença

congênita, conhecida por Atresia das vias biliares. Esse problema necessita de uma

intervenção cirúrgica precoce que viabiliza uma sobrevida maior. O que ocorreu com

essa entrevistada foi que a criança não se submeteu à cirurgia no tempo previsto como

ideal, que seria no máximo até dois meses de vida. Ela foi operada com três meses de

idade, o que acarretou o aparecimento da cirrose e a colocou, desde então, em fila de

espera no IFP. Essa entrevistada demonstrou conhecimento e, de forma mais realista,

encara o procedimento do transplante.

    Categorias entrevistada III

     1. A categoria sentimento de Culpa.

   Destaca-se nessa entrevistada e mobiliza-a, sendo recorrente em seus

questionamentos quanto aos motivos da doença da filha. Além disso, às dificuldades em

aceitar a situação em que vive, a mudança que ocorreu em sua vida, por conta da doença

da filha e do seu desejo em fugir da situação, acresce o seu sentimento de culpa.

     Entrevista: “... Eu também penso assim... o por quê... se foi alguma coisa de

mim, se foi adquirido na gravidez... Como se fosse uma culpa, sabe?...”...

      Entrevista: “... Eu já perguntei aos médicos. Eu perguntei... só que ele falou que

até hoje não se sabe... que cada 15.000 uma nasce com este problema, ele disse que

pode ter sido na gravidez algum vírus que eu peguei, ao nascer na maternidade, alguém

na minha casa com hepatite mas eu acredito que não foi em casa...”

     2. A categoria luto pela própria vida.

Foi, qualitativamente, identificada por apontar a dificuldade em relação à mudança
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ocorrida na vida da entrevistada, após a descoberta da doença da filha, que é

acompanhada pela sensação de perda do mundo presumido, no qual transitava. Sente

atualmente o desconforto familiar e a perda da tranquilidade, dos momentos de lazer e

do espaço para si. Todos esses aspectos são referidos e carregados de forte carga

emocional em sua entrevista.

Entrevista:” Meu mundo mudou depois que eu descobri este problema dela...

(silêncio)”

    Entrevista: ... “Meu mundo mudou desde aquele dia... ainda não voltou, porque eu

tô vivendo mais pra ela, até o outro (Outro filho) eu tô sem tempo pra ele, a gente fica

dividindo, o pai fica com ele e eu com ela. A minha atenção é toda pra ela.”..

Entrevista: “Eu acho que estou envelhecendo cada dia mais, eu me sinto assim... sem

tempo nem pra cuidar de mim, quando eu tô em casa é correndo pra fazer as coisas...

ficando com ela direto... ela não quer tá...”

  Entrevista: “... Sou tranquila, mas tem hora que bate o estresse por conta da

situação... (silêncio)

  ...Eu fico com vontade de sair correndo... e ao mesmo tempo eu volto e digo

não....eu não posso correr desta situação, eu tenho que enfrentar, enfrentar tudo...porque

tem hora que dá vontade de largar tudo...”

 3. A Categoria Medo da Morte.

Podem ser observados na superproteção oferecida à filha os cuidados e a

impossibilidade de administrar outras questões em sua vida. A visão de que a filha é

frágil faz com que a entrevistada viva cada dia com a filha como se fosse o último, além

do medo de submeter a filha ao transplante.

Entrevista :’’...Ai eu estou esperando ansiosa mesmo este transplante... apesar de que,
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a cada dia a gente vive é como se fosse o ultimo, a gente tá assim como se ela fosse um

cristalzinho...

   Entrevista: ... “eu não sei se vou aguentar não... porque a cirurgia que ela fez foi

de 3 horas só e eu quase que enlouqueci... foi uma sensação que... (expressão de

angústia)

   E essa que as horas são maiores... e tem todo o procedimento de rejeitar , se

rejeitar na hora da cirurgia pode morrer e ainda tem 8 dias de UTI, ainda em fase de... é

isso ai que eu não sei se vou suportar não...”

   Entrevista: ...”Quando o telefone toca que é V. (secretária do IFP) ligando pra

marcar ou desmarcar uma consulta... o coração já fica acelerado. Porque eu fico naquela

expectativa... será que vai dar certo, será que não... ai vivo com o coração sempre em

alerta, a gente vive assim sempre em alerta. Mentalmente muito em alerta eu

principalmente fico só pensando...”

      4. A categoria dependência.

     Particularmente, nessa entrevista, a dependência é intensificada pela idade da

criança (oito meses) e pela amamentação. Entenda-se que, com dependência, não

estamos falando só dos cuidados específicos para com a filha e da  necessidade da

presença materna que esse momento exige. O que apontamos é a falta, ou

impossibilidade, de a entrevistada ter espaço para si e para outro tipo de atividade,

sendo esse um aspecto que se destaca.

    Entrevista: “Ela interna e eu fico com ela, como ela mama, eu não posso ir pra

casa nem pode vir outra pessoa... ai também eu acho que eu não tenho coragem de

deixar não... então ai são muitos problemas por conta disto... (silêncio)

    Entrevista: “ficando com ela direto... ela não quer tá... eu boto ela no berço ela
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fica só um pouquinho.... ai pra fazer as minhas coisas, tô fazendo á noite nas carreiras, tá

complicado mesmo.

 Entrevista: “... tem também que ter cuidado com a alimentação, já liberou por

conta da idade a sopinha, só que ela tá muito acostumada com o peito, então estou

tendo dificuldades... não aceita a sopinha na colher, no copinho, na mamadeira eu dou á

força na seringa... agora é que ela está tomando água,.. “

    Entrevista: “Assim, como agora eu estou com exclusividade pra ela, o outro eu

trabalhava né... se eu tivesse trabalhando não sei como seria... agora tá muito complicado

pra trabalhar. (silêncio)”

    Entrevista: “Agora... ela só quer ficar comigo, até dormir comigo... eu coloco

ela no berço parece que tem espinho, ela só quer ficar comigo aconchegada até

dormir... e pra mim é desconfortável, principalmente aqui internada no hospital...porque

a gente fica nas cadeiras á noite, ai ela quer ficar no braço, tento colocar no berço mas

ela chora... ela gosta de ficar sentindo o cheirinho, só quer ficar no bracinho... (faz

carinho na filha que está no colo)

      5.  A categoria impotência.

    Essa categoria vem apontar a impossibilidade de modificar a situação em que

se encontra e a angústia que esse sentimento impõe, além de ter que conviver com a

espera e as dificuldades decorrentes dessa situação.

     Entrevista : “Tem hora que bate um desespero eu fico me perguntando o

porquê... por que tanto sofrimento... por que sofre ela e sofre a gente... mexe com toda

a família, com o outro filho também... tá difícil mesmo... é um desespero sei lá...eu sinto

muita impotência, estou de mãos atadas sem poder fazer nada, pra mim é... ás vezes

bate o choro... perguntando a Deus por que tudo isso... eu sei que ela não é a primeira
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nem vai ser a ultima... mas quando é com a gente é a gente não quer aceitar... tá difícil

mesmo...”

    Entrevista : “Hoje mesmo, a gente vai ter que ficar aqui... eu já tô aqui arrasada

meu Deus! Ontem fez 8 dias que ela teve alta e hoje já vai ter que internar novamente...”

(expressão de tristeza)

    Núcleos de sentido

   Os núcleos de sentido, que não formaram categorias e que foram capturados

nessa entrevista são: a presença do estado de alerta que a entrevistada aponta, tanto

em relação à espera do transplante, chegada do órgão, como em relação ao estado

clínico da criança.

   É perceptível o desespero que sente e expressa em relação à dificuldade em

aceitar a situação. Sente-se castigada e isso se vincula à sua visão religiosa, em que

Deus, tanto apoia como lhe impõe uma provação. A presença da revolta e da

inconformação por estar passando por tal situação. Esses sentimentos diluem-se em

suas falas, no seu gestual, na aparência física cansada, desgastada, que apresenta.

   Os médicos possuem um lugar privilegiado, sendo investidos de confiança e

esperança para que possam superar os problemas de saúde da filha. Somam-se também

as dificuldades em conciliar os cuidados da filha com a atenção desejada ao outro filho,

cuidados com a casa.

  Entrevista IV – Breve histórico

     A entrevistada tem trinta e dois anos de idade, tem cinco filhos com as idades de

dezessete, quinze, doze e quatro anos e a mais nova com onze meses, a qual acompanha

no IFP. Dentre as diversas dificuldades que nos apontou, o fato de morar na Paraíba e ter
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o atendimento em Pernambuco torna a situação ainda mais complexa. Ela sente muitas

dificuldades em deixar os filhos na Paraíba nas constantes internações e consultas à

filha mais nova. A dificuldade de acesso ao atendimento se reflete também no medo que

sente em perder o transplante, devido à distância.

    Refere falta de rede de apoio eficiente, especialmente quando precisa vir para o

Recife e precisa de ajuda nos cuidados aos outros filhos. É casada, sente o pai

participativo, observando o sofrimento deste diante do problema da filha; entretanto, ele,

por conta do trabalho não pode acompanhá-la nos atendimentos e nas internações.

Os outros filhos são fruto de um casamento anterior. A sua situação financeira não

é boa. O esposo sustenta a família e o filho mais velho já trabalha, entretanto, a entrevistada

não tem condições de trabalhar por conta dos cuidados para com a filha.

Essa entrevistada não nos pareceu bem informada sobre o procedimento de

transplante como um todo. Não soube nos relatar o diagnóstico da filha.

O diagnóstico da criança segundo informações no IFP é uma Atresia das vias

biliares, sendo, portanto, uma doença congênita. Fez uma cirurgia com três meses de

vida, que pretendeu aumentar a sobrevida e com seis meses entrou em fila de espera no

IFP.

  Categorias entrevista IV

  1.  A categoria Conciliar: vida e cuidar da filha.

   Qualitativamente, essa categoria se destaca particularmente pela dificuldade que

essa entrevistada encontra em oferecer um suporte adequado aos outros quatro filhos

que ficam desprovidos de cuidados, sempre que é necessário seu afastamento, por

conta das consultas de acompanhamento e da internação da criança que aguarda o

transplante, sendo essa situação recorrente. Para a entrevistada essa situação é complexa
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e de difícil solução.

  Entrevista: “Assim... eu sou muito apegada aos meus filhos né... eu me sinto assim

sem poder cuidar dos meus outros filhos, eu tenho mais quatro fora essa... tem a minha

outra filha mais nova que tem 4 anos... ela tem que ficar lá... quando eu venho pra cá...

quando é pra ficar mais tempo ai a minha mãe fica... mas eu nunca sei quando tenho que

vir, acontece direto e as vezes eu venho e fico ...quando eu volto logo eles ficam só... os

meninos mais velhos cuidam desta pequena, mas ela é a única menina e eu fico

preocupada... Eles não são filhos deste meu esposo...”

 Entrevista: “Meu esposo trabalha, vem almoçar, mas mesmo assim eu fico

preocupada... ela dorme fora de hora... come fora de hora... ai eu fico meu Deus do céu...

Meus outros filhos tem 17 anos, 15 e 12 e por ultimo a menina de 4 anos...  o mais velho

trabalha de manhã e estuda á tarde, os outros só estudam de tarde, eles são tudo

adolescentes.... ai eu fico preocupada... quando saio já deixo comida pronta... eu me

preocupo demais com isto... a mais nova fica só... ela só tem 4 anos... assim... minha

mãe quando pode...  É difícil demais.”

  2. A categoria Medo da morte.

  Essa categoria emergiu no discurso dessa entrevistada, expressando-se pela

constante preocupação e pelo medo de perder o transplante. Este último parece ser a

forma como consegue falar do medo de perder a filha e restringe as possibilidades em

diversos aspectos da sua vida. A espera pelo transplante, para ela é de puro medo e

estado de alerta, não se sentindo em condições de se afastar de sua residência, temendo

que não consiga dar tempo para a realização do transplante.

  Entrevista: “Porque a gente assim, a gente pensa muito, a gente não dorme direito...

a gente mora muito longe. Eu moro na Paraíba, ai assim... de repente, por exemplo. A
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pessoa daqui (hospital) liga pra mim e diz venha logo porque o transplante já chegou o

fígado, ai a gente pensa assim, a gente procurar um meio pra vir e não achar entendeu?

A preocupação da gente é essa...”

   Entrevista: “É... tá sendo assim...a gente fica nervoso, fica com aquela decepção,

Decepção? É... de ser assim né...porque a gente tem medo de perder, a gente fica com

muito medo de perder, o que mais meu  esposo quer é ver ela boa...”

  Entrevista:  “... ai meu esposo fala, vamo lá minha filha... vamo... ai eu falo, vamo

não... porque ai... sei lá.... depois a gente não tá em casa e de uma hora para outra

podem ligar do hospital  e a gente... e eu não tô em casa... e lá vai eu perder o fígado,

então a gente fica assim...(silêncio) Porque a gente tem medo de perder entendeu? Chega

assim...”

     3. A Categoria Solidão no cuidado.

   Surge como uma categoria que se destaca, qualitativamente, pela sua

representatividade no contexto da vida dessa entrevistada e pela emoção com que é

vivida. Essa categoria aponta a solidão que enfrenta e a sobrecarga diante das atribuições

em relação à filha. As demais atividades que deseja exercer, como o cuidado aos outros

quatro filhos e as atividades cotidianas, acrescem seu sentimento de solidão.

    Entrevista: “... Eles (familiares) são muito apegados com ela... mas não tem

assim... olha, hoje eu vou te render... Eu sou sozinha ! (fala com ênfase)... Eu não tenho

apoio... Eles são muito apavorados... olha não é que eu seja faladeira... mas assim, eu

passo 1 mês , 2 meses dentro de um hospital e ninguém assim tem piedade de mim...

porque alguém podia falar vá pra casa que eu vou ficar ai... é tia, é avó... e ninguém faz

isso... faz não...”

   Entrevista: “Então é assim... eu tenho muita gente a volta, mas, não tenho
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ninguém...” A carga é só pra mim...

     Entrevista: “... ontem mesmo, ele pediu pra ela (sogra) ficar com a menina pra

gente fazer supermercado, ela colocou logo obstáculo... disse que tinha um bocado de

milho pra ralar e ela só veio ralar estes milhos de tarde... ai eu digo tá vendo..., tá ai...

você diz que eu sou faladeira, encrenqueira... mas não é não...ai ele diz, deixe isso pra

lá... ai eu digo eu deixo... (silêncio). A carga é toda pra mim... (silêncio) “

 Núcleos de sentido

    Os núcleos de sentido que não formaram categorias, mas foram identificados

em relação á essa  entrevistada, concerniram, à impotência e ao sentimento de culpa

diante da situação de saúde da filha, à negação da situação, o que pode ser observado

na forma como expõe verbalmente a sua condição, na agitação com que se expressa, na

dificuldade de refletir sobre o momento de espera pelo transplante.

   O luto pela própria vida também pode ser observado pela impossibilidade de

realizar-se profissionalmente ou dar continuidade aos seus projetos de vida, em que

alega não encontrar espaço e nem motivos para tal diante da situação que vive. A questão

da dificuldade de acesso até o atendimento hospitalar é vista como um problema que

gera tensão e medo em relação à possibilidade de perder o transplante, haja vista as

distâncias a serem percorridas do Estado da Paraíba em que mora até a capital de

Pernambuco, centro transplantador.

    1.2  Discussão – Aspectos relevantes em relação aos dados

     1.2.1 Categorias - Questões do particular e do comum

       Ao nos aproximarmos dos dados obtidos nessas quatro entrevistas, e de acordo
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com as categorias formadas e dos núcleos de sentido que se apresentaram, podemos

observar que, na espera pelo transplante das filhas os pais encontram-se numa situação

composta por vários aspectos que se expressaram na gama de questões suscitadas.

Isso pode ser observado, inclusive, na formação de cada categoria, com a variedade de

sentidos existentes, que, no nosso entender, vem dar a representatividade e expressar

as variadas dificuldades nesse tipo de situação. Essa gama de sentidos, formadores ou

não de categorias, merece ser reconhecida, pois sinaliza os contornos dessa situação

que é marcadamente complexa.

