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RESUMO  

O adoecimento grave de um membro da família desencadeia uma situação 

de crise, que é vivenciada não só pelo doente, mas por todo o sistema familiar. O

impacto do adoecimento na família é ainda maior se a doença diagnosticada for o

câncer. Isso acontece porque em nossa sociedade o câncer, apesar dos avanços

da medicina, ainda possui conotações culturais muito negativas, ameaçadoras e

temidas, e é frequentemente associado a sofrimento, mutilação, destruição, dor e

morte. Quando o doente é uma criança, os pais tendem a se dedicar

exclusivamente para o tratamento e cuidado dela, enquanto os outros filhos são 

deixados, por força maior em segundo plano. Trata-se de uma pesquisa qualitativa 

de dois estudos de casos, baseados em entrevistas com as mães e com as 

crianças, incluindo a aplicação do teste projetivo Desenho de Família (Corman, 

1979) com dois irmãos de pacientes oncológicos, de ambos os sexos e idades

entre 10 e 11 anos, objetivando compreender a vivência destas crianças e seus

recursos no enfrentamento do câncer. Foi possível perceber que a criança saudável 

diante dessa crise familiar vive um evento muito estressante, não só pela própria 

doença, mas também por todas as relações que se estabelecem a partir dela,

principalmente devido às mudanças na dinâmica familiar. Para enfrentá-la e 

sobreviver, o irmão terá que elaborar todos os acontecimentos que envolvem a

doença, desde a mudança de aparência e enfraquecimento do irmão até o clima de

tristeza e angústia dos pais, além do medo da morte.   
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INTRODUÇÃO  

 

 A escolha do tema desta pesquisa surgiu durante um estágio obrigatório do 

Núcleo de Psicologia da Saúde pela PUC-SP realizado em 2007 na enfermaria do 

Hospital Infantil Darcy Vargas, localizado na zona sul de São Paulo. Com o auxílio e 

supervisão da professora do núcleo de saúde da PUC-SP e da psicóloga da 

instituição, coordenei grupos de pais de pacientes internados por diversos motivos, 

como câncer, anemia falciforme, malformações e apendicite, e percebi como era 

freqüente a preocupação dos pais com relação aos outros filhos que não estavam 

internados. Segundo o relato de alguns pais, as crianças que permaneciam em casa 

não conseguiam entender o porquê da ausência deles e sentiam raiva e ciúmes dos 

irmãos enfermos.  Além disso, os pais citaram a mudança da rotina familiar como uma 

das dificuldades da internação que afetava todos os membros da família, 

principalmente as crianças saudáveis. Assim, interessei-me por compreender melhor a 

dinâmica familiar diante do adoecimento, focando a vivência da criança saudável. 

 A doença escolhida para a realização deste estudo é o câncer infantil, porque é 

uma doença crônica que necessita de um tratamento longo, muito invasivo e doloroso, 

na maioria das vezes, e afeta emocionalmente não só a criança enferma, mas também 

familiares, pais e irmãos, que acompanham e dividem o sofrimento com o doente.  

O câncer corresponde a um grupo de várias doenças que têm em comum a 

proliferação descontrolada de células anormais e que pode ocorrer em qualquer local 

do organismo (INCA – Instituto Nacional de Câncer, 2007). Essa proliferação pode 

formar uma massa, chamada tumor, que cresce sem manter qualquer relação com a 

função do órgão do qual se origina. Os tumores benignos caracterizam-se por um 

crescimento localizado e lento e por apresentar uma estrutura semelhante ao tecido de 
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procedência, ao contrário dos tumores malignos, que se caracterizam por sua 

capacidade de disseminação fora do local de origem, produzindo metástase.   

 As causas do câncer infanto-juvenil são diferentes das dos adultos, e estão 

muito mais ligadas a fatores genéticos do que a fatores ambientais. Nas crianças as 

células cancerosas se originam de células embrionárias primitivas e geralmente 

crescem e se multiplicam mais rapidamente do que essas mesmas células nos adultos 

(Bianchi & Camargo, 2003). Os tipos de câncer mais freqüentes na infância são as 

leucemias, tumores do sistema nervoso central e linfoma. Também são comuns em 

crianças o neuroblastoma, tumor de Wilms, retinoblastoma, osteossarcoma e 

sarcomas de partes moles.  