    Assim, gostaríamos de deixar claro, que no nosso entendimento e para facilitar a

compreensão do leitor, as categorias foram formadas pela aglutinação de sentidos que

apontavam para um determinado tema, elas estão identificadas, definidas e aparecem

em cada participante da pesquisa - o processo de categorização figura em detalhes no

capítulo de método -; entretanto, para nós, os dados da pesquisa referem-se também

aos demais núcleos de sentido que não chegaram a formar categorias, mas que no

nosso entender, enriqueceram e delinearam a situação a qual nos direcionamos. Outro

ponto é que consideraremos todas as categorias que se apresentaram como

representativas da situação, mesmo que elas não tenham se repetido em todas as

participantes.

Foi possível observar a presença de categorias comuns entre as participantes,

entretanto, a categoria que, de fato, foi comum a todas as entrevistadas foi a categoria

Medo da morte, o que, para nós, é representativo e ratifica o caminho teórico que

percorremos ao longo desse trabalho. As demais categorias que foram identificadas

entre as participantes são: Impotência, Aceitação social, Dependência, Conciliar: vida e

cuidados com o filho, luto pela própria vida.

As categorias (particulares), ou seja, que foram identificadas de forma particular
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em determinada entrevistada, direcionou-nos a entender que o tema em questão indica

a sua representatividade qualitativa destacada e o seu valor no contexto particular dessa

entrevistada. Entretanto, gostaríamos de apontar para o fato de que esse tema não pode

de todo ser considerado particular, pois também foi encontrado nas demais entrevistadas,

por meio dos núcleos de sentido e, obviamente, nessa condição, possui uma menor

expressividade qualitativa, apesar de serem importantes no contexto do exame da

situação.

Assim podemos apontar cinco categorias particulares que foram identificadas: 1)

Categoria Religiosidade e 2) Categoria Dificuldade financeira e de acesso que emergiram

na entrevistada I, esses temas apareceram e puderam ser capturados nos núcleos de

sentidos que se apresentaram em outras entrevistadas.  3) Categoria particular  Sentimento

de culpa e 4) Luto pela própria vida emergentes na entrevistada III, esse sentido pode ser

capturado nos núcleos de sentido das demais entrevistadas. 5) Categoria Solidão no

cuidado, emergente na entrevistada IV, esse tema também emergiu em outras entrevistadas

por meio dos núcleos de sentido.

De acordo com o exposto acima, observamos que, entre as entrevistadas, não

houve um distanciamento entre as categorias que emergiram, sejam as particulares ou

as comuns, e que, mesmo quando presentes, esses distanciamentos não foram

percebidos como indicativo de divergências entre as categorias e puderam ser

entendidos por meio das diferentes formas de enfrentamento da situação e demais

aspectos particulares de que falaremos mais adiante.

 O que pretendemos apontar, e isso para nós é central, é que, nas quatro entrevistas,

podemos perceber a uniformidade em relação à situação que vivem, o que, no nosso

entender, é um indicativo da coerência das categorias que emergiram em cada uma das

entrevistadas, quando comparadas entre si.
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Desse modo, por meio da categorização, identificamos a presença das categorias,

em cada entrevistada, como representativa do seu contexto individual, que expressa a

sua vivência, como também identificamos que as categorias que emergiram, globalmente,

nas quatro entrevistas, compõem um conjunto de temas que possui a representatividade

da situação, acrescendo-se os demais núcleos de sentido que ampliaram o contexto de

cada participante. Assim, diante dos dados obtidos, acreditamos que foi possível

apresentar um contorno em relação à vivência dos pais- em espera do transplante hepático

do seu filho.

Colocamo-nos a favor de uma compreensão mais ampla sobre o tema que

examinamos, o que, no nosso entender, oferece a riqueza necessária a esse tipo de

situação, sendo impossível entendê-la de uma forma mais resumida.

1.2.2 Outros aspectos relevantes:

Foi possível observar quais aspectos particulares de cada participante são

capazes de influenciar a vivência na espera pelo transplante, que se refletem na formação

das categorias; entre eles, elencamos: a situação sócio-econômica, o nível de instrução

e de acesso à informação, a presença ou não de rede de apoio, as formas de

enfrentamento utilizadas por cada participante, a sua idade, a facilidade de acesso ao

atendimento dos filhos e o tempo de espera em fila, momento do ciclo vital, entre outros.

Percebemos, também, que a carga emocional resultante dessa experiência pode

ser observada, entre outras formas, na dificuldade em delegar os cuidados para com o

filho e que, mesmo com a presença de redes de apoio, essas são vistas como insuficiente

para acolher as dificuldades dos pais, que percebem as exigências dessa situação como

maiores do que as sua condição de enfrentá-la.

Particularmente, as mães parecem paralisadas em relação às suas vidas, sem
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condições de administrar novas questões, sejam em relação ao campo profissional,

atividades cotidianas e domésticas, cuidado com outros filhos e com o parceiro, o que

vem a ratificar a teoria e apontar a demanda para que busquemos entender esse processo,

e, assim possamos examinar quais aspectos precisam ser mais bem entendidos na

espera por um transplante, quais pontos merecem maior atenção.

Os pais em nossa observação seguem como um suporte para as mães, dividindo

as tarefas e provendo o lar. Por conta disso a sua presença física nos internamentos e no

acompanhamento às consultas não é uma constante, entretanto, é possível perceber o

desgaste deste lugar que ocupam e o sofrimento que passam diante das dificuldades

desse momento. E assim nos questionamos sobre como intervir profissionalmente no

sofrimento desses pais. Isso é possível?

Devemos observar também que esse tipo de situação -espera pelo transplante-

possui características particulares que se mostram basicamente por dois aspectos:

primeiro, o fato de se esperar por um órgão de outra pessoa, o que mobiliza e, ainda, na

nossa sociedade, causa estranheza, receios por conta dos riscos de perdas e mesmo

de morte. Em segundo, o fato de a cura não ocorrer no procedimento de transplante e,

sim, num melhor controle da situação, que, se dá por meio dos medicamentos, que, por

sua vez, exigirão cuidados e acompanhamento, além dos possíveis efeitos colaterais,

sendo uma situação que se apresenta ainda sem resolução. Nesse sentido, surgem as

questões: o que significa investir plenamente em algo ainda inseguro e que continuará a

demandar atenção, cuidados e riscos diante da vida do seu filho? Será que o fato de o

transplante de órgãos ser uma terapêutica recente, que suscita dúvidas, incertezas e que

possui poucos parâmetros definidos, propiciou uma diversidade de sentidos e questões

expressos nas entrevistas? Além disso, para os pais, é natural que surja o questionamento

sobre como será cuidar de um filho transplantado? As incertezas e dúvidas são em grande
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parte o reflexo da pouca informação para a população sobre esse tipo de terapêutica?

Como funcionar com a mudança da estrutura que se tinha em relação à doença de

terminalidade para uma condição de cronicidade? Será que os pais têm esse

entendimento? Será que esse entendimento é possível? Será que é ofertado pela equipe

que é responsável?

Mesmo com todas as dúvidas e os receios que existem, devemos, nesse diálogo

com as faces da questão situar os aspectos que são reconhecidos como positivos e são

apontados pela equipe médica, que estimulam o desejo em enfrentar as dificuldades

dessa espera e conseguir o transplante, mesmo que não se tenha a segurança de que

eles, de fato, vão ocorrer, entre eles: alcançar uma nova chance de vida, por meio de um

novo órgão, melhorar a disposição física, retorno às atividades cotidianas, como os

estudos, o partilhar momentos com o grupo social. Sabendo, entretanto, que todas essas

possibilidades correspondem ao sucesso no procedimento terapêutico e que possuem

oscilações e variações que não podem ser previstas, que ainda existe limitação no tempo

de sobrevida e que esse período tem as suas dificuldades, seus efeitos colaterais.

É diante dessa situação que podemos observar os pais, em muitos momentos

confusos, temerosos ou cheios de esperança quanto ao que o destino lhes reserva.

Imersos numa circularidade que caracteriza a situação, e, por que não dizer presos a ela.

A circularidade, a qual nos referimos, aqui, é em relação ao fato de que, se não transplantar,

a condição orgânica tende a piorar, além da complexidade dessa decisão, pois, a partir

do momento em que se desenvolvem técnicas, mesmo que elas continuem complicando

a vida e, de fato, não resolvam a questão, o ser humano é colocado em uma situação de

escolha. Existindo uma chance, com que recursos podem evitá-la? Se, por outro lado, a

resolução é pelo transplante, têm-se pela frente as dificuldades do procedimento perdas

e ganhos, sendo uma questão de difícil solução. As duas escolhas carregam em si suas
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dificuldades e incertezas, de tal modo que a decisão não é simples. Estamos falando de

uma situação contemporânea da ordem do complexo, em que as respostas definitivas e

o pleno entendimento acerca de sua dimensão ainda são insuficientes.

Com os fios do temor, da dúvida e da esperança, os pais trançam os seus dias, as

suas vidas e as dos seus filhos, na espera pelo transplante, convivendo com detalhes e

emoções únicas, muitas vezes pouco valorizadas. E, nesse sentido, para finalizarmos a

nossa discussão dos dados, refletimos sobre a necessidade de maior compreensão

acerca do tema, de modo a ampliá-lo, observar seus múltiplos fatores e como esses

atuam e se expressam, acreditando que, quanto maiores forem as informações sobre o

tema dos transplantes de órgãos e de seus detalhes, quanto mais se abram espaços

para que as pessoas que esperam em fila exponham as suas experiências, melhores

serão as condições e as possibilidades de entendimento dessa questão.

116



Considerações Finais

Capítulo 6
CONSIDERAÇÕES FINAIS



Considerações Finais 118

CAPÍTULO 6 -  Considerações Finais

Inicialmente, gostaríamos de observar que, em relação ao objetivo a que nos

propomos nesse trabalho - Examinar a vivência dos pais na espera pelo transplante

hepático do filho –, defrontamo-nos com uma situação profundamente complexa. Essa

complexidade, em parte, na nossa visão pode ser entendida por meio da série de

influências que sofre.

De uma forma didática, elaborada por nós, essas influências podem ser divididas

em dois grandes grupos: o primeiro se refere à situação e aos contornos de um transplante

de órgãos, como buscamos explorar no cap. I, que nos informa o contexto da espera, dos

riscos, da não cura, das limitações, da sobrevida, entre outros aspectos; e o segundo

versa sobre os aspectos particulares dos pais, entre eles, a idade, a situação sócio-

econômica, as capacidades intrínsecas no enfrentamento da situação, o momento do

ciclo vital, etc.; ou seja, muitos aspectos que, por sua vez, oferecem desdobramentos em

relação a essa parentalidade diante de um filho doente, e em relação a essas questões

que implicam o luto e o luto antecipatório. Essa visão que construímos por meio da teoria

e da pesquisa ofereceu-nos uma forma ampla de entender a questão e de considerá-la

em sua complexidade.

Destacamos também o fato de que, por ser o transplante de órgãos uma

terapêutica imersa na contemporaneidade, e, por conta disso, ainda é um procedimento

que, mesmo sendo usual e estando incorporado entre as terapêuticas médicas, ainda

precisa ser, de fato, integrado do ponto de vista da aceitação subjetiva das pessoas de

modo geral. Pois o transplante, como apontamos, traz questões de difícil entendimento

subjetivo, haja vista os aspectos referentes à morte encefálica e à utilização de órgãos

de outra pessoa quer seja feita por doação de cadáver ou de doador vivo.

Observamos também que existe uma postura de querer naturalizar uma terapêutica

recente como os transplantes. E isso nos aponta uma questão, que se refere ao fato de

que, atualmente, frente a essas novas terapêuticas, as antigas maneiras de cuidar do

corpo, de pensar sobre ele, já não são suficientes e por conta disso trazem novos

problemas, como tão claramente apontou KNOBLOCH (2002).
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Mesmo que a prática da equipe médica indique essa tentativa de naturalizar, de

fato, a complexidade, existe para todos os implicados. Observamos que essa questão

tem pouco espaço e que praticamente nem é trazida à tona. Entretanto, isso mobiliza os

pais, que se veem em uma situação de desconforto, e sobre a qual nem sabem como se

posicionar, pois, em geral, não existe o espaço para a reflexão sobre esses aspectos.

Diante do que pudemos perceber, tanto em relação à teoria como em relação à

pesquisa, acreditamos na necessidade de que os pais, os envolvidos diretamente na

situação de espera, podem ser beneficiados, por meio de uma informação efetiva, que,

inclusive, é embasada por questões éticas que se referem à autonomia na escolha pelo

transplante e no direito de conhecer os riscos e demais dificuldades.

Essa informação pode ser entendida também como organizadora dos aspectos

práticos em que se exclui uma imagem irreal de cura, mas que, antes, informe a importância

de um preparo e posicionamento à nova condição que surge após o transplante, uma

condição de cronicidade.

Assim, também, observamos a importância de uma escuta das diversas questões

desses pais, uma escuta acolhedora das dificuldades enfrentadas por eles.

Essa escuta, de que falamos acima, inclui um ponto relevante, que merece ser

considerado: a importância de que esses pais falem da doença do filho, do quanto isso

os atinge. O foco se volta para o transplante, para a necessidade de enfrentá-lo como

uma saída para o problema; entretanto, parece que fica esquecida a existência de uma

história anterior que esses pais viveram. Antes de a criança nascer, já havia projetos;

com o nascimento de um filho doente, ou o aparecimento de uma doença no início da

vida da criança, tem-se um evento marcante. Essa continuidade nos pareceu impedida

de circular, calada, sendo o transplante visto como a única coisa que afeta os pais e que

deve ser considerada, quando na verdade é uma consequência.
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Dentro desse contexto, também devemos observar que, de fato, a doença

estabelece entre pais e filhos um tipo de relação específica, que carrega essa marca.

Essa maneira própria, que é atravessada pela doença, muitas vezes é a única forma de

se relacionar com a criança e isso também de algum modo é desconsiderado. A mudança

a que o transplante se propõe merece um olhar dessa ordem, pois indica a mudança de

uma situação terminal para uma situação de cronicidade, e implica todos os aspectos

que a compõem e para os quais os pais precisam estar preparados.

 A mudança interna diante da nova situação exige tempo, exige apoio e a sensação

que tivemos é a do pouco entendimento e preocupação em relação a isso, mais uma vez

o transplante e a sua necessidade se impõem.

Observamos também que a situação em que o casal consegue administrar a série

de desgastes e compartilhar sem cobranças as demandas que surgem de todo o período

de espera segue como ideal, formando uma parceria no cuidado e também mantendo o

relacionamento afetivo; é, portanto uma grande conquista que deve ser valorizada.

Ainda apontando aspectos que gostaríamos de considerar, uma questão que nos

parece importante refere-se à questão da sobrevida, do tempo que é possível viver após

um transplante; sabemos que ainda são aspectos pouco definidos e promotores de

angústias para os pais.

Foi muito interessante observar os dados da pesquisa e a variedade de temas

que surgiram, que puderam ser expressos pelas categorias e pelos núcleos de sentido,

os quais valorizamos e entendemos que era importante apontá-los, por toda riqueza que

oferecem e pelos contornos em relação à situação marcadamente complexa; assim como

também foi importante observar a uniformidade entre as entrevistadas do ponto de vista

de suas vivências. Consideramos essa diversidade das categorias e dos núcleos de

sentido genuína, possivelmente fruto de uma escuta no processo das entrevistas, que
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buscou a profundidade das falas e amplitude de seus sentidos.

Para finalizar as nossas considerações, gostaríamos de registrar a importância

de que projetos e pesquisas, que visem à observação desses pais, tanto durante a espera

como após o transplante dos filhos, possam ser realizados, visando cada vez mais ampliar

o entendimento dessa questão; assim também gostaríamos de enfatizar a importância

das políticas públicas de apoio a essas pessoas, particularmente as que sofrem limitações

econômicas e que residem em locais afastados dos centros de atendimento.

Que a contribuição desse estudo possa, antes de oferecer respostas e dados

fechados, abrir espaço para que diversos aspectos componentes de uma situação

complexa como essa possam se expressar.
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 Anexo I - TERMO DE  CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

  EU_________________________________________________, ao assinar
este Termo de consentimento Livre e Esclarecido, concordo em participar da Pesquisa
científica : Vivência dos Pais – à espera de um transplante hepático para seu filho,
realizado pela psicóloga Luryaga Porto Farias.

 Estou ciente de que essa pesquisa será realizada com os pais de crianças que
estão à espera de um transplante hepático, e que busca entender alguns aspectos dessa
vivência por meio de entrevistas.

    Nessas entrevistas alguns pontos serão abordados sobre a situação, entre eles,
a percepção das dificuldades deste momento; os sentimentos mais frequentes nesse
tipo de situação e os aspectos referentes aos cuidados que esses pais dão aos filhos, e,
ainda, como se sentem diante destes e as perspectivas de futuro.
Assim também, está claro para mim que as entrevistas serão gravadas e depois transcritas
e todo o material nelas coletado serão devidamente apagados, após a devida utilização
para os fins científicos aos quais essa pesquisa se propõe.

 Entendo que, a qualquer momento que desejar, poderei interromper minha
participação sem nenhum tipo de penalidade.

 Meu nome e dados pessoais que possam de alguma forma a identificar-me não
aparecerão na pesquisa; apenas os resultados obtidos serão divulgados.

 Está claro para mim também que poderei ter acesso aos resultados desse estudo,
estando ciente de que eles estarão disponíveis após a sua conclusão na biblioteca da
PUC-SP e no Instituto do Fígado de Pernambuco (IFP).

  Assim também acredito que todas as medidas necessárias serão tomadas para
minimizar os riscos a minha pessoa, assegurando-me que, em qualquer momento, terei
o apoio necessário diante de qualquer dificuldade que surja no âmbito das entrevistas.

 Dessa forma, vejo a minha participação nessa pesquisa como uma contribuição
ao coletivo e ao desenvolvimento da ciência com fins úteis e confiáveis.

 Encontrando-me a par da relevância dessa pesquisa, dessa forma sinto-me livre
para aceitar ser participante.
____________________________________________________
Participante da pesquisa: Vivência dos pais- à espera de um transplante hepático para
seu filho.
RG:
____________________________________________________
Luryaga Porto Farias
CRP:                                                                RG:
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   Anexo II - QUESTÕES NORTEADORAS ULTILIZADAS NAS ENTREVISTA

1. Como está sendo para você este momento de espera pelo transplante de fígado

do seu filho?

2. Quais os seus sentimentos mais frequentes em relação a essa situação que

estão vivendo?

3. Como está sendo para você cuidar do seu filho neste momento?

4. Quais são as suas perspectivas para o futuro?
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   Anexo III

Todos os nomes apresentados nas entrevistas são fictícios. O nome da Instituição

em que se realizou a pesquisa não é fictício.

Transcrição completa das entrevistas. As categorias e os núcleos de sentido

aparecem no corpo da entrevista. Para melhor visualização e destaque as categorias

encontram-se sublinhadas e em negrito.

Transcrição entrevista I.

1° entrevista – 26/ 05/08

Nome da mãe: Maria                              idade: 51anos

Natural de: PE – Município de Caetés

Filhos Total: 14 ( destes 8 vivos)

Nome da filha: Joana                             Idade : 10anos

1° pergunta norteadora – Como está sendo para você este momento de espera

pelo transplante de fígado  do seu filho?

Muita dificuldade. Quais dificuldades?  Dei entrada no mês de janeiro, eu estou

resolvendo com os doutores, exames, fico na casa de apoio internada, já fiz meio mundo

de exame, mas é assim mesmo já fiquei internada no pavilhão, muitos exames, ela fez

sete ou oito exames esta semana um monte de exames mesmo (para de falar). Quais

os sintomas, quais a dificuldades que a senhora sente? Os sintomas dela é olho

amarelo, urina amarela, coceira muito grande muita coceira que a pela dela chega é

assim, a gente pobre né... é muita dificuldade pra vir pra aqui eu passo a noite no hospital
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em caetés durmo lá, durmo não, passo a noite pra poder me trazerem pra cá. Cheguei

agora aqui, hoje eu não vou pra casa de apoio, vou passar na consulta, ela pesa, mede,

escreve no papel, ele passa as coisas no papel, toda vez que vem tem que fazer exames...

e eu vou receber exames hoje.

Eu até nem queria, eu acho até abusado fazer estes exames de sangue, já tirou

tanto sangue... ela chora é muito toda vez ela faz, toda vez o médico passa estes exames,

daqui a pouco vou receber os outros que fiz lá no laboratório... (para de falar, face com

aspecto de desestímulo).

Dificuldade diante das exigências médicas.

Dificuldades financeiras e de acesso ao hospital.

Se sentir paciente.

Então, pelo que a senhora está me falando, o mais marcante neste momento

tem sido os exames?

Não, o que é mais difícil é mesmo o transplante, os exames não...( para de falar)

O que é mais difícil neste sentido o que é mais difícil, o que a senhora pensa

sobre isso?

Eu penso que vem uma coisa ruim, depois que vem boa, porque também o

transplante não é uma coisa fácil né?

A senhora está ciente?

Já, faço como diz o ditado, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come... se eu

não fizer o transplante ela pode morrer e se fizer ela fica boa... e eu vou ter uma menina...a

ultima né?... sadia, sadia, saudável como disse o doutor... Eu quero muito fazer este

exame... esse transplante...( se confunde) To doida que chegue esse dia. Por causa de

que ela come bem, brinca, é alegrezinha, satisfeita, não tem assim outro problema, o rim

dela ta como se ela não tivesse problema de fígado... o problema é que ela tem um
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pedaço do fígado estragado. Esse olho amarelo, urina amarela, o corpo assim... olha...

rachada.(aponta para a pele da filha que entra na sala)

Ambivalência de sentimentos.

Medo da morte – luto antecipatório

Esperança.

Se sentir paciente.

Eu estou achando tudo muito difícil, mas com DEUS tudo é fácil, a fé em DEUS e

nos doutores eu vou realizar este sonho... é um sonho que quando eu ouvir o chamado eu

não sei se resisto o chamado... Ela desde que nasceu dorme mais eu, e eu coço ela

assim... da cabeça aos pés, é coceira mesmo, não era nem pra ela ter o corpo que tem

de tanto que ela se coça...

Ela toma medicação para essa coceira , como a senhora faz? Ela logo no começo

tomou um medicamento de R$ 280,00 ainda dei 8 meses, mas não resolve nada não...

agora mesmo quando eu sair daqui vou na secretaria ver se pego o remédio pra ela...

mas nada resolve...

Depois do transplante ela vai ficar boa... eu estou esperando porque  é a minha

ultima, se eu ver esta menina boa pra mim vai ser uma grande alegria é uma vitória que

DEUS vai me dar (fica em silêncio).

E os outros filhos são mais velhos?  Ela foi a ponta da rama, antes dela tem um

rapaz de 17 anos e os outros mais velhos.

Agora ela come bem, bem mesmo. Eu acho que é a minha sorte, pq se fosse uma

menina que não comesse que vivesse triste ali... era mais difícil né? (pergunta e fica em

silêncio)

Ela vai pra escola?  Ela vai, mas falta muito, ela passa a noite se coçando ai

quando é 4:00, 4:30 ela torna a dormir, consegue dormir... Se Deus quiser depois do
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transplante vai ser diferente...

Religiosidade.

Se sentir paciente.

Dependência.

Esperança.

Médicos e Deus figuras de apego.

Entendo ... Gostaria de saber (2° ) Quais são os seus sentimentos mais

frequentes em relação á essa situação que estão vivendo?

Meu sentimento é demais... porque a pessoa ver a filha com um problema desse né

e dizer assim: eu não posso dar jeito... só Deus e o doutor... é demais... é demais meu

sentimento porque o problema dela é só com Deus e o doutor né...(expressão facial e

silêncio)

Então o que a senhora sente é que não está nas suas mãos? É isso?

Não está nas minhas mãos né... se estivesse eu já tinha resolvido, mas ai é com

Deus e o doutor, só ele é quem vai ajudar porque se não fossem eles pra mim não tinha

nada resolvido... (fica em silêncio)

Impotência.

Religiosidade.

Médicos e Deus Figuras de Apego

E a sua força também né?

E a minha força, eu venho só... eu e Deus...

Ela tem pai?  Tem... Ela tem pai, tem irmão, mas o pai NUNCA (fala de forma bem

acentuada) veio... é sempre eu... Mas eu quero trazer eles, porque nem toda hora a gente

está com saúde né?Se tiver um dia que eu não puder vir, eles têm que vir pra eles sofrê

como eu sofri... porque aqui a gente sofre... Eu já vim do IMIP, passei um ano e tanto com
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ela, ninguém descobriu, fizeram duas biópsias, ninguém descobriu, me encaminharam

para a restauração... com muitos exames descobriram... já fiquei no Memorial (Hospital)

ela passou 5 anos de espera lá, não teve como fazer o transplante.

Já subi pro Oswaldo Cruz e tudo eu... e a primeira vez a gente sofre... Nunca tinha

passado por essas coisas... (aspecto triste e silêncio)

Solidão no cuidado.

Se sentir paciente.

Peregrinação

Com que idade começaram os problemas de saúde dela?

Ela começou com 1 ano e meio , começou com uma coceira na vagina, era um

vermezinho... sabe daqueles pequenininhos, mas não ficava boa, ai eu comecei a andar,

eu disse eu vou andar, e fui andando, paguei 4 consultas pra ela... mas comecei assim

indo no farmacêutico, para doutor grátis e fui andando, fui andando ai depois fui para

Garanhunns pro melhor doutor em Garanhuns... ai , quando ele passou exame,

medicamento  e ela não ficou boa eu disse: ave Maria tem  jeito não!!!!(fala isto bem

acentuado) Só Deus. Eu fui pra outro médico  em Pedra do Buíque que é também muito

bom lá é perto de Arco verde, muito longe... Ai ele falou Olha tem que ir pra Recife, mas

eu disse que já tinha andado muito e não resolvia e ele então me disse: Você gasta o que

você tem mas ela não fica boa aqui... Aí eu tornei a voltar de novo pra qui...

(desapontamento e silêncio)

Peregrinação.

Religiosidade.

E, quando a senhora recebeu a notícia de que era pra ser um transplante,

como foi?

Uhhhhhhhh, eu fiquei... sei lá menina...(aspecto facial demonstra desorientação)
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Faz tempo?  Eu recebi esta notícia faz tempo, foi  na restauração ( hospital) que me

falaram... Mas eu fiquei animada, pensei que agora ia ter jeito... Mas o doutor de lá não

me mandou para o canto certo, eu fui para o Memorial(hospital) e lá eu  não via criança

transplantada, não ouvia dizer que ia transplantar menino... Quando eu chegava lá só

estava a secretária, mandava ligar o doutor tava viajando, chegava lá não tinha doutor...

Eu sempre pensava que ali não era o canto certo.

Mas também a culpa foi minha, que eu passei 5  anos sem vir... é que eu achei

muito cansativo, pq é cansativo viu!!!!!( afirmativa)

E foi assim dos 1 ano e meio até os 6 anos nesta situação, ela ruim, a coceira  eu

via que ela não estava bem.

Ai eu disse: eu vou marcar uma outra consulta com o Dr. Do memorial que é pra ele

me encaminhar para outro canto,  ai eu cheguei lá e ele ficou admirado e disse : D. Maria !

... Ai eu disse pra ele, olhe Dr. A culpa não foi minha, eu não entendo nada, quem entende

é vocês, vocês era pra ter me encaminhado para  o Oswaldo Cruz que lá é transplantador...

ai ele me encaminhou  pra qui... nem sei a data que dei entrada, só sei que foi em janeiro,

janeiro deste ano 2008. Colocaram ela em espera em fevereiro.

Desde o dia que eu entrei aqui que eu sofro com esses exames, é exame, é exame,

rx, ultrason é de coração, biópsia, é exame de sangue... 4,5 tipos  de exame  de sangue,

é assim tudo urgente, eu to achando que o transplante desta menina vem logo, se Deus

quiser, eu tô esperando... Mas na hora que me chamarem eu nem sei se vou resistir, eu

vou pedir forças a DEUS, coragem, se DEUS quiser ela vai ser transplantada e logo!

Porque eles estão exigindo muita coisa viu! É... Eles estão exigindo e eu estou cumprindo,

até chegar o dia...

Se sentir paciente.

Exigências médicas.
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Sentimento de Culpa.

Religiosidade.

Dificuldade financeira e de acesso ao hospital.

Hoje mesmo eu trouxe um monte de xerox, de documento dela, meu, foto 3x4 que

eles pediram. Aí... Eu vou vencer! Porque eu sou forte, sou forte!(fica entusiasmada)

Eu tenho uma irmã que diz que não sabe como eu sou, ela mora aqui na cidade do

Recife, e eu moro naquelas entranhas..., Porque eu moro num sítio  no  interior, é entranha...

Aqui é capital, é quase como São Paulo aqui... Ela disse que não sabe como vir até aqui

o hospital, quando eu estava no IMIP ela teve de vir com o marido e ela mora aqui na

capital... Ai eu digo pra ela... Só Deus minha irmã, só Deus...

Porque eu vir sozinha... ( aspecto triste, silêncio)

Tenho medo também... Muito medo e muita vontade... É uma coisa que só Deus

mesmo, porque eu tenho muito medo né... essas coisas só Deus mesmo... tenho muito

medo, coragem e vontade...

O sofrimento dela só quem sabe sou eu... desde que nasceu dorme comigo na

minha cama é... só Deus, é uma luta a minha luta foi pesada, não é fácil não... (aspecto

triste, silêncio)

O seu marido coopera?

Meu marido não coopera em nada em casa com ela... ( fala irritada)

E agora este momento?

Eu acho que está se aproximando, eu tô achando muito bom, porque já estou vendo

a minha filha transplantada.

Esperança.

Se sentir paciente

Impotência
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Religiosidade.

Medo da morte- luto antecipatório

Solidão no cuidado.

Dependência.

(3°) Como está sendo para você cuidar do seu filho neste momento?

É difícil cuidar porque ela não fica bem... (aspecto de tristeza) Depois eu acho que

a minha vida muda, a minha vida vai mudar, ser outra vida. Quando ela fizer este transplante

a minha vida vai ser outra vida. Como é a sua vida agora?, Agora é só tristeza, assim

uma pessoa que não tem alegria, não tem a alegria a animação, essas coisas... (aspecto

triste e silêncio)

Esperança.

Luto e pesar pela sua vida.

A senhora tem outra ocupação, sai , passeia faz algum trabalho?

Não, é só ir à feira, às vezes ela vai com eu... às vezes fica em casa com os outros.

Eu não tenho prazer, animação de viver... É só cuidar dela, a minha responsabilidade

é cuidar dela. Cuido não como rico mas cuido como pobre né?

Luto e pesar pela sua vida.

Solidão nos cuidados.

Dificuldades financeiras e de acesso.

Como são os cuidados?

Assim... eu não deixo ela só porque lá tem muito barreiro, dela não “arengar” com a

minha neta, porque eu tenho uma neta né...chegar lá e encontrar ela ferida, eu tenho

muito cuidado porque é uma coisa que ela ta passando mais que ela vai ficar boa...

O cuidado que eu dou é tudo que o médico fala, e eu cuido também das coisas que

as pessoas falam dela... as pessoas falam muita bobagem por causa da pele dela, do
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tamanho dela... e ela fica muito nervosa demais...

Aí eu digo pra ela que ela vai ficar boa, eu digo a ela que todo mundo tem problema

né?( perguntando-me)

Ás vezes as pessoas perguntam pra ela como é que ela está e ela responde: tô

mais ou menos como Deus quer... aí eu digo isso mesmo... mas ela é nervosa demais.. é

que ela já tem 10 anos... Entende a situação, ela sente, sabe que sofre e essa coceira é

demais nela... essa coceira dela vem de dentro do fígado, é uma coceira muito ruim,

agoniada demais, aperreada demais... (faz uma cara de agonia)

Cuidados para com a filha

Dificuldades na aceitação social.

Religiosidade.

Esperança.

É isso... Ela é a última tô torcendo e só paro de lutar quando eu morrer, enquanto eu

não morrer tô lutando, tô vencendo. Se Deus quiser!