De acordo com dados do Departamento de Pediatria do Hospital do Câncer 

(Bianchi & Camargo, 2003), as três principais abordagens no tratamento do câncer 

são: a quimioterapia, a radioterapia e a cirurgia. Estas abordagens são escolhidas de 

acordo com o tipo e localização do tumor. 

A quimioterapia tem a função de destruir as células do câncer e impedir que 

elas se multipliquem. Entretanto, as células saudáveis também podem ser 

prejudicadas durante o tratamento com a quimioterapia, o que provoca os efeitos 

colaterais, entre eles: vômito, enjôo, queda de cabelo, emagrecimento, cansaço e dor. 

Apesar disso, é importante lembrar que as células saudáveis se recuperam 

naturalmente após o tratamento da doença.  

Já a cirurgia é mais indicada nos casos de tumores sólidos e funciona como 

uma terapia local para remover o tumor. Dependendo do tamanho e da localização do 

tumor, a cirurgia pode ser a primeira parte do tratamento ou ser realizada após a 

quimioterapia ou radioterapia, que reduzem o tumor, facilitando a intervenção 

cirúrgica.   
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A radioterapia é o tratamento que usa raios penetrantes de ondas de alta 

energia ou fluxos de partículas chamadas radiação e tem a finalidade de destruir as 

células cancerosas. Os raios dirigem-se para as partes afetadas do corpo, destruindo 

as células no local tratado. É considerado um tratamento muito eficaz contra diversos 

tipos de câncer, mas em razão de seus efeitos colaterais, principalmente nas crianças, 

não é muito utilizada. Entre os efeitos colaterais estão queimaduras na pele no local 

que recebeu a radiação, problemas de aprendizagem e coordenação (caso a radiação 

seja no cérebro), pode afetar o crescimento ou causar um segundo câncer, que se 

formará na área tratada anos depois.  

A equipe médica não tem certeza se haverá ou quais efeitos colaterais a 

criança pode apresentar, mas deve informar ao paciente e seus familiares o que pode 

ocorrer durante o tratamento. Além disso, o tratamento só será escolhido a menos que 

os benefícios (controle da doença e alívio dos sintomas) sejam maiores que os riscos 

conhecidos (Bianchi & Camargo, 2003). 

Segundo informações do INCA, atualmente, 70% das crianças acometidas de 

câncer podem ser curadas, se diagnosticadas precocemente e tratadas em centros 

especializados. A maioria dessas crianças terá vida praticamente normal. Contudo, 

muitos pacientes ainda são encaminhados ao centro de tratamento com doenças em 

estágio avançado, o que se deve a vários fatores: desinformação dos pais, medo do 

diagnóstico de câncer (podendo levar à negação da doença) e/ou desinformação dos 

médicos. 

 O diagnóstico de câncer infantil tem grande impacto no sistema familiar. Isso 

acontece porque a criança, ao nascer, desperta sonhos e planos para o futuro e é 

vista como uma continuidade de seus pais (Löhr, 1995). Se esta criança adoece 

gravemente, todos os planos e sonhos dos pais são alterados abruptamente, o que 

gera incertezas quanto ao futuro da criança. De acordo com Schliemann (2003), “o 

câncer é uma doença que vem tendo grandes avanços em matéria de cura, mas, em 
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alguns tipos de tumor, a morte é a evolução natural da doença” (pg. 12). Por isso, em 

nossa sociedade o câncer possui conotações muito negativas, ameaçadoras e 

temidas, e é frequentemente associado a sofrimento, mutilação, destruição, dor e 

morte. Esse estigma da doença faz com que o diagnóstico de câncer seja recebido e 

vivenciado pelo doente e sua família como uma sentença de morte, mesmo que a 

possibilidade de cura seja grande (Silveira, 2000). 