Muita dificuldade pra vir pra aqui... é dificuldade demais... A gente não dorme... Eu to

aqui sem dormir. Eu saí de lá ontem...

Eu queria que este transplante viesse logo, a gente quer logo... mas eu também fico

pensando dela fazer o transplante vier o órgão e aquilo rejeita né?Como tem vez que o

transplante rejeita né? ... e depois vai ter que ser outro transplante novamente.... Penso

tanta coisa...

Esperança.

Religiosidade.

Dificuldades financeiras e de acesso.

Ambivalência de sentimentos

Medo da Morte.
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Me fale destas coisas, me diga, de rejeitar, disso que a senhora está falando?

É que é... ( fica um pouco calada)eu tenho medo dela morrer né... é tanta luta e na

hora ela morrer né...

Porque me contaram, eu to sabendo de tudo, parece que é 24 horas parece o

transplante, começa ás 7:00 e vai até às 7:00 da noite é muita coisa né? E ela vai ter que

ficar na UTI e eu fico pensando muito, com esse medo com essa alegria. Porque só

DEUS né? (faz afirmações indiretas em tom de pergunta)

Medo e vontade?

Eu vivo com medo com vontade e alegria e tudo quanto é coisa, sei não... só DEUS

mesmo. Coisas misturadas, não é fácil este problema. A gente sabe que é complicado,

não precisa o Dr. Falar, a gente somos velha, sabe um pouco de tudo... (me olha firme e

balança a cabeça positivamente)

Eu sei que ela está fazendo este monte de exames pra ver se ela está bem, quem

tá na frente da fila, essas coisas...

Ela já está com uns 8 anos e meio que está com estes problemas, ta mais grave

né...

Porque conforme o tempo vai passando, vai piorando né?... é diferente de uma

menina que só está com 1 ano e meio... de problema né...( em tom de pergunta)

Ela está com 8 anos e meio que ta com esse problema, desses 8 anos e meio é eu

lutando, 4 consultas pagas que eu já fiz, exame de 200 reais que os médicos pediram

que eu nem posso fazer exame de 200 reais... e já fiz... e até aqui não achei solução...

mas vou achar!

Ambivalência de sentimentos.

Medo da morte.

Religiosidade.
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Dificuldade financeira e de acesso.

Se sentir paciente.

Esperança.

( 4°) E pro futuro o que a senhora espera pro futuro?

Tenho na cabeça de que quando ela ficar boa, ela vai estudar bem, né?... me ajudar,

brincar, no futuro crescer né?!

Sempre penso nesse futuro como uma coisa boa, pra frente.

O que é mais difícil de lidar é eu não poder resolver rápido né... É o que mais dói é

eu ver e não puder dar jeito assim logo... rápido é o que mais me dói.(tristeza)

Logo no início eu vinha aqui de 8 em 8 dias imagine a luta...depois passou pra 15

em 15, passou pra 1 mês e agora voltou pra 15 dias.

Eu já bati em tantas portas, em tantas portas... já fui até pra catimbozeira... já procurei

de tudo, não encontrei nenhuma resposta, a resposta que eu vou encontrar é aqui... aqui

eu to com fé que é o canto certo.

Ela é tudo pra eu... é a mais nova eu já tô velha, daqui  uns dias...já... a gente tem a

morte como certeza né?!... Ela vai ser a minha companheira... na hora que eu for pra

DEUS ela vai estar mais eu...

Esperança.

Impotência.

Peregrinação.

Dependência.

Religiosidade.
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Transcrição entrevista II

2° entrevista

Entrevista – 26/ 05/08

Nome da mãe: Fátima                   Idade: 22

Natural de: Goiânia - PE

Filhos: única

Nome do filho: Mônica.                  Idade: 8 anos

No IFP: 2-3 anos. Em fila desde 2001/2002

Simplificação

Tx-transplante

1° questão norteadora:

Como está sendo para você este momento de espera pelo transplante de

fígado do seu filho?

Bom... Estou há 6 anos esperando...

Na verdade já com uns 2 meses dela nascida eu   percebi algo estranho,amarelinha...

Levei no IMIP( Instituto Materno Infantil de Pernambuco), ai eles disseram: sua filha tem

problema no fígado, mas a gente não está sabendo ainda o que é... aí internou, saiu...

internou de novo... eles não sabiam o que era... ai eles resolveram depois de 1 ano

mandar para o  Restauração ( hospital), lá a gente encontrou um médico especialista em

fígado que já tinha trabalhado em são Paulo e quando ele entrou  na sala ele disse: eu  já

sei o que sua filha tem, sei tudo, eu sei qual o problema, vou fazer exames só pra confirmar,

ai ele fez, confirmou  né... que é uma atresia nas vias e que dava essa coceira e coisa e

tal e que ela precisava fazer um transplante intervivo...

 Ela tem Atresia como diagnóstico?
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É, só que agora não é mais este, é um nome... duodênico... acho que é esse... é

assim parecido. Ela fez uma cirurgia e eu achava que ela iria melhorar bastante, mas não

foi tanto assim e ela continuou precisando do transplante...

Infelizmente... (tristeza, silêncio)

FRUSTRAÇÃO

PEREGRINAÇÃO

DIFICULDADES DIANTE DAS EXIGÊNCIAS MÉDICAS

E como está sendo para você esta espera pelo transplante dela?

Como estou falando, eu descobri com um ano que ela precisava, fui pra São Paulo

porque precisava ser urgente, a gente ia e voltava entende... e ficava assim : ela ta bem,

não vamos marcar agora não... Daqui a 6 meses vocês voltam , ela fazia o tratamento lá,

ai depois falavam olha ela ta mal, precisa do transplante... Mas depois olha ela não precisa

fazer nada por hora... Então ficou nesse vai num vai...

PEREGRINAÇÃO

INCERTEZAS

Até que um dia eu estava na aula e vi no jornal e não sabia nada sobre o Oswaldo

Cruz (hospital), que eles tinham feito um transplante, mostrei pro pai dela e foi ele quem

resolveu tudo...

Ele coopera nos cuidados com ela? Ele ajuda você?

Atualmente a gente está intrigado, porque nós não casamos, a única coisa que nos

unia era o probleminha dela, mas ai nem isso e hoje eu é que estou com a guarda dela,

eu consegui na justiça, eu que assumo tudo.

SOLIDÃO NO CUIDADO

Bom... Depois que descobri aqui o Oswaldo ((hospital) ele veio acertou tudo transferi

de São paulo pra cá e estamos aqui...
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Ficou mais fácil pra você?

Olha só, de Goiânia pra cá já não é fácil, pra São Paulo era dificílimo... (fala isso

bem acentuado)

Sem contar que aqui... na minha opinião, eu tô achando bem melhor, o melhor lugar.

É... eu conheci o Dr. H. ( hepatologista pediatra ) lá em São Paulo  ele tava fazendo

um estágio, sei lá... e quando a gente chegou depois aqui quem era o médico? Ele! (fica

entusiasmada)

Como é para você neste tempo todo de espera?

Como está sendo pra mim como mãe ou como pessoa?

Como é pra você isso, me fale?

É porque de início a gente se esquece... não existe a pessoa, só existe a mãe, pra

mim pelo menos foi assim, eu não estudava, não fazia nada, meu foco era ela, eu perdia

tudo porque tinha que ir pra são Paulo e passava meses e voltava e voltava pras aulas e

saia pra amamentar e coisa e tal...  foi difícil mas eu consegui terminar o 2° grau.

PEREGRINAÇÃO

IMPOSSIBILIDADE DE CONCILIAÇÃO ENTRE A SUA VIDA E O CUIDADO COM

A FILHA.

DIFICULDADES DIANTE DAS EXIGÊNCIAS MÉDICAS

Aí foi quando eu fiquei de maior, fiz 18 anos e tudo eu dependia do pai e o pai

dependia das pessoas né?... E ai você cresce, você amadurece... pra mim assim...(pensa

um tempo) o que eu acho ruim é o medo, a sensação de perda, só... a espera... se me

deixarem esperando vários anos falando que a minha filha tá bem eu fico pro resto da

vida esperando... mas assim, se ela estiver mal, com uma inflamação, tal... ficar muito

tempo esperando não dá não!( se movimenta na cadeira)

A espera pra você ta tranquila porque ela está bem agora, é isso?
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Isso, ela está bem... a espera está tranquila, o medo que participa desta espera é

dela piorar e não poder transplantar... ah... vixe Maria... qualquer coisa que seja até um

dedinho dela...

Eu espero que seja feito este ano, ela esta na vez faz um tempinho... Preciso falar

com o Doutor como ela está na vez provavelmente vai fazer este ano...   aí é que é bronca...

MEDO DA MORTE – LUTO ANTECIPATÓRIO

MEDO DE PERDER-SUPERPROTEÇÃO

O que você pensa disto?

Responsabilidade... não sei... acho que só quando acontecer... sei que o foco vai

continuar sendo ela, mas eu penso assim... O medo de... não sei... (para de falar)...de

não dar conta do recado, medo de fazer alguma coisa errada, porque a gente é humano

né? Você acorda à noite pra ver se seu filho está respirando, são 8 anos fazendo isto,

sua filha meche.... ou bate, você acorda achando o pior...(expressão de desespero)

Sua filha chega e fala mãe... você já pensa que deu uma dor no fígado... que

aconteceu alguma coisa... e não é nada... você vive assustada deste jeito...

USO DA 3° PESSOA - DEFESA

MEDO DA MORTE – LUTO ANTECIPATÓRIO

MEDO EM NÃO DAR CONTA DOS CUIDADOS

MEDO DE PERDER-SUPERPROTEÇÃO

ESTADO DE ALERTA

Como se você vivesse sempre em alerta?

Sempre, sempre, sempre... Você tá num lugar você não pode desligar o telefone de

jeito nenhum, se algum familiar ligar, você pensa logo que aconteceu algo, não dá pra ir

muito longe... eu pelo menos não vou, dificilmente...

Eu lembro que no ano passado pela primeira vez fui á uma festa de rua e fui com o

144



Anexos

meu telefone né... ligando pra saber dela... todo mundo lá se divertindo e tal, aquela

coisa, eu fui... foi bom, mas você não fica tranquila... Ah... Não sei não... (pensativa)

ESTADO DE ALERTA

USO DA 3° PESSOA - DEFESA

IMPOSSIBILIDADE DE CONCILIAÇÃO ENTRE A SUA VIDA E O CUIDADO COM

A FILHA.

Você tem uma rede de pessoas que te ajudam neste sentido?

Tenho uma madrinha que me apóia, essa madrinha na verdade era amiga, muito

amiga do pai da minha filha, a gente se conheceu através dele né... e quando eu fiquei

grávida e ele né... não quis e tal... foi ela quem me acolheu. A Mônica está aqui hoje com

esse probleminha, ta viva só por causa dela... eu lembro que quando eu tive as dores do

parto ai a gente foi pro hospital e eu fiquei sem atendimento e ela não mexia... já tinha

passado da hora, já tinha passado tudo... foi quando ela chegou (a madrinha). Ela é bem

assim... resolve tudo sabe, ela chegou e falou ela vai sair daqui agora e o hospital não

queria liberar, ela disse vai sair sim... senão ela vai perder a criança... ela me levou para

outro hospital, fui pra emergência e ela resolveu tudo e Mônica nasceu e graças a Deus

deu tudo certo com ela... Foi quando depois do nascimento o pai se reaproximou e ai ela

falou: não agora é você com ele, mas qualquer coisa eu to aqui. E ai eu passei todo este

tempo né... resolvendo tudo com ele (pai da criança), ele que ajeitava, ele que trazia, ele

que tudo e eu cuidava de  Mônica junto com ele, mas assim... tinha exame pra marcar ele

que vinha, porque ele nunca teve um emprego fixo e eu arrumei trabalho... mas isso não

deu muito certo não... (silêncio)

Você trabalha, conseguia conciliar?

Não... mais ou menos, eu até arrumei trabalho no comércio, mas eu saí porque eu

tava ganhando pouco e não tava dando pra mim, aí depois eu consegui um trabalho
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como funcionária pública, mudou de prefeito eu fui demitida, aí eu consegui um emprego

em empresa privada que era onde eu queria crescer... só que aí não deu porque eu fui

demitida por faltas... A Mônica fez cirurgia, ficou doente... foi no ano passado, ficou

internada 15 dias e tal... aí meu chefe falou que não dava... aí tudo bem... arrumei outro

emprego em empresa privada também que pra mim tava sendo muito bom, muito, muito,

muito bom!... mas eu trabalhava 12 horas e ai eu não estava vendo ela... é complicado

pra mim....(rosto triste)

IMPOSSIBILIDADE DE CONCILIAÇÃO ENTRE A SUA VIDA E O CUIDADO COM

A FILHA.

Quem cuidava dela?

A minha mãe e as minhas irmãs...

Então aí eu fui promovida neste trabalho pra ser uma coordenadora. Foi agora há 3

meses atrás... mas ai eu pedi demissão... foi porque com o cargo que eu iria assumir

não teria a liberdade de faltar, com as justificativas que dou, aí pedi demissão, mas eu

consegui um agora como funcionária pública, eu já saí de um pra o outro...esse já é

melhor, o salário é bem menor, é um salário mínimo bem menor... mas eu trabalho só

meio expediente...

Pra Mônica é o melhor trabalho, agora pra mim eu gostava mais do outro... eu

gostava do que eu fazia... gostei de ser promovida, gostei de td isso...(silêncio)

IMPOSSIBILIDADE DE CONCILIAÇÃO ENTRE A SUA VIDA E O CUIDADO COM

A FILHA.

LUTO PELA SUA VIDA

A sua realização pessoal depende dela...

É, depende de como ela vai estar para que eu possa caminhar.

DEPENDÊNCIA NA RELAÇÃO COM A FILHA
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A situação de Mônica afeta a sua vida?

Com certeza...  primeiro porque não tem quem venha com ela para Recife, era o

pai... mas como ele misturou as coisas não deu certo. Minha família não tem como, minha

mãe trabalha e tal... não tem como, se eu pensar em mim ela fica como? Não tem jeito...

não tem jeito pra mim...

SOLIDÃO NO CUIDADO

IMPOSSIBILIDADE DE CONCILIAÇÃO ENTRE A SUA VIDA E O CUIDADO COM

A FILHA.

Então não pode pensar em você?

Não... eu adoro sair, me divertir... Mas não dá... fui para o cinema 1 vez... eu saio

com ela pra lanchonete, programa infantil. Namorado eu tive um neste tempo todo... meu

1° namorado foi o pai dela né... aí depois dele, eu passei 6 a7 anos pra poder ter um

espaço pra conhecer alguém que foi justamente nesta festa de S. João no ano passado

que falei antes. Quando conheci comecei a namorar aí o namorado quer sair, o namorado

quer passear e eu não posso ta entendendo? Aí eles não entendem não...

IMPOSSIBILIDADE DE CONCILIAÇÃO ENTRE A SUA VIDA E O CUIDADO COM

A FILHA.

LUTO PELA SUA VIDA

O que você pensa sobre esta situação que vive?

É difícil e não é... porque assim... eu me habituei a esta vida né... eu tô acostumada,

mas é claro... tem dias, que eu deito e fico... poxa... como vai ser... eu penso que assim...

(silêncio) tudo isso vai acabar quando ela fizer o transplante, que não necessitar tanto de

mim... eu sei que ela vai necessitar de mim pro resto da vida, mas não tanto como agora,

vai chegar uma época em que ela vai estar mais solta, eu vou estar mais livre, ela vai

poder fazer alguma coisa sem mim né?!... (me questiona) Vai chegar esse tempo sem
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dúvida né? (me questiona) Aí... daqui pra lá... hoje fica tudo pra amanhã... (silêncio)

IMPOTÊNCIA

ESPERANÇA

LUTO PELA SUA VIDA.

2 a  Quais são os seus sentimentos mais frequentes em relação á esta situação

que estão vivendo?