 Por isso, diante do diagnóstico, observa-se que a família como um todo se 

desorganiza e enfrenta uma situação de crise. Segundo Silveira (2000), essa crise 

desencadeia um desequilíbrio em diversas áreas, como: conjugal, financeira, 

emocional e relação com os outros filhos. Ainda sobre a desestruturação familiar, Löhr 

(1995), diz que, muitas vezes, a família, devido ao tratamento do câncer, vivenciará 

uma grande separação: o pai, geralmente, assume o trabalho e os cuidados dos 

outros filhos, enquanto a mãe se responsabiliza pelos cuidados da criança doente, e 

esta separação pode acentuar a crise e dificultar o enfrentamento da situação. Isso 

acontece, justamente, no momento em que a família mais necessita de apoio entre 

seus membros.  

 A partir dessas considerações, espero ter justificado o objetivo desta pesquisa 

que é compreender a vivência da criança sadia e como atuam seus recursos no 

enfrentamento do câncer de seu irmão.   
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1. FAMÍLIA  

1.1 Definição e estrutura do sistema familiar 

De acordo com Valdrighi (2005), há certa dificuldade em definir o que é uma 

família, pois este conceito está relacionado a múltiplas questões ambientais, 

econômicas, culturais, sociais, políticas e religiosas. Apesar dessa dificuldade, 

notamos que a compreensão da família como um sistema é comum a todos os 

trabalhos que abordam este tema (Chazan, 2004).  

A família é uma estrutura social na qual cada indivíduo tem o seu papel, e 

todos convivem por um tempo prolongado participando de um grupo de dependência e 

apoio, que constitui uma unidade impossível de ser reduzida a uma série de 

indivíduos. Segundo Aguiar, apud Chazan (2004), a família é definida como 

sistema de indivíduos que mantém consigo alguma relação de 
vínculos e compromissos necessários à sobrevivência, como 
alimentação, abrigo, proteção, afeto e socialização, no todo ou 
em parte, sendo parentes consangüíneos ou não. Pessoas 
pertencentes a esse sistema vivendo sob tetos diferentes não 
excluem a classificação de família caso sejam observados os 
vínculos mencionados acima. (pg. 13).   

 

A família nuclear, de acordo com Minuchin (1990), desempenha e diferencia 

suas funções através de subsistemas, tais como o conjugal, o parental e o fraternal. 

Cada um deles possui fronteiras que são as regras que definem quem participa e 

como destes subgrupos presentes no sistema familiar. Para que haja uma interação 

adequada entre os membros de cada subsistema, estas fronteiras devem ser nítidas 

para permitir que cada um saiba a sua função sem a interferência indevida dos outros, 

mas devem também admitir contatos com os outros subsistemas. 

Se as regras dos subsistemas não forem nítidas surgem problemas na 

dinâmica familiar. As fronteiras difusas renunciam a autonomia de seus membros e o 

domínio dos problemas, o que pode causar inibição de seus membros. Já as fronteiras 

muito rígidas favorecem a autonomia de seus membros, mas não permitem o 
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desenvolvimento dos sentimentos de lealdade e pertencimento a um grupo, assim 

como a capacidade de solicitar apoio quando necessário.  

O subsistema conjugal é formado quando dois adultos se unem com o 

propósito de constituir uma família. No começo o casal sofre um processo de 

acomodação mútua, no qual cada um deve acomodar e adaptar sua rotina devido a 

presença do outro. Além disso, é tarefa do novo casal separar-se de sua família de 

origem e estabelecer uma nova relação com seus parentes (pais, irmãos, tios, entre 

outros), o que é sentido como uma perda. Esta separação da família de origem e a 

união com outra pessoa com o propósito de formar uma nova família desencadeia 

uma crise na qual o jovem casal muda de identidade e define novos papéis, ou seja, o 

casal que antes do casamento eram vistos como filhos agora passam a ser vistos 

como marido e mulher.  