Em relação ao transplante dela... eu sinto muita solidão e companheirismo nesta

situação... porque minha filha está comigo 24horas por dia, eu sei que eu vou chegar em

casa e vai ter alguém esperando por mim... mas assim... (pensa) eu não tenho uma rede

de amigos, eu não viajo, uma viagem de faculdade, de amigos, disso, daquilo... eu me

sinto sozinha eu não tenho um amigo da minha idade pra conversar... porque minha amiga

não vai quere ficar em casa pra conversar comigo... ela vai querer sair. Eu tenho assim

amigas que eram minhas amigas antes e que continuam sendo minhas amigas hoje...

mas a convivência é menor né... Por conta de eu não ter tempo. O tempo livre é pra ficar

com a minha filha tá entendendo?...

Então... Assim... (para um pouco de falar)... Eu sinto medo de um dia perder a minha

filha. Todo o meu medo... se disser assim... você tem medo de alguma coisa?  eu digo:

só tenho um medo na minha vida de perder a minha filha por qualquer coisa que seja!

Tem algum desejo? Eu digo: tenho, de vê-la bem, o resto pra mim eu vou lidando... choro

ás vezes, sofro... vou levando... ela está bem, tá bom!...(tristeza)

SOLIDÃO

MEDO MORTE – LUTO ANTECIPATÓRIO

DEPENDÊNCIA NA RELAÇÃO COM A FILHA

LUTO PELA SUA PRÓPRIA VIDA.

IMPOSSIBILIDADE DE CONCILIAÇÃO ENTRE A SUA VIDA E O CUIDADO COM
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A FILHA.

A minha medida é ela... mas eu reconheço que eu desejo outras coisas.

DEPENDÊNCIA NA RELAÇÃO COM A FILHA

PERCEPÇÃO DAS PERDAS EM SUA VIDA

Você pode falar um pouco mais sobre isso?

Sim... eu sei que não tá nada ótimo...(pausa)

Hoje por exemplo, eu faço faculdade que eu não queria tá fazendo né... eu faço

faculdade de licenciatura em matemática, eu não sou boa em matemática... não gosto,

eu gostaria de estar fazendo uma outra faculdade de um outro curso... mas  é a faculdade

que tem próxima da minha casa... Pra voê ver, da minha casa para a faculdade são 13

minutos... então pra você ver  qualquer coisa que acontecer com Mônica eu tô  ali entendeu?

Tudo mundo sabe que eu to ali.... me acha  não tem como  não me achar... se eu fosse

fazer faculdade  aqui(em recife) veja... eu teria que sair mais cedo, chegar mais tarde... tá

entendendo? Tudo tem que se encaixar...

LUTO PELA PRÓPRIA VIDA

PERCEPÇÃO DAS PERDAS EM SUA VIDA.

IMPOSSIBILIDADE DE CONCILIAÇÃO ENTRE A SUA VIDA E O CUIDADO COM

A FILHA.

Então os sentimentos mais frequentes segundo o que você está me contando

é a solidão e a vontade de dar continuidade, de fazer coisas que não podem ser

realizadas por hora, além do medo que você sente?

Isso mesmo, em primeiro lugar em ela fazer o transplante, mas tenho medo

também... porque... assim... tem história de pessoas que fizeram e assim... (para de falar

um pouco)...não deu certo, tem esse medo também. Eu não tinha ainda conhecido

pessoas adultas transplantadas, aí eu fiz uma pesquisa na Internet e conheci muita gente
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já com 30 e poucos, 20 e poucos que fizeram o transplante ainda quando eram crianças

né e eu tava apavorada porque eu não conhecia eu só via crianças aqui e lá em São

Paulo eu também não tinha visto nenhum adulto e eu falava meu Deus do céu... Ta

entendendo?... ai eu consegui conhecer um montão de gente pra todo lado... e todos

assim bem, e dizem olha quando ela fizer você comunica tal e tal...

Eu tava com medo com pavor, pensava... minha filha não vai crescer... Ta

entendendo?Mas graças a Deus passou.

AMBIVALÊNCIA DE SENTIMENTOS

MEDO DA MORTE – LUTO ANTECIPATÓRIO

ESPERANÇA

RELIGIOSIDADE

Eu acho essa situação muito triste porque... acho que pra todo mundo... quando

você pode fazer alguma coisa é muito bom, sei lá, vai lá e faz, mas você se sente impotente.

IMPOTÊNCIA.

USO DA 3° PESSOA - DEFESA

Quando ela vai fazer a cirurgia...(refere-se à cirurgia anterior) eu fico nervosa, dá

uma angústia... dá um medo... uma dor, você apela pra tudo, você tem a sua religião, mas

você apela pra todas desde que vão a favor dela... Então é uma mistura de tudo, você

chora, você, você fica nervosa, você quer rezar, quer ficar calma, quer conseguir se

controlar porque quando sua filha sair você tem que estar bem coisa e tal...

Por mais que você conheça pessoas que fizeram e estejam bem... mas e á sua

filha né?... cada pessoa é uma... e se um dia vixe Maria... ela não sair bem eu mato, vou

bater em todo mundo (risos) entendeu?

MEDO DA MORTE – LUTO ANTECIPATÓRIO

RELIGIOSIDADE
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REVOLTA

PERDA DO CONTROLE

IMPOTÊNCIA

Ela é o amor da minha vida, é o meu amor... nem sei, nem sei...(risos), é minha vida,

eu não me vejo fazendo nada se não for com ela, até uma sandália quando você vai

comprar... Eu tinha um descontrole, porque eu só comprava pra ela, ai fui aprendendo ó

filha duas pra você e duas pra mim... de tudo, senão você se esquece de tudo esquece,

esquece...

Eu não sei se pra mim é mais fácil porque eu não tenho marido né? Meu negócio é

só o trabalho e  Mônica.

DEPENDÊNCIA NA RELAÇÃO COM A FILHA

MEDO DA MORTE – LUTO ANTECIPATÓRIO

IMPOSSIBILIDADE DE CONCILIAÇÃO ENTRE A SUA VIDA E O CUIDADO COM

A FILHA

Eu moro com a minha mãe, então não preciso cozinhar, lavar... só trabalhar e cuidar

dela somente... meu dinheiro também é só meu e dela somente, minha mãe não pede

nada, ela trabalha, somos humildes, minha casa é simples, simples, mas assim não tem

extrema pobreza não, vivemos com sacrifício, eu pra mim precisava ganhar o dobro do

que eu ganho porque ficava mais tranquilo, mas agora tem o benefício dela que passou

pra mim, não é mais ele (pai) que está recebendo, já administra melhor, o dinheiro fica

guardado para possíveis emergências entende?

Tem muitos gastos, muitos detalhes, veja só, ela toma 4 medicamentos,  para pele,

para o olho... Para tudo...

DIFICULDADES FINANCEIRAS

DIFICULDADES DIANTE EXIGÊNCIAS MÉDICAS
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Você está há quanto tempo administrando sozinha?

Faz um mês.

A questão de estar sozinha é só da medicação, para a alimentação e outras coisas

já era comigo.

E eu tenho a minha madrinha que tem conhecimento com as pessoas... você vê...

este mês eu não precisei gastar nada, tá tudo guardadinho, só gastei pra pagar a escola

que eu aproveitei e ao invés de ela estudar numa escola mais simples eu coloquei ela

numa melhor, é melhor pra ela... tem balé... eu num gastei nada porque a minha madrinha

conseguiu com o pessoal que ela conhece... sabe aquela coisa... Pode deixar que eu

dou... Porque esse povo que tem muito dinheiro não é nada pra eles, pra gente é que é

muito. Ai consegui este mês... Mês que vem não sei...

3a Como está sendo para você cuidar de sua filha neste momento?

Bom, por mim eu não trabalhava... se tivesse dinheiro... porque é muito complicado

eu abriria mão de tudo... mas não dá... agora  é complicado deixar ela com outras pessoas

porque se acontece alguma coisa eu quero saber detalhadamente... viro bicho, como

minha mãe fala... sou muito nervosa... e por outro lado também penso... que se eu não

estudar não vou conseguir nunca ter um trabalho melhor.

MEDO DE PERDER-SUPERPROTEÇÃO

IMPOSSIBILIDADE DE CONCILIAÇÃO ENTRE A SUA VIDA E O CUIDADO COM

A FILHA.

4a Quais são as suas perspectivas de futuro?

Eu quero assim que este ano ela faça a cirurgia, que se faça o mais rápido possível...

e de vida assim...(pensa)... espero daqui há uns 3 anos sei lá... se tudo der certo lá pra

novembro de 2009 dar a entrada em uma casinha porque eu moro numa casa em que...

eu fui adotada... então eu moro com uma tia, minha mãe é minha tia, então tem o meu
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irmão tem outro irmão tem a minha sobrinha tem muita gente naquela casa.

ESPERANÇA

DEPENDÊNCIA NA RELAÇÃO COM A FILHA

Eu queria que Mônica tivesse um espaço melhor, quero que ela sinta...(pensa)

Quero, quero chegar e vê-la no quarto dela... assistir o programa dela... uma tv pra

casa com mta gente tem que dividir... ver Mônica na mesinha dela sem estar distraindo

com o primo que tá passando, que ta falando entendeu? Ai, eu quero muito, muito isso...

é meu 1° foco depois do tx de Mônica é isso... Penso nuns 3 anos porque casa não é

barato... tem tempo...

Depois eu quero um emprego legal, quero trabalhar muito, mas quero um que ganhe

mais e quero assim se for em empresa privada quero como digitadora, porque assim

cidadezinha pequena, digitadora lá paga perto de 700/800 reais pra mim tá

ótimo!(entusiasmada) Pra início de alguma coisa tá ótimo... deixa-me ver... (pensa) quero

terminar a faculdade... . termino de todo jeito...  faltam 2 anos, não vou gostar de

matemática mas vou arranjar um emprego então pronto... Não quero nem saber!

Depois que terminar Matemática, tiver estabelecida Mônica estiver bem , com

certeza depois do transplante ela vai ficar bem, com certeza a medicação vai ser uma só

ou vai ser várias no ínicio... (dúvida)... depois a vinda pra Recife também diminui, a cada

semana depois a cada mês, depois a cada ano... (silêncio e fica pensativa)

ESPERANÇA

DEPENDÊNCIA NA RELAÇÃO COM A FILHA.

Você é esclarecida em relação ao tx, né?

É porque no início a gente ganha umas pastas assim...(faz um gesto) Que vem

dizendo tudo, todos os riscos... aí vai melhorar... ela vai estar mais sabida e tal e depois

quando ela estiver lá pros seus 10, 12 anos ai eu vou tentar me casar... (sorri) porque ela
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já vai estar grandinha, porque ela é menina, antes de morar com alguém tem que pensar

muito... é menina...

Tudo eu penso antes nela... a minha vida e a dela é uma coisa só... se tem alguém

que nesta situação, que vive , que consegue ter vida própria me diga quem é... porque eu

vou querer saber a fórmula...

IMPOSSIBILIDADE DE CONCILIAÇÃO ENTRE A SUA VIDA E O CUIDADO COM

A FILHA.

DEPENDÊNCIA NA RELAÇÃO COM A FILHA

É impressionante... todo mundo, até os vizinhos, parentes ficam envolvidos... as

pessoas ficam perguntando quando vai ser... ela é a primeira na família com este

problema... (silêncio)

Vê só, eu queria falar uma coisa que a gente não falou, que é sobre a aceitação da

sociedade, é complicado, tão complicado... já briguei tanto.... com tanta gente... Nunca

bati, mas agora eu digo direto que vou bater numa pessoa...

REVOLTA

ACEITAÇÃO SOCIAL DIFICULDADE DE LIDAR COM A SOCIEDADE /

VULNERABILIDADE - FILHO DOENTE.

O que você percebe neste sentido?

As pessoas elas são muito... (pausa da fala) Recentemente eu estava em uma

aula... Vou dar um exemplo de uma pessoa... teve na nossa aula a questão de educadores,

para gente que trabalha com educação e que vão trabalhar com crianças deficientes. Aí

a professora perguntou de cara que é que você me diz deste tipo de pessoa? Ai o cara

falou que deficiente é que precisa de cuidados especiais, grosseiramente ele falou isso...

olha... eu não falo nas aulas, eu só escrevo e escuto e acabou... Mas neste dia, eu disse

espera ai..., mexeu comigo...
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E falei não professora, são crianças, adolescentes ou adultos, seja lá o que for que

precisam de cuidados especiais, mas que são normais, não são deficientes não... ai ele

disse: são deficientes porque não são iguais. Ai eu disse: não são iguais a quê? Foi uma

confusão... (pausa da fala)... Só se não for igual a você... Mas a mim é igual...

ACEITAÇÃO SOCIAL - DIFICULDADE DE LIDAR COM A SOCIEDADE /

VULNERABILIDADE – FILHO DOENTE

Já teve assim dela se coçar e o menino se afastar, ele achava que ia pegar... o

menino tudo bem, é criança... mas a mãe tava do lado e puxou... ai eu disse para a

mulher  olha: não pega não viu?  senão eu não colocava ela do lado do seu filho... então

eu fico muito brava porque é assim se uma pessoa é careca as pessoas falam pega o

papel com aquele careca... A pessoa não tem nome...

A sociedade é muito burra!!...(expressão de raiva) Não sabe olhar para uma criança

que tem problemas e agir naturalmente né... oi fulana, rir, dar um beijo, abraçar, fica logo...

Oh. Oh. Oh... (cara de espanto)... Isso me irrita, me irrita aponto de eu chegar a fazer uma

besteira pq se fizer isso com a minha filha eu não sei o que eu faço não... Não sei...(

expressão de raiva)

REVOLTA

ACEITAÇÃO SOCIAL - DIFICULDADE DE LIDAR COM A SOCIEDADE /

VULNERABILIDADE-FILHO DOENTE.

PERDA DO CONTROLE

Eu gostaria que as pessoas tivessem mais conhecimento de tudo isso... Não sei

se é porque eu tenho a mônica, assim... eu não tenho este tipo preconceito assim,... não

lembro, mas as pessoas são o cúmulo. Na escola dela já tinha 3 crianças especiais , ai

quando ela chegou que se coçava eles não estranharam, já tinham avisado, informado,

orientado tudo mundo. O tamanho dela... todo mundo fala... Eu já sei qual vai ser a reação
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quando eu digo que ela tem 8 anos....   Aí eu já sei a reação... tão pequenininha! POXA!

(irritada) a criança já vive frustrada se perguntando... por que eu sou tão pequenininha...

né?... na sala dela (de aula) tem crianças com menos idade maior do que ela... olha dá

vontade de dar um tabefe... Você  tá na frente da criança... Perguntasse depois se não

consegue controlar a curiosidade!!!...(irritada)

REVOLTA

ACEITAÇÃO SOCIAL - DIFICULDADE DE LIDAR COM A SOCIEDADE /

VULNERABILIDADE-FILHO DOENTE.

PERDA DO CONTROLE

Eu cortei também o hábito das pessoas que ao nos encontrar ficava perguntando

como ela está? Tal e coisa... educadamente eu despistei... poxa! dá  um abraço, fala

outras coisas, só ficam perguntando da doença... não tem outro assunto... Aí eu cortei...

(irritada)

O que eu acho é que falta ás pessoas adquirirem o conhecimento... na faculdade

ás vezes eu levo ela e todo mundo já sabe... então ninguém fica perguntando porque ela

coçou ali, coçou aqui... então pra ela já é um ambiente familiar, agradável. Mas seria

muito bom se ninguém olhasse tanto.

Ai quando coça o pessoal pergunta: ela tá com alergia é? Ai eu digo não... tá não...

ou então falam ô mãe a sua menina ta se coçando... Eu respondo, eu sei... não sou cega!

REVOLTA

ACEITAÇÃO SOCIAL - DIFICULDADE DE LIDAR COM A SOCIEDADE /

VULNERABILIDADE-FILHO DOENTE.

PERDA DO CONTROLE

Eu nunca foco na doença, só lembro na hora de dar os remédios, falo olha tome seu

remédio e dou a ela não fico falando... É comprimido não preciso amassar é mais fácil

156



Anexos

do que antes, mas eu não fico falando nada do tipo você vai piorar tem que ela tem uma

doença...

Entende? Ou então Mônica calce o chinelo... ela é teimosa, eu falo você vai pegar

uma pneumonia, você quer se internar? Ela vai e calça... então eu nunca to focando na

doença...