Segundo Caplan, apud Maldonado (1997) crise pode ser definida como  

período temporário de desorganização do funcionamento 
de um sistema aberto, precipitado por circunstancias que 
transitoriamente ultrapassam as capacidades do sistema 
para adaptar-se interna e externamente. (pg. 12)  

  

Maldonado (1997) aponta que o termo crise pode ser designado tanto a 

períodos de transição inesperados quantos aos inerentes ao desenvolvimento 

humano. Sobre os diferentes tipos de crise, Trinca (2003) identifica dois: a crise por 

aquisição, que se dá através de nascimento de filhos, casamento, promoções na área 

profissional, altas hospitalares, etc.; e a crise por perda decorrente de mortes, 

doenças, separações, etc.  

 Em qualquer tipo de crise há um enfraquecimento temporário da estrutura 

básica do ego, de modo que pessoa não consegue utilizar seus métodos habituais de 

solução de problemas e, portanto, requer a mobilização dos mecanismos adaptativos 

do ego no sentido de buscar respostas novas que anteriormente não existiam no 
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repertório do individuo. Devido a isso podemos dizer que uma situação de crise pode 

representar, ao mesmo tempo, perigo e oportunidade (Maldonado, 1997). 

Com a chegada do primeiro filho, o casal, além da função conjugal, passa a 

exercer a função parental também, ou seja, com o nascimento de uma criança os 

papéis são re-significados e o subsistema transforma-se para desempenhar as tarefas 

que satisfaçam as necessidades da criança. Assim, com a entrada do primeiro filho na 

relação, deverá ser delineada uma fronteira entre esses dois subsistemas que permita, 

ao mesmo tempo, o acesso da criança aos pais e que preserve a relação conjugal 

(Minuchin, 1990). 

De acordo com Maldonado (1997), a gravidez envolve a reestruturação e 

reajustamento, começando pela mudança de identidade e a definição de novos papéis 

no sistema familiar. Com a primeira gravidez, a mulher passa do papel de esposa para 

o de mãe e o homem passa de marido a pai. Muitas vezes, esta nova definição de 

papéis pode revelar antigos conflitos de relacionamento, nos quais a mulher e/ou o 

homem podem querer ser melhores do que seus próprios pais, ou se sentirem 

incapazes de competir com eles, ou ainda encararem o bebe como um irmão mais 

novo, rivalizando pelo afeto dos pais ou do cônjuge. Ao mesmo tempo, a entrada de 

um novo membro no sistema familiar pode representar uma possibilidade de atingir 

novos níveis de integração, amadurecimento e expansão da personalidade 

(Maldonado, 1997).  

O nascimento de outra criança é vivenciado como mais um momento de 

grandes transformações, desencadeador de uma nova crise para o sistema familiar. 

Para os pais, percebe-se uma nova mudança de identidade, uma vez que ser pai e 

mãe de um filho é diferente de ser pai e mãe de dois ou mais filhos. Segundo 

Maldonado (1997), isto acontece porque, com a vinda de cada filho, toda a 

composição da rede de intercomunicação entre os membros do sistema familiar se 

altera, exigindo uma nova configuração. Minuchin (1990) considera a paternidade um 
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processo extremamente difícil, pois, além da mudança de identidade e papéis, os pais 

devem atender as necessidades de seus filhos de acordo com o desenvolvimento de 

cada um deles, o que envolve constantes mudanças no subsistema parental.  

Além disso, com o nascimento de outra criança no sistema familiar surge o 

subsistema fraternal. O filho que até então era único para os pais agora passa a ser 

um dos, ao mesmo tempo torna-se irmão e isto acarreta em mais uma mudança de 

identidade no sistema familiar. É comum que a criança mais velha reaja 

negativamente com o nascimento de um irmão, pois ela não está acostumada a 

compartilhar seu espaço dentro da família, e devido a isso pode até regredir em seu 

estágio de desenvolvimento como uma tentativa de assegurá-lo. Entretanto, há 

crianças que podem se mostrar disponíveis para cuidar do irmão mais novo e se 

sentirem mais autônomas e independentes com o nascimento de um irmão.  

 

1.2 O relacionamento entre irmãos  

Atualmente notamos o aumento de famílias com diferentes tipos de 

configurações e, sobre isso, Oliveira (2005) mostra que a distinção entre diferentes 

tipos de irmãos, definidos como: irmãos, meio-irmãos, co-irmãos, irmãos adotivos e 

irmãos por afinidade. Podemos definir irmãos como aqueles nascidos dos mesmos 

pais e que dividem em média 50% de seus genes Meio-irmãos são aqueles que 

possuem apenas um dos pais biológicos em comum, enquanto que co-irmãos podem 

ser definidos como aqueles que não possuem pais biológicos em comum, mas que 

são ligados pela união entre o pai biológico de um e a mãe biológica de outro. Já os 

irmãos adotivos adquirem o status de irmão através da adoção legal de um dos 

indivíduos pela família e os irmãos por afinidade são aqueles que não são membros 

da mesma família, mas que são aceitos por ela como tais, com base no sentimento de 

afetividade e não em laços consangüíneos ou critérios legais. 
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De acordo com a mesma autora, o vínculo fraterno pode ser considerado um 

dos vínculos mais duradouros, que se mantém ao longo da vida e modela a história de 

quem somos e de quem nos tornamos. Isto acontece porque o relacionamento fraterno 

é, via de regra, uma relação íntima e diária com iguais, que envolve experiências 

comuns que só podem ser divididas entre irmãos, fazendo com que um irmão tenha 

grande impacto sobre o outro. Este impacto pode ser tanto negativo como positivo, 

pois na relação fraterna estão presentes sentimentos como carinho, heroísmo, 

lealdade, entre outros, que estão comumente interligados e coexistem com a 

rivalidade, raiva e ciúmes. Dessa forma podemos entender como um irmão pode ser o 

melhor amigo e maior companheiro ou o pior inimigo.   

Segundo Oliveira (2005), o vínculo mais intenso que se pode formar entre 

irmãos é o vínculo de apego. De acordo com a teoria de apego de Bowlby (1997) os 

vínculos formados entre indivíduos resultam de uma relação de proximidade com o 

outro que é tido como mais sábio ou mais forte, além de ser considerado e investido 

como um outro diferenciado. A figura de apego para a criança proporciona uma 

sensação de segurança e esta figura geralmente é a mãe, pois ela é responsável 

pelos cuidados e proteção do bebê. Entretanto, o apego também pode se dirigir a uma 

figura paterna e crianças mais velhas que podem promover segurança e cuidados 

para a criança (Marras, 2003). 

Nas palavras de Bowlby (1997), o vínculo de apego  

é um modo de conceituar a propensão dos seres humanos a 
estabelecerem fortes vínculos afetivos com alguns outros, e de 
explicar as múltiplas formas de consternação emocional e 
perturbação da personalidade, incluindo ansiedade, raiva, 
depressão e desligamento emocional a que a separação e 
perda involuntárias dão origem (pg. 168).  

 

 No vínculo de apego fraterno, portanto, um irmão é para o outro, alguém que 

supre necessidades de conforto e segurança, além de ter certas características como: 

necessidade de manter proximidade, tristeza frente à separação e prazer e alegria na 
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reunião, que podem se fazer presentes durante todo o desenvolvimento do individuo, 

em especial na infância, vida adulta e velhice (Oliveira, 2005).  

A interação entre irmãos inicia-se fisicamente a partir do momento que um 

irmão torna-se consciente da existência do outro, o que acontece geralmente com o 

nascimento, e sofre diversas mudanças ao longo do tempo. Entretanto, durante o 

período de gravidez as crianças já começam a ter contato com o irmão que está 

dentro da barriga da mãe e assim já podem ter a noção de que algumas mudanças 

estão ocorrendo na dinâmica familiar, como compartilhar com o irmão que está para 

nascer a atenção dos pais e outros familiares (avós, tios, tias).  