Ela não pode ficar descalça né?!(confirmando) Pra não se furar, lá em casa o quintal

é de terra então todos os priminhos tão lá... e volta e meia eu pego ela lá... eu sei que ela

não pode, mas eu deixo um pouquinho... Pra ela sentir a terra no pé dela, é tudo muito

detalhoso...

São também, as comidinhas que ela não pode... os chocolates, mungunzá( comida

típica  de milho) toda vez que a minha mãe faz o dela com leite normal e tal e ela fica

triste... porque ela já sentiu o gosto do coco... Eu vou e coloco meia concha é... ai tem

agora tudo light, tudo que eu vejo light eu compro pra ela sentir o gosto.

Ela nunca tinha chupado um picolé estes dias eu levei ela pra comprar, porque ela

ficava eu quero picolé, eu quero picolé...

Ela não podia?

Chupar picolé? É pra não gripar né... tudo ela gripava... você precisava ver também

quando eu dei água fria... Porque ela só tomava água de filtro quente, ela tomando a

água chega foi um negócio emocionante é sério quem ta lá vendo... (olhos ficam

marejados) Ela disse mãe eu to sentindo a água descendo, a água era misturada... ela

disse mãe é tão gostoso!!! E você precisa ver ela chupando picolé é a coisa mais linda

do mundo, ela se lambuza, fala mãe que gostoso, que gostoso! Ta entendendo... Eu fico

chorando (Chora)...

Agora salgadinho eu nunca dei aqueles que todo mundo come sabe?  Tenho medo...

Agora lá apareceu uma lanchonete com tudo de forno... Ela não pode comer fritura, nem
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nada muito gorduroso e nada muito salgado, tem que ser tudo light, até refrigerante não

pode, deve ser por conta do gás e também porque de tanto remédio que ela toma ela

teve uma gastrite pequena.

Aí eu levo pra tomar refrigerante, você precisa ver ela bebendo refrigerante... Parece

uma coisa.( emociona-se)...  Só quem vê é que entende. Eu penso meu DEUS do céu...

Só quem acompanha o dia a dia é que imagina o que é isso todo... (chora, silêncio).

CUIDADO

ADMINISTRANDO AS DIFERENÇAS

VALORIZAÇÃO DAS PEQUENAS COISAS

LIMITES IMPOSTOS PELA DOENÇA

Uma outra coisa que as pessoas em geral fazem, é achar que você não tem direito

á nada...

... a filha dela tá doente o que ela ta fazendo aqui?(pessoas falando) Tá entendendo?

Se for num lugar pra se divertir uma festa mesmo de rua... ela num é pobre? porque ela tá

calçando esse sapato?(pessoas falando)  tá entendendo como é a coisa? São coisas

assim que cobram de você, onde você vai ... Você num estava com a menina mal? Tá

entendendo?

Como se você não tivesses direito á vida de fato, na sua vida vc não pode fazer

nem ter nada, ninguém reconhece as suas necessidades, você é pobre tem que ser

miserável tem um filho com problema de saúde tem que pedir esmola... A coisa é assim...

(silêncio).

Finalizamos a entrevista.

ACEITAÇÃO SOCIAL - DIFICULDADE DE LIDAR COM A SOCIEDADE/

VULNERABILIDADE-FILHO DOENTE.
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Transcrição entrevista III

3° Entrevista.

Criança: Erica – 8 meses

Mãe: Rosana – 34 anos

Tem outros filhos: tem 1 de 4 anos de idade.

Naturalidade: PE capital.

Tempo no IFP: desde os 3 meses de idade da criança

1° questão norteadora: Como está sendo para você a espera pelo transplante

de fígado da sua filha?

Ta difícil né... porque tem assim... é... são vários obstáculos que surgem. Meu mundo

mudou depois que eu descobri este problema dela... (silêncio) Quais os obstáculos

você pode me contar?

É... porque a gente tem que vir assim que aparecer qualquer anormalidade que ela

aparente no quadro dela, a gente tem que vir nas carreiras... é... assim é um pouco

dificultoso pra vir, eu tenho um filho de 4 anos, pra deixar com outras pessoas também é

difícil, ás vezes a gente traz ele... meu marido... no momento ele ta desempregado fazendo

bico, ai até pra fazer os bicos fica difícil quando eu venho pra cá porque realmente eu

estou ficando mais aqui do que em casa... eu passo 10 dias em casa... ou um pouco

mais e o restante aqui.

( expressão de tristeza)

MUDANÇA DE VIDA POR CONTA DA DOENÇA DA FILHA

LUTO PELA PRÓPRIA VIDA

ESTADO DE ALERTA
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DIFICULDADES DIANTE DAS EXIGENCIAS MÉDICAS

DIFICULDADE EM CONCILIAR A SUA VIDA COM OS CUIDADOS

Você fica na casa de apoio? Não, na enfermaria mesmo. Ela interna e eu fico com

ela, como ela mama, eu não posso ir pra casa nem pode vir outra pessoa... ai também eu

acho que eu não tenho coragem de deixar não... então ai são muitos problemas por

conta disto... (silêncio)

DEPENDÊNCIA EM RELAÇÃO Á FILHA

DIFICULDADES DIANTE ÁS EXIGENCIAS MÉDICAS

Me conte um pouco destes problemas.

Bom, agora eu estou morando em Recife, antes eu estava em Paulista (grande

Recife).

É muito complicado... desde que nasceu... ela nasceu amarelinha, já com o abdome

um pouco distendido, mas como ela foi prematurazinha de 8 meses , eu pensei: não...

ela vai pegar peso e a barriga vai sumir, ficar normal sabe...  só que a cor dela... o tempo

foi passando e a cor continuava os olhos amarelados, como se fosse uma icterícia normal.

Ai o pessoal falava dá banho de sol, ai era banho de sol, dá chá de alpiste, eu dava, água

de coco de coco amarelo...  Com 2 meses foi que o pessoal  que tem mais experiência

do que eu ... Porque é a segunda, mas eu sou assim... enrolada sabe... ai eles falaram

leva no médico que não é normal não... (silêncio)

O pediatra na maternidade não verificou nada? Nada... ela teve alta normal, ela

ficou comigo no quarto, não tomou luz nem nada...ai com esses dois meses eu levei ela

pro IMIP ai fez os exames e deu que ela estava com uma infecçãozinha no fígado, ai lá o

exame foi só parcial mandaram transferir pra cá pra internar. Era dia 29 de dezembro de

2007, ano passado. Como era feriadão, na triagem olharam ela todinha, mas a Doutora

H. Hepatologista (IFP) não estava, ligaram pra ela e ela mandou eu voltar no dia 02/01/08,
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ela já ficou internada, passou uns 17 dias... mais ou menos... ela fez uma bateria de

exames, biópsias pra ver se fazia a cirurgia de atresia... pra ver se tinha sucesso, mas

infelizmente não obteve sucesso...

Ela fez esta cirurgia no dia em que estava fazendo três meses... bem pequenininha,

o médico correu mesmo pra ver se dava tempo, ele foi bem claro mesmo procurando

fazer logo a cirurgia e me disse que a cada 100, só 1  dá certo, mas eu ainda tenho

esperança...

PEREGRINAÇÃO

DIFICULDADES DIANTE DAS EXIGÊNCIAS MÉDICAS

ESPERANÇA

Meu mundo mudou desde aquele dia... ainda não voltou, porque eu tô vivendo mais

pra ela, até o outro (Outro filho) eu tô sem tempo pra ele, a gente fica dividindo, o pai fica

com ele e eu com ela. A minha atenção é toda pra ela. Ele á noite quando ela já está

dormindo é que eu fico com ele á noite... já pra ele não se sentir tão rejeitado, tão

revoltado... ele tá cobrando, quando eu fico aqui ele fica revoltado em casa, acordando á

noite, ai o pai tem que trazer ele aqui pra visita, aÍ eu desço com ela, ele não pode subir,

ai fica um pouquinho pra ele me ver  e ver ela também... ai... tá difícil mesmo... (expressão

de tristeza)

MUDANÇA DE VIDA POR CONTA DA DOENÇA D FILHA

DIFICULDADE EM CONCILIAR A SUA VIDA COM OS CUIDADOS

LUTO PELA SUA PRÓPRIA VIDA

DOENÇA AFETA A DINÂMICA FAMILIAR

Eu acho que estou envelhecendo cada dia mais, eu me sinto assim... sem tempo

nem pra cuidar de mim, quando eu tô em casa é correndo pra fazer as coisas... ficando

com ela direto... ela não quer tá... eu boto ela no berço ela fica só um pouquinho.... ai pra
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fazer as minhas coisas, tô fazendo á noite nas carreiras, tá complicado mesmo.

DIFICULDADE EM CONCILIAR A SUA VIDA COM OS CUIDADOS

LUTO PELA SUA PRÓPRIA VIDA

DEPENDÊNCIA EM RELAÇÃO Á FILHA

SUPER PROTEÇÃO

MEDO DA MORTE – LUTO ANTECIPATÓRIO

Ai eu estou esperando ansiosa mesmo este transplante... apesar de que, a cada

dia gente vive é como se fosse o ultimo, a gente tá assim como se ela fosse um

cristalzinho...

MEDO DA MORTE – LUTO ANTECIPATÓRIO

SUPERPROTEÇÃO

O pai... eu tô até mais controlada... mas o pai tá uma pilha de nervos, qualquer

coisa que eu ligo pedindo pra ele, já dá logo uma dor de cabeça nele... tá difícil mesmo...

Agora mesmo ela teve um quadro de sangramento nas fezes, cocô escuro, ai ele já ficou

uma pilha, aperreado.

ESTADO DE ALERTA

MEDO DA MORTE-LUTO ANTECIPATÓRIO

DOENÇA AFETA A DINÃMICA FAMILIAR

VULNERABILIDADE DOS PAIS- FILHOS DOENTES

É uma rotina de cuidado grande com ela, de manhã ela toma zarcol que é pra

controlar o fígado, meio dia Bactrin pra combater as infecções, como a imunidade dela é

baixa, pega qualquer vírus, ela tá sempre tomando vitaminas, agora tá tomando Protovit,

a gente dá á tarde, e á noite ela toma zarcol de novo, é assim... uma rotina... tem também

que ter cuidado com a alimentação, já liberou por conta da idade a sopinha, só que ela tá

muito acostumada com o peito, então estou tendo dificuldades... não aceita a sopinha na
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colher, no copinho, na mamadeira eu dou á força na seringa... agora é que ela está

tomando água, porque antes nem água ela tomava.

EXIGÊNCIAS NOS CUIDADOS

DEPENDÊNCIA EM RELAÇÃO Á FILHA

DIFICULDADE EM CONCILIAR A SUA VIDA COM OS CUIDADOS

Era exclusiva no peito? Exclusiva, até eu disse ao médico que se vier a ter outro

filho não vou dar de mamar até os 6 meses, porque eu tô sofrendo... eu e ela... dificuldade

pra tirar... Assim, como agora eu estou com exclusividade pra ela, o outro eu trabalhava

né... se eu tivesse trabalhando não sei como seria... agora tá muito complicado pra

trabalhar. (silêncio)

DEPENDÊNCIA EM RELAÇÃO Á FILHA

Você tem outras pessoas que te ajudam?

Minha sogra mora distante, mas sempre me dá um apoio.

A minha mãe trabalha, ela dá assistência, mas é complicado... hoje mesmo o meu

filho ficou com uma irmã minha, porque tanto eu como o pai , íamos sair, ai ele ficou com

ela (tia).

Neste momento eu estou muito focada pra ela, é muita responsabilidade...

EXIGÊNCIA NOS CUIDADOS

DIFICULDADE EM CONCILIAR A SUA VIDA COM OS CUIDADOS

LUTO PELA PRÓPRIA VIDA

Agora mesmo... faz 15 dias que ela vem se internando por causa deste cocô escuro,

ai o médico decidiu internar... ela tomou 2 bolsas de sangue, tomou plasma também, fez

a vitamina K, ai a gente teve alta na terça passada... ai ficou assim um monte de coisa a

cumulada, intercorrências, consultas que venho fazer e que fico, eu ando assim com uma

bolsa pronta porque posso ficar a qualquer momento, tem uma bolsa aqui e uma em
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casa, porque quando meu esposo vem ele traz... enfim... é  uma loucura tudo isso...

As intercorrências são frequentes?

Olha, depois da cirurgia já é o 3° internamento com este último... em 5 meses depois

da cirurgia ela internou 3 vezes, fez a cirurgia com 3 meses e agora está com oito meses...

a descoberta da necessidade do transplante foi um pouco antes da cirurgia que ela fez...

DIFICULDADE EM CONCILIAR A SUA VIDA COM OS CUIDADOS

EXIGÊNCIA NOS CUIDADOS

ESTADO DE ALERTA

DIFICULDADES DIANTE DAS EXIGÊNCIAS MÉDICAS

2a Gostaria de saber quais são os seus sentimentos mais frequentes em

relação á essa situação que está vivendo?

Tem hora que bate um desespero eu fico me perguntando o por que... porque tanto

sofrimento... porque, sofre ela e sofre a gente... mexe com toda a família, com o outro

filho também... tá difícil mesmo... é um desespero sei lá...eu sinto muita impotência estou

de mãos atadas sem poder fazer nada, pra mim é... ás vezes bate o choro... perguntando

a Deus por que tudo isso... eu sei que ela não é a primeira nem vai ser a ultima... mas

quando é com a gente é a gente não quer aceitar... tá difícil mesmo...

IMPOTÊNCIA

DESESPERO- CASTIGO E REVOLTA.

DIFICULDADE EM ACEITAR A SITUAÇÃO

RELIGIOSIDADE.

DOENÇA AFETA A DINÃMICA FAMILIAR

VULNERABILIDADE DOS PAIS- FILHOS DOENTES

E do outro lado a gente procura dar amor e carinho eu de um lado e o pai de outro...

(silêncio)
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 O pai é participativo?

Muito mesmo, ele é apaixonado por criança... ele é super protetor dos dois. Ele me

dá muito apoio, eu é que às vezes sou chata, ele tá me apoiando em tudo, tudo mesmo,

o que eu peço  ele faz, quando eu tô aqui internada, o que eu peço pra ele trazer ele traz.

Eu sei que ás vezes por conta do estresse de estar em hospital... no outro internamento

eu peguei uma infecção intestinal... ai pronto... ela no peito e eu sem poder comer nada...

pense numa agonia, desespero... foi num final de semana, não tinha nutricionista ou ela

não subiu..., ai não tinha como mudar a minha dieta pra sem gordura e eu tinha que

comer...

Só na segunda feira que foi resolver, mas até agora eu ainda não estou 100%.

Eu estou precisando ir num médico fazer meus exames de rotina os ginecológicos

até...

E sem tempo pra fazer...

DIFICULDADE DE CONCILIAR A VIDA COM OS CUIDADOS

O outro (filho) eu tenho que levar num pediatra também... Por conta de o foco estar

todo nela estamos esquecendo de levar e ele precisa fazer um check-up... É complicado

mesmo... é muito difícil... (expressão de tristeza)

DIFICULDADE DE CONCILIAR A VIDA COM OS CUIDADOS

DOENÇA AFETA A DINÃMICA FAMILIAR

VULNERABILIDADE DOS PAIS- FILHOS DOENTES

Eu também penso assim...  o porque... se foi alguma coisa de mim, se foi adquirido

na gravidez... Como se fosse uma culpa sabe?...

SENTIMENTO DE CULPA

Eu já perguntei aos médicos. Eu perguntei... só que ele falou que até hoje não se

sabe... que cada 15.000 uma nasce com este problema, ele disse que pode ter sido na
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gravidez algum vírus que eu peguei, ao nascer na maternidade, alguém na minha casa

com hepatite mas eu acredito que não foi em casa...

 SENTIMENTO DE CULPA

O diagnóstico dela para fazer o transplante é cirrose hepática, e agora ela está

com um pouco de ascite, ela não tinha, este não era o quadro dela no começo não... mas

acho que por conta né... um vem puxando o outro... por conta do problema ai já vai

aparecendo esta ascite que ela não tinha... ai... é complicado...