Durante a infância, via de regra, o relacionamento entre irmãos é intenso. No 

inicio o irmão mais velho tende a ser o líder e o mais novo tende a imitá-lo. Através 

dessa interação novas habilidades sociais e cognitivas são desenvolvidas pelos 

irmãos, e os irmãos mais novos, geralmente, são os maiores beneficiados. À medida 

que as crianças crescem, os irmãos mais novos tornam-se mais participativos e os 

mais velhos se interessam mais pelos seus irmãos (Oliveira, 2005).  

Por existir tanto sentimentos agradáveis quanto conflitivos na relação fraterna 

podemos dizer que esta funciona como um laboratório vivencial para a criança, onde 

ela aprende a negociar, cooperar e competir, e desta forma baseia-se nesta relação 

para construir novos vínculos com o mundo extra familiar. Além disso, a criança pode, 

mediante um processo de comparação e identificação, construir e personalizar seus 

vínculos fraternos criando relações diferentes com diferentes irmãos. Assim, podemos 

compreender o vinculo fraterno como “resultado de um processo interacional, que é 

construído e definido mediante as trocas estabelecidas entre os irmãos, as quais 

poderão satisfazer suas diferentes necessidades” (Oliveira, 2005, pg. 106).   

Através deste forte vínculo, que pode ser visto tanto positivo como negativo, as 

crianças descobrem em seus irmãos grandes companheiros e podem se sentir mais 

confiantes e protegidos, do mesmo modo que podem expressar seus sentimentos 
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hostis e agressivos com mais facilidade do que com relação às outras pessoas (Pinto, 

2005). 

O relacionamento fraterno poderá sofrer modificações na adolescência quando 

cada irmão se distancia em busca de uma identidade própria. Neste período, de 

acordo com Oliveira (2005), a relação entre irmãos sofre um declínio de intensidade e 

pode haver uma intensificação de conflitos e competições. Apesar disso, conforme os 

irmãos crescem, interesses comuns podem surgir e aumentar a amizade e a 

cumplicidade.  

No inicio da fase adulta a proximidade entre os irmãos pode diminuir, pois cada 

um está constituindo a sua própria família, mas ao longo desta mesma fase a 

tendência é de reaproximação. A interação poderá aumentar novamente durante a 

velhice, período no qual há um cuidado mútuo além do companheirismo.  

O que se observa é que frente a situações de crise como o adoecimento, essa 

relação toma rumos diferentes como veremos mais tarde.  
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2. FAMÍLIA E ADOECIMENTO 

2.1 A vivência da família de uma criança com câncer  

O adoecimento de um membro da família desencadeia, como dito 

anteriormente, uma situação de crise e desestruturação, que não afeta somente o 

doente, mas sim todo o sistema familiar em que esta pessoa está inserida.  

Quando uma criança adoece, os pais se voltam exclusivamente para o 

tratamento e cuidado dela, enquanto os outros filhos do casal são geralmente 

deixados em segundo plano, principalmente no caso de doenças crônicas 

potencialmente fatais, pela urgência e pelos sentimentos mobilizados. Entretanto, 

todos os membros da família sentem a dor e o sofrimento que estão envolvidos na 

doença e, por isso, a família tende a se reestruturar e redefinir seus papéis para que 

consiga manter seu funcionamento equilibrado, sem perder a continuidade e 

referência entre si. 

 O impacto do diagnóstico de uma doença crônica na infância é maior do que 

em outras faixas etárias porque criança é sinônimo de alegria, esperança, 

crescimento, futuro e vida, portanto, o sofrimento, a dor e as incertezas causados pela 

doença opõem-se a esta visão (Cavicchioli, 2005). Além disso, como a criança tem um 

ritmo de desenvolvimento próprio, a doença crônica e as freqüentes internações 

interrompem e deixam marcas no desenvolvimento infantil. A doença crônica na 

infância, além de interferir no funcionamento do corpo da criança por um longo 

período, limita suas atividades diárias, o que causa mudanças no seu processo de 

crescimento e desenvolvimento. 