E você já conversou sobre a questão do transplante?

Eu não sei a possibilidade assim... o andamento dela na fila... mas com relação

aos riscos a gente está ciente... (expressão de tristeza)

E com relação ao procedimento e ao depois?

É isto eu acho que... eu não sei se vou aguentar não... porque a cirurgia que ela fez

foi de 3 horas só  e eu quase que enlouqueci... foi uma sensação que... (expressão de

angústia)

E essa que as horas são maiores... e tem todo o procedimento de rejeitar , se

rejeitar na hora da cirurgia pode morrer e ainda tem 8 dias de UTI, ainda em fase de... é

isso ai que eu não sei se vou suportar não...

E o pai também, ele tá... tem hora que ele ta pior que eu... ele se faz de forte,

mas...(fisionomia preocupada)

MEDO DA MORTE – LUTO ANTECIPATÓRIO

DESESPERO

VULNERABIBLIDADE DOS PAIS – FILHOS DOENTES

Por outro lado também a gente está com a expectativa de esperança né... e fora as

bactérias né... porque ás vezes a gente vem com uma coisa para o hospital e pega outra

coisa... Infecção respiratória... isso que eu morro de medo... meu medo é esse...
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Eu tenho esperança e medo. A gente tá com aquela esperança que é a solução

para ela, só que é como se fosse uma faca de dois gumes...

MEDO DA MORTE

ESPERANÇA

AMBIVALÊNCIA

VULNERABILIDADE DOS PAIS – FILHOS DOENTES

Ai tá assim... eu não sei... eu já entreguei pra Deus né... porque o que os médicos

puderem fazer Deus está na frente... mas eu já entreguei... seja feita a vontade dele.

Primeiramente Deus depois os médicos.... Tá bem assistida eu já me inteirei, a equipe

daqui é boa. Tanto Dr. Helry como a Dra Helque, quando eu ligo mandam eu vir

imediatamente pra qui quando eu vejo alguma alteração, eles já deixaram o celular deles

com a gente, qualquer coisa é só ligar pra um ou pra outro. Qualquer coisa estranha que

a gente notar, foi isso que eles disseram irritação, sonolência muito profunda, sangramento

nas fezes ou nela, tem que ligar e correr imediatamente pra cá, e eles vêm também...

Esse final de semana no domingo eu vim pra cá Dr. Helry veio, Dra. Helque estava de

férias, mas ele veio. Então eu estou assim... com esperança... a esperança e o medo ao

mesmo tempo... (Silêncio)

RELIGIOSIDADE

MÉDICOS – proteção e cuidado

ALERTA

AMBIVALÊNCIA

E como é lidar com esse medo e com a vontade que chegue logo, como é pra

você isso?

Quando o telefone toca que é V. (secretária do IFP) ligando pra marcar ou desmarcar

uma consulta... o coração já fica acelerado. Porque eu fico naquela expectativa... será
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que vai dar certo, será que não... ai vivo com o coração sempre em alerta, a gente vive

assim sempre em alerta. Mentalmente muito em alerta eu principalmente fico só pensando...

ALERTA

MEDO DA MORTE- LUTO ANTECIPATÓRIO

AMBIVALÊNCIA

Sei não... Acho que não estou preparada para o pior não... tô preparada para o

melhor...

A vontade que ela tem... ela é bem espertinha sabe... É porque ela hoje está

chateada... Ela não fez cocô direito hoje... ela está chateada é porque o fígado dela é

crescido e comprime os outros órgãos então as coisas são mais complicadas e ela fica

assim chateada...(silêncio)

MEDO DA MORTE- LUTO ANTECIPATÓRIO

VULNERABILIDADE DOS PAIS- FILHO DOENTE

3a Como está sendo para você neste momento cuidar da sua filha?

É difícil, mas eu gosto, gosto de cuidar dela, estou sempre alerta em tudo, me dá

prazer mesmo com todas as dificuldades...

...Quando a gente olha esse rostinho, esse sorrisinho banguelinho... (chora)

Ai... aquele olhar... aquele olhar de carinho, ela gosta de fixar, se ela hoje estivesse

bem ela teria olhado fixamente para a senhora... e ela tem um jeitinho de olhar, olha por

baixo... eu até já falei pro pai dela que não gosto que olhe por baixo, esse olhar desconfiado

por baixo... e fixa muito...

Ela às vezes chama a atenção das pessoas por causa deste olhar...

Ela fica observando é uma menina esperta.

É mesmo, se tem uma pessoa conversando comigo ela para e fica olhando...
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Ela só acorda para as mamadas á noite, hoje ela acordou às 5:00...

Agora... ela só quer ficar comigo, até dormir comigo... eu coloco ela no berço parece

que tem espinho, ela só quer ficar comigo aconchegada até dormir... e pra mim é

desconfortável, principalmente aqui internada no hospital...porque a gente fica nas cadeiras

á noite, ai ela quer ficar no braço, tento colocar no berço mas ela chora... ela gosta de

ficar sentindo o cheirinho, só quer ficar no bracinho... (faz carinho na filha que está no

colo)

Foi assim desde que nasceu?

Foi e depois que descobriu o problema, pronto!... o pai dela não quer que ela dê

nem um a, nem um ai, ele diz: ela já sofre tanto, é de 15 em 15 dias fazendo exame de

sangue, sendo furada direto e deixar ela chorando no berço... ai quando ele está em

casa ele fica com ela para eu fazer as coisas. Ontem mesmo ele ficou o dia todo com ela

em casa porque ele não quer que ela chore... então eu falo para eu fazer as coisas, você

vai ter que ficar com ela, ele fica mesmo.

Não quer ficar num carrinho, em nada... acostumou no braço...

DEPENDÊNCIA

SUPERPROTEÇÃO

MEDO DA MORTE- LUTO ANTECIPATÓRIO

A médica disse que ela não podia se irritar ai ele levou ao pé- da- letra... chorou tem

que correr... mais ai eu sofro mais porque ele sai pra trabalhar e eu fico... e ainda tem o

outro... porque, assim... o outro fica em cima... O mundo dele(Outro filho) mudou porque

era antes tudo pra ele, depois que ela nasceu mudou... ele tinha uns 3 anos e 5 meses

mais ou menos e ai o mundo dele mudou.... ele faz carinho nela, ele gosta muito da irmã

faz carinho... ás vezes pega forte nela no braço, ele só quer pegar no braço pra apertar,

mas eu sinto que ele gosta dela...
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Antes dela nos éramos focados só nele... a gente morava em Gaibú (litoral de PE),

a gente passeava muito com ele. Meu esposo, ele não tá assim com emprego fixo, ele

“faz bico”, ele é massoterapeuta... só que a gente foi pra Gaibú pensando uma coisa, só

que... não deu certo. Ai a gente voltou pra cá. A gente passeava muito com ele na praia,

ai desde pequenininho ele gosta muito de praia e agora não tá dando, então ás vezes ele

fica chamando atenção por conta disto e principalmente para descontar nela... eu tenho

que estar bem atenta. Mas eu sinto que ele gosta dela, às vezes pego ele fazendo carinho

nela, mas quando ele me vê quer “malvadar” com ela como se fosse pra me atingir e não

a ela... tudo é pesado que ele faz nela, um beijo, um abraço, fica querendo pegar na

barriga dela  que é sensível, mas ai eu digo ai não que é dodói!... Eu hoje disse a ele  que

iria ao médico com ela e ele disse vai mamãe , mas tem dia que ele diz não vai não,

deixa ela ir sozinha, vai não, vai não, deixa ela ir lá...

DIFICULDADE DE CONCILIAR A VIDA COM OS CUIDADOS

DOENÇA AFETA A DINÃMICA FAMILIAR-

VULNERABILIDADE DOS PAIS- FILHOS DOENTES

O pai assim... pra minha sorte está bastante presente, a atenção que eu não estou

conseguindo dar ao menino ele dá.

DIFICULDADE DE CONCILIAR A VIDA COM OS CUIDADOS

É, ai quando ele está muito em casa, ele( o pai) dá umas voltas com ele(filho) pra

ele não ficar muito estressado, ele se estressa e me estressa.

Como você se sente nesta situação?

Sou tranquila, mas tem hora que bate o estresse por conta da situação... (silêncio)

E nesse estresse que você me fala, quando você está estressada quais são

as coisas que vêm?

Eu fico com vontade de sair correndo... e ao mesmo tempo eu volto e digo não....eu
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não posso correr desta situação eu tenho que enfrentar, enfrentar tudo...Porque tem hora

que dá vontade de largar tudo...

DIFICULDADE NO ENFRENTAMENTO

LUTO PELA PRÓPRIA VIDA

IMPOTÊNCIA

AMBIVALÊNCIA

Hoje mesmo, a gente vai ter que ficar aqui... eu já tô aqui arrasada meu Deus!

Ontem fez 8 dias que ela teve alta e hoje já vai ter que internar novamente... (expressão

de tristeza)

A médica vai internar por conta do sangramento que eu falei... de ontem. Ai também

ela ta pra fazer uma endoscopia, só que não foi feita no outro internamento por conta do

anestesista parece e ela ainda não conseguiu marcar...

Ai vai fazer também exame de sangue pra ver se está com anemia profunda, porque

a médica notou que ela está com o batimento cardíaco acelerado, que ela disse que

pode ser por conta da anemia, ai se for, precisa tomar sangue, vai ter que ver logo... ai já

viu né... é o transtorno de novo, não sei quantos dias vão ser... se uma semana... mais

que isso não sei... Quando a gente passa aqui mais do que uma semana a gente não

aguenta...

Quando eu fico aqui, eu mal durmo... tem uma cadeira reclinável do lado e

principalmente eu fico com cuidado nela porque ela só quer dormir comigo, é aquele

sobressalto que eu dou o tempo todo, dou um cochilo e acordo. Quando ela está no

berço eu consigo relaxar, mas quando ela não está... não dá... não relaxo... (silêncio)

EXIGÊNCIAS MÉDICAS

DIFICULDADES NO ENFRENTAMENTO
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 LUTO PELA PRÓPRIA VIDA

VULNERABILIDADE DOS PAIS- FILHOS DOENTES

4 a Quais são as suas perspectivas para o futuro?

No todo? A minha perspectiva é que dê certo, que ela cresça uma criança normal

entre aspas... porque com essa medicação, toda vida tem que ficar vindo no médico,

controlando, acompanhando, mesmo que pelo menos não esteja em risco totalmente

tem que continuar acompanhando.

Eu espero que o transplante ofereça o controle pra que ela posa vir pro colégio, pra

se desenvolver melhor, pra gente poder aproveitar a vida, a família toda.

ESPERANÇA

AMBIVALÊNCIA

E pra mim, se der pra eu conseguir um emprego, porque é melhor né, ter a minha

independência, te mais tempo pra cuidar de mim, porque veja... desde dezembro e já

estamos em junho... meu cabelo caiu, tá nascendo todo branco agora... Seu cabelo caiu?

Caiu, foi eu estava tão estressada no hospital que nem percebia que ele estava caindo...

Agora esta crescendo de novo e eu sem tempo pra ajeitar, pintar...  quando eu penso em

fazer... pensei em está semana em cuidar dele mais ai...olha... estou aqui de novo...

DIFICULDADE DE CONCILIAR A VIDA E OS CUIDADOS

LUTO PELA PRÓPRIA VIDA

Enfim, a minha perspectiva é que dê  tudo certo pra gente ter uma vida maisou

menos normal .

Ela estando bem, eu ficarei bem, ficaremos bem. Agora estamos vivendo

praticamente só pra ela. Quando a gente pensa em normalizar acontece algo... Não

tem como pensar em outra coisa sem ela melhorar... È isso que posso lhe dizer...

ESPERANÇA
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DOENÇA AFETA A DINÃMICA FAMILIAR

VULNERABILIDADE DOS PAIS- FILHOS DOENTES

Agradeço e finalizamos a entrevista.

Transcrição entrevista IV

Entrevista 4

Nome da criança: Karina.

Idade: 11 meses

Mãe: Sônia

Idade: 32

Tem filhos: mais 4 filhos ( total 5)

1° questão norteadora: Como está sendo para você este momento de espera

pelo transplante de fígado do seu filho?

...Olha, tá sendo preocupante... porque assim eu tenho medo assim... de uma hora

pra outra eu tá assim... chegar não tenho medo não...sabe, mas de uma hora pra outra

chegar assim e eu estar desprevenida... (silêncio) então assim eu fico preocupada, não

durmo direito, eu não durmo direito... nem eu nem o meu esposo, a gente só pensa

assim de chegar a hora e a gente ver ela... saber que ela ta transplantada e aquela

preocupação saiu da gente assim...  sabe? Porque a gente assim, a gente pensa muito,

a gente não dorme direito... a gente mora muito longe. Eu moro na Paraíba, ai assim... de

repente por exemplo. A pessoa daqui (hospital) liga pra mim e diz venha logo porque o

transplante já chegou o fígado, ai a gente pensa assim, a gente procurar um meio pra vir

e não achar entendeu? A preocupação da gente é essa...

MEDO DA MORTE
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MEDO DE PERDER O TRANSPLANTE

ESPERANÇA

ESTADO DE ALERTA

Eu vou até falar com a doutora agora... ela falou comigo na outra consulta e disse

que vai me dar uma carta, duas cartas pra eu levar pro secretário de saúde e pro prefeito,

porque qualquer coisa... na hora eles tem que me arrumar um carro pra eu vir com ela...

Você sabe que tem um tempo para que tudo aconteça, né?

São 6 horas né? Assim que dura né?(questiona) Eu tenho que ver isso com a doutora.

Veja com a Doutora. peça para ela te explicar sobre isso.

Vocês estão esperando há quanto tempo?

Ela já está na fila tem uns 3 meses por ai...

É... tá sendo assim...a gente fica nervoso fica com aquela decepção, Decepção?

É... de ser assim né...porque a gente tem medo de perder, a gente fica com muito medo

de perder, o que mais meu  esposo quer é ver ela boa...

MEDO DA MORTE – LUTO ANTECIPATÓRIO

MEDO DE PERDER O TRANSPLANTE

Ás vezes ele me chama pra ir pra tal canto e eu digo: vamo  nada... porque eu tenho

medo... tenho o maior medo de depois saber que perdeu o fígado...

MEDO DE PERDER O TRANSPLANTE

MEDO DA MORTE – LUTO ANTECIPATÓRIO

O problema dela é desde que nasceu... ela tem o problema das vias. Atresia ? É

esse mesmo.

Ai...logo que nasceu era diferente... com 5 dias eu já vi que tinha algo diferente...

Mas eu só vim descobri mesmo que ela estava com esta doença quando ela estava

com uns 2 meses de idade...  (Silêncio e pensativa)
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Porque assim... sabe... no começo ... o povo dizia  que não era nada... falava : dá

chá... dei chá de cabelo de côco, de cabelo de milho... essas coisas, mas ai não passou,

ai eu disse pro meu esposo... essa menina tá amarela... vamos fazer os exames nela, ai

ele pegou e nos fomos fazer os exames dela. Estes exames, foi tudo no particular esses

exames dela... ai deu o problema dela.

IMPOTÊNCIA

SENTIMENTO DE CULPA

De repente... imediatamente eu levei pra médica ver e ela disse pra eu voltar pro

HU (hospital universitário da Paraíba) lá eu fiz mais muitos exames, ai pronto a gente

passou 12 dias fazendo exames, descobrindo com estes 12 dias, a gente foi encaminhado

pra o IMIP (Instituto Materno Infantil de Pernambuco)... ai ela fez uma cirurgia também...

Ela fez uma cirurgia?

Fez, foi ótima, eu só passei 15 dias...ela se recuperou bem...

Então ela melhorou?

Não, como o médico falou que o resultado não era pra agora não... ela fez a cirurgia

com 3 meses de idade ... já com 6 meses ela entrou pra fila encaminhada aqui pro Oswaldo

Cruz( Hospital )... (Fica em silêncio)

IMPOTÊNCIA

PEREGRINAÇÃO

NEGAÇÃO

... Eu quero muito ver ela boa, porque ela assim... ela é muito preocupante... porque

tem muita assim que não resiste... a gente tem medo que assim que ela não resista... é

muito medo do caso mesmo... da doença... nem é da cirurgia, fora a rejeição a cirurgia é

ótima ... é arriscada ... mas eu acho que o risco é a infecção... a rejeição... o pior está

sendo mesmo esta batalha pra essa cirurgia chegar...(silêncio)
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MEDO DA MORTE- LUTO ANTECIPATÓRIO

IMPOTÊNCIA

2° Quais são os seus sentimentos mais frequentes em relação a este

momento que está vivendo?