Vivenciar uma doença como o câncer nos filhos aumenta ainda mais as 

preocupações e angústias dos pais, por ser uma doença grave que necessita de um 

tratamento muito invasivo e doloroso para a criança. Além disso, os pais diante do 

diagnóstico de câncer convivem com o medo da possível morte de seu filho, uma vez 
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que o câncer, depois de acidentes e doenças infecciosas, é causa mais freqüente de 

morte na infância. Segundo Cavicchioli (2005), outra particularidade do câncer infantil 

é que, mesmo depois da criança receber alta e estar clinicamente curada, a família 

convive com o fantasma da recaída e do recomeço do sofrimento.  

Entre as mudanças no relacionamento familiar que podem ocorrer, destacam-

se os problemas na relação entre os pais e o filho doente ou com os outros filhos. 

Muitas vezes, por se sentirem abalados com o sofrimento da criança doente diante 

das intervenções hospitalares e amedrontados pela possibilidade de perda do filho, os 

pais da criança doente passam a tratá-la de forma diferente do que faziam antes da 

doença, agindo com superproteção e infantilizando o filho, como tentativa de evitar 

possíveis sentimentos de culpa e remorso no caso de piora ou morte da criança 

(Schliemann, 2003) . Estes comportamentos dos pais permitem que a criança se torne 

manhosa ou birrenta, o que pode ser difícil de reverter quando o tratamento terminar. 

Com relação aos outros filhos, os irmãos da criança doente comumente se sentirão 

excluídos ou rejeitados, uma vez que os pais dedicam grande parte de seu tempo com 

o filho que tem câncer (Lopes, 2001). 

Dessa forma, podemos notar que o adoecimento por câncer pode desencadear 

diversas mudanças no contexto familiar. A pesquisa realizada por Weihs & Reiss, 

citada por Lopes (2001), mostra que o câncer afeta a saúde mental, e possivelmente 

física, de todos os membros da família, e não só do paciente. Além disso, o câncer 

mobiliza nos relacionamentos familiares diversas transformações, que podem ser tanto 

destrutivas (rompimentos e separações) quanto construtivas (adaptações ao novo 

contexto familiar e maior comunicação entre os membros da família). Ainda sobre as 

transformações familiares provocadas pelo câncer, Lopes (2001) destaca que:   

O câncer requer da família uma revisão em seus modos 
habituais de comunicação e funcionamento, sendo a 
mutualidade entre os membros um fator decisivo acerca do 
quanto a doença vai ou não ameaçar o curso de vida familiar. 
Estão em jogo a possibilidade de ‘continência’ familiar, de 
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flexibilidade e criatividade na assunção de novos papéis (pg. 
28).  

 

Assim, podemos dizer que a experiência do adoecimento por câncer pode ser 

vivenciada com muito sofrimento e dor pela família e pela criança doente, mas 

também pode ser uma experiência de grande crescimento familiar.  

 

2.2 A vivência dos irmãos de uma criança com câncer  

As reações frente ao diagnóstico de câncer são complexas e se diferem não só 

entre as famílias, mas também entre os membros destas, provocando, muitas vezes, 

uma desestruturação familiar. Frente a isso, segundo Cavicchioli (2005), os filhos que 

não tem câncer são identificados como os mais emocionalmente negligenciados e 

infelizes entre todos os membros da família, uma vez que a criança doente necessita 

de atenção integral e, assim, os pais não encontraram, na maioria dos casos, tempo 

disponível para atender às necessidades da criança saudável.  

 Diante dessa situação de adoecimento e hospitalização, há uma tendência à 

não comunicação aos outros filhos do que está acontecendo com a criança doente 

como tentativa de preservá-los da ansiedade (Pedrosa e Valle, 1999). Essa tendência, 

geralmente, tem como objetivo poupar os filhos sobre a gravidade da doença de seu 

irmão e, por isso, os pais evitam conversas e se preocupam em manter a rotina destas 

crianças o mais normal possível, não demonstrando qualquer tipo de preocupação ou 

tristeza na frente deles (Lione, 2005). Contudo, as crianças querem compartilhar com 

seus pais as tristezas, angústias e preocupações referentes ao adoecimento do irmão, 

e percebem as mudanças em suas vidas e sentem, principalmente, a ausência de 

seus pais.  