Assim... eu sou muito apegada aos meus filhos né... eu me sinto assim sem poder

cuidar dos meus outros filhos, eu tenho mais quatro fora essa... tem a minha outra filha

mais nova que tem 4 anos... ela tem que ficar lá... quando eu venho pra cá... quando é pra

ficar mais tempo ai a minha mãe fica... mas eu nunca sei quando tenho que vir, acontece

direto e as vezes eu venho e fico ...quando eu volto logo eles ficam só... os meninos mais

velhos cuidam desta pequena, mas ela é a única menina e eu fico preocupada... Eles

não são filhos deste meu esposo...

IMPOTÊNCIA

DIFICULDADE DE CONCILIAR A VIDA COM OS CUIDADOS.

Meu esposo trabalha, vem almoçar, mas mesmo assim eu fico preocupada... ela

dorme fora de hora... come fora de hora... ai eu fico meu Deus do céu...

Meus outros filhos tem 17 anos, 15 e 12 e por ultimo a menina de 4 anos...  o mais

velho trabalha de manhã e estuda á tarde, os outros só estudam de tarde, eles são tudo

adolescentes.... ai eu fico preocupada... quando saiu já deixo comida pronta... eu me

preocupo demais com isto... a mais nova fica só... ela só tem 4 anos... assim... minha

mãe quando pode...  É difícil demais.

DIFICULDADE DE CONCILIAR A VIDA COM OS CUIDADOS.

A gente batalha pra viver uma vida normal, só que assim... a gente não vive uma

vida normal.... porque assim tem esse trauma também ... né... porque assim é um trauma...

porque assim lá (refere-se á Paraíba) tá tendo o maior São João do mundo... ai meu

esposo fala, vamo lá minha filha... vamo... ai eu falo, vamo não... porque ai... sei lá....
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depois a gente não tá em casa e de uma hora para outra podem ligar do hospital  e a

gente... e eu não tô em casa... e lá vai eu perder o fígado, então a gente fica assim...(silêncio)

Porque a gente tem medo de perder entendeu? Chega assim...

MEDO DA MORTE- LUTO ANTECIPATÓRIO

MEDO DE PERDER O TRANSPLANTE

DIFICULDADE DE CONCILIAR A VIDA COM OS CUIDADOS

Eu sou uma pessoa muito preocupada. Eu penso muito assim nestas horas... É o

que mais eu penso... Eu penso mais nela do que nos meus meninos...

DIFICULDADE DE CONCILIAR A VIDA COM OS CUIDADOS

De vez em quando... vem a minha sogra  se acabando... porque  a minha sogra

mora vizinha a mim... ela vem chamando pelo meu nome  se acabando... Pelo amor de

Deus... é o telefonema do hospital... é uma agonia... pelo amor de Deus! Vejo a hora ela

te um ataque e morrer. Eu digo: mulher! tem que ter paciência... não é assim não...  (

irritada)eu quero ver na hora assim que essa menina chegar ... assim... o que é que vai

ser de vocês... assim não pode não.... Vocês se prejudicam e me prejudica. Porque o

povo já é alvoroçado lá... é deles mesmo né... é assim... (silêncio)

Quando eu venho pra cá... eu passo dias... ela se interna...(silêncio) Você fica na

casa de apoio?

Eu fico na casa de apóio ás vezes, só quando tô com ela, quando ela interna fico

com ela no hospital... Ai é assim... de repente tenho que vir e é assim tudo se acabando

por lá..., tudo nervoso, eu falo assim minha gente pelo amor de Deus vocês não devem

fazer isso comigo não, porque eu não sou de ferro não, vocês vão ficar em casa e eu é

que vou pra lá...

Eles falam não é assim não... mas...  é  porque é assim... (silêncio)

... Eles são muito apegados com ela... mas não tem assim ... olha hoje eu vou te
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render...

Eu sou sozinha !(fala com ênfase)

Eu não tenho apoio... Eles são muito apavorados... olha não é que eu seja faladeira...

mas assim, eu passo 1 mês , 2 meses dentro de um hospital e ninguém assim tem piedade

de mim... porque alguém podia falar vá pra casa que eu vou ficar ai... é tia é avó... e

ninguém faz isso... faz não...

Lá mesmo ( refere-se á cidade em que mora, Campina  Grande - PB)  eu passei 15

dias  no hospital de lá... ninguém disse assim, vai pra casa pra pelo menos tomar um

banho bem tomado que eu fico aqui com ela... ninguém...

REDE APOIO INSUFICIENTE

SOLIDÃO NO CUIDADO

DIFICULDADE DE CONCILIAR A VIDA COM OS CUIDADOS

Ai meu esposo diz que eu sou faladeira... mas não é não, é porque é a realidade...

A minha mãe não pode... ela é doente  tem problema de depressão... ela começa a

chorar fica falando, ai meu Deus do céu... fica se aperreando...

A minha sogra é boa de saúde, minha cunhada, mas ninguém chega junto pra ajudar...

chega não... sou eu sozinha.

Meu marido trabalha de carteira assinada ele não pode, ele não pode não, ele

divide assim, as tarefas de casa, que ele trabalha até as 18:00, ai pronto.

Sábado e domingo ele toma conta dela pra mim lavar roupa, arrumar a casa, fazer

uma faxina bem feita né? Ele faz isso né... mas por exemplo se estiver no hospital e tiver

assim... ele vem me visitar, mas dizer assim: hoje eu vou tomar teu lugar pra você passar

uns dois dias em casa, ele não faz não... acho que não é que ele não queira é que ele não

tem coragem... (silêncio, pensativa).

Então é assim... eu tenho muita gente a volta mas não tenho ninguém...
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A carga é só pra mim...

REDE APOIO INSUFICIENTE

SOLIDÃO NO CUIDADO

Eu disse ao meu esposo porque ele tava dizendo que o povo se preocupa e eu

disse, não adianta ninguém se preocupar porque ninguém me ajuda... não tem ninguém

que diga assim... olha... tem muita gente... mas não tem uma que diga assim eu vou

passar um dia no hospital com você... Ele diz que eu só olho a família dele, que eu sou

faladeira... mas do lado da minha família as minhas irmãs tem filho pequeno, só tenho

uma que não tem filho e ela me ajuda, mas do lado dele todas tem boa vida...

Essa minha irmã, cuida, me dá apoio...

Olha, veja bem, se eu precisar ir na feira, não tem ninguém que fique com ela, eu

vou lá na minha sogra, nem sou eu que peço, ele que pede... mas ela diz logo que não

pode não... sempre inventa alguma coisa... eu digo ai meu Deus do céu...

Ás vezes eu peço pra uma menina de lá de perto tomar conta dela... eu pago.... ai

ele fala (o marido) você pagou? Eu digo, paguei pra não levar um não na minha cara... eu

faço mesmo é por pirraça.

Pra eu fazer qualquer coisa eu prefiro pagar aos outros do que pedir pra ela (sogra)...

É... eu sou assim... mas eu faço mesmo por pirraça.... porque se você é avó, o seu direito

é de me ajudar, não é nem todo dia né... ontem mesmo, ele pediu pra ela ficar com a

menina pra gente fazer supermercado, ela colocou logo obstáculo... disse que tinha um

bocado de milho pra ralar e ela só veio ralar estes milhos de tarde... ai eu digo tá vendo...,

tá ai... você diz que eu sou faladeira, encrenqueira... mas não é não...ai ele diz, deixe isso

pra lá... ai eu digo eu deixo... (silêncio)

A carga é toda pra mim... (silêncio)

SENTIR-SE SOBRECARREGADA
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3a Como está sendo para você cuidar da sua filha neste momento?

O cuidado é diferente dos outros... (filhos)...

Assim eu não faço nada em casa... eu não faço nada assim... se eu tiver que fazer alguma

coisa,  só faço quando ela está dormindo... porque assim não é que eu não queira fazer,

que ela não deixe fazer... mas é que o pai dela não deixa eu colocar ela em cima de uma

cama pra mim fazer, ou dentro de um berço... Do jeito que eu comprei, do jeito que a tia

comprou o berço pra ela quando ela nasceu tá lá... Não pode colocar ela no berço que

ele não deixa... Por quê?

Ele não quer..., só quer que ela fique no braço (expressão de cansaço)... ai quando

eu quero fazer as coisas não dá... ele que as coisas arrumadas, roupa lavada, mas eu

não tenho condições... eu não posso pagar uma pessoa pra fazer, ele é um assalariado

e ela (filha) tem o dinheiro dela, só que eu não vou gastar  pra pagar uma pessoa, porque

o dinheiro dela é pra comprar os remédios dela... ela tem o benefício do estado...

Eu não quero ser babá dela... eu não quero ser a babá da sua filha... eu sou a mãe

dela... mas ai ele fala: pode deixar ai que eu almoço na casa de mãe, eu faço isso na

casa de mãe... mas tome conta dela...

DEPENDÊNCIA

SOLIDÃO NOS CUIDADOS

Mas ai eu digo... eu não só tenho só ela de filha não... eu tenho os outros, eu tenho

que lavar roupa pra eles, fazer comida pra eles... mas ai ele fala , só quando ela estiver

dormindo você faz...

Eu me desgasto muito eu me canso demais, tem dia deu ir dormir onze horas, meia

noite... fazendo as coisas pra poder no outro dia estar mais fácil...

Quando ele chega em casa quer almoço pronto... minha vida é muito corrida... muito...

Ela dorme bem de noite, dorme a noite todinha, ela come bem, se alimenta bem...

180



Anexos

só que assim... ela é muito mimada por ele...

DIFICULDADE DE CONCILIAR A VIDA COM OS CUIDADOS

SOBRECARREGADA

Eu sempre converso com a psicóloga e ela disse que ela precisa ter contato com

tudo, que ela não é doente, não tem uma bactéria... mas não adianta... (silêncio).

Me fale um pouco mais de como se sente nesta situação?

Bom... eu sou assim.... eu sou paciente..., assim... eu não sou estressada não. Eu

não tenho medo assim... eu tenho preocupação... porque medo é uma coisa e

preocupação é outra... (silêncio).

Eu não sou estressada, se ela tá chorando eu pego ela... sento num canto, vou

conversar com ela, vou brincar com ela assim...

Assim... eu levo uma vida normal com ela, eu não levo assim uma vida como se ela

fosse doente não...

NEGAÇÃO

 Porque assim... lá em casa é assim... minha mãe gosta muito dela, ela vive no

braço de minha mãe, ela vive diretamente com ela no colo, ai eu digo: quando vocês

saem eu é que me vejo...

Ai, também fico pensando que eu não faço nada em casa... passo só uma

vassourinha, mas assim, cuidar mesmo não dá, ai eu coloquei ela na cama coloquei o

mosquiteiro preso e ela chorando, chorando... ai eu peguei dei uma mamadeira de leite,ela

tomou e lá mesmo pegou no sono sem eu nem precisar colocar ela pra dormir... ai hoje

em dia pela manhã ela fica lá... eu coloco o mosquiteiro embaixo do colchão e ela fica

lá... ligo a tv e ela fica assistindo... não dá  pra eu fazer tudo mas dá pra lavar um prato.

Cuidar de alguma coisa...

DIFICULDADE DE CONCILIAR A VIDA E OS CUIDADOS
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Ela brinca... a psicóloga do hospital disse que queria conversar com o meu esposo,

porque ele mima muito ela e não pode ser assim... ele acha que não pode... ele está

erradíssimo.Ele acha que ela não pode ter contato com o chão ou com outras crianças...

ele é assim... ele ... ave Maria... A médica disse que ela estava abaixo do peso, ele ficou

apavorado!(fala bem expressiva)

Ele falou pra mim: E agora? O que vamos fazer? Ai eu disse, por mais que eu faça,

eu não sei não.... ai ele começou a comprar chambinho, iogurte, estas coisas... suco

disso, suco daquilo.... ela engordou quase 1 kilo, pra ele foi uma glória, até chorou... ele

é muito , muito pegado com ela... (silêncio, pensativa)

SUPERPROTEÇÃO

MEDO DA MORTE- LUTO ANTECIPATÓRIO

Seria muito bom que ele pudesse vir  e participar da pesquisa

Mas ele não pode vir não, se ele falta lá ele corre o risco de perder o emprego... é

complicado...eu tenho vindo só mesmo.

O sonho dele é ver ela transplantada...  ele gosta muito de pescar... mas eu já coloquei

na cabeça dele  e na minha que não é pra ele ir pescar... vai que de uma hora pra outra

ligam e ele tá nos meios dos açudes, não está lá pra me ajudar... (silêncio)

E pra você como é?

Eu venho sozinha... eu saiu de lá de 1 hora da madrugada, porque vai por João

pessoa... venho no carro da prefeitura, eles deixa a gente no hospital, se não fosse assim

não saberia chegar aqui... (Silêncio)

DIFICULDADE DE CONCILIAR A VIDA E OS CUIDADOS

MEDO DE PERDER O TRANSPLANTE

PEREGRINAÇÃO

4a Quais são as suas perspectivas de futuro?
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O dela ou o meu? O que você pensa? Bom, porque se for o meu... eu não tenho futuro...

porque assim, quando era adolescente, que estudava, trabalhasse, tivesse um emprego

bom ai sim...mas eu não tive... eu me dediquei á filho... eu tenho um com 17 anos...

quando eu tive ele eu tinha 14 anos, eu não tive adolescência, não tive futuro porque ... eu

acho né? (fica em dúvida) meu futuro é pra dentro de casa e pra eles né ?... porque os

filhos precisam de apoio de mãe né... ai pronto eu acho assim...

Eu fui mãe muito nova, mas sempre dei amor e carinho pra eles , nunca abandonei...

nunca... eu deixei o pai deles né... mas eu nunca abandonei, pra dizer assim, fica com

esse eu fico com aquele... não! Sempre eles ficaram do meu lado, eu trabalhei, ajudei

eles... eu sozinha... (Silêncio) Eu acho que eu não tenho futuro , meu futuro é me dedicar...

eu não tenho condições de estudar... antes dessa( refere-se á filha que acompanha) eu

estava estudando...  engravidei dela ... parei.

LUTO PELA SUA PRÓPRIA VIDA

Mas e quando ela fizer o transplante? O que você pensa?

Ela ficar boa... eu tenho profissão, trabalhava ganhava super bem, eu sou manicure...

hoje em dia eu não posso... trabalhava em salão, eu tinha minhas clientela, tinha tudo...

minhas coisas, material...

Pronto... eu acho  assim.. fiz curso de cabeleireira, de auxiliar de costureira... tudo

isso... de um pouco eu sei de tudo....

Fazia uns 5  anos que eu trabalhava em salão, ai quando ela nasceu eu deixei pra

lá....

Toda vida eu trabalhei. Só parei por causa dela, porque até os 9 meses eu trabalhei...

Quando descobri que ela tinha esse problema foi que parei, até 1 mês depois que

ela nasceu eu ainda voltei a trabalhar.... mas quando a gente descobriu eu parei....
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DIFICULDADE DE CONCILIAR A VIDA E OS CUIDADOS COM A FILHA

Eu trabalhava eu ajudava o meu esposo dentro de casa, comprava minhas coisas,

as dos meus filhos, sempre fui independente... um ajuda o outro... nunca esperei por ele

por nada...

Então espero que ela transplante logo... ela está acompanhando, eu pedi a doutora

pra fazer os exames lá( Paraíba) pra eu não estar aqui direto, deixar só pra quando for a

hora do transplante...eu estando lá eu não me sinto tão só... e meu esposo também... lá...

Eu não posso estar aqui direto... lá tem o Hospital Universitário que é próximo, as

pessoas conhecem ela, então é mais fácil...(silêncio)

É isso... são essas coisas todas aí... é isso que penso pro futuro.
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