 A adaptação do irmão de uma criança com câncer a essa nova situação 

depende de alguns fatores, entre eles, a comunicação pelos pais do que está 

acontecendo e o sentimento de exclusão dos acontecimentos relacionados à doença.  
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Com a doença do irmão sentimentos ambíguos são constantemente 

vivenciados pelas crianças saudáveis, uma vez que ao mesmo tempo em que estas se 

sentem aliviadas por não estarem doentes, sentem culpa por terem uma vida normal 

frente às privações do irmão doente e ciúmes pelo cuidado excessivo de seus pais. De 

acordo com Lopes (2001), as crianças podem sentir ciúmes também pela atenção dos 

outros familiares e vergonha pela aparência do irmão doente, além de poderem sentir 

medo e tristeza.  

Ardore, apud Cunha (2000), aponta que as crianças que têm um irmão enfermo 

ou deficiente experienciam um misto de sentimentos, sendo eles:  

ciúmes por sentir-se negligenciado, posto em segundo 
plano e observado apenas quando faz algo ruim; inveja 
por sentir que o lugar do irmão doente é privilegiado por 
receber mais atenção; raiva por sentir que ao doente é 
dado “um desconto” por seus comportamentos, sendo a 
família mais tolerante; a superproteção aparece quando o 
irmão sente que precisa doar-se ao outro e à própria 
família, negligenciando um pouco das próprias vontades; 
o orgulho aparece quando o irmão sente que o outro está 
dando passos para além da doença; a solidão, a tristeza, 
a preocupação e a culpa aparecem pelo irmão sadio 
sentir-se numa relação não simétrica para com o irmão 
doente, tendo culpa por ser normal, sentindo-se diferente 
das outras famílias e perguntando-se o que teria 
acontecido para a sua família ser assim. (pg. 31)  

  

 Ardore cita, também, que além desses sentimentos a criança sadia pode ter 

receio do que acontecerá no futuro com o irmão doente e quem poderá se 

responsabilizará por ele se os pais não estiverem mais presentes (Cunha, 2000).   

De acordo com Valdrighi (2005) estas crianças podem apresentar alguns 

sintomas não só relacionados a aspectos comportamentais (agressividade e 

retraimento) e/ou dificuldades escolares, mas também doenças psicossomáticas, 

como por exemplo, febre e sintomas semelhantes ao do irmão doente e, até, 

depressão. Entretanto, Cavicchioli (2005) mostra que as crianças também podem ter 

privilégios com a doença do irmão como flexibilização de regras (dormir na casa de 
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amigos e mais tempo para o lazer, por exemplo), crescimento pessoal e maior coesão 

familiar.  

Entre essas reações frente ao adoecimento dos irmãos, há algumas que são 

mais comuns dependendo da idade da criança. Segundo Sourkes, apud Lopes (2000), 

as crianças muito pequenas, que ainda não conseguem compreender as explicações 

que lhe são dadas, podem interpretar a preocupação e ausência dos pais como 

rejeição, o que pode causar uma regressão em seu desenvolvimento. Já as crianças 

em idade escolar sentem raiva e culpa, além da rejeição e precisam lidar com a 

ansiedade causada pela ausência dos pais. Os sintomas de baixo desempenho 

escolar, mau comportamento e sintomas psicossomáticos também são comuns nesta 

faixa etária.  

Percebe-se, portanto, que a doença grave de um irmão pode afetar 

basicamente duas áreas principais: escola e relacionamento. O desempenho escolar 

pode melhorar também em alguns casos, pois a criança busca concentrar-se e 

continuar competente para fugir da crise, não preocupar os pais ou até mesmo chamar 

a atenção destes para suas qualidades. O apoio de colegas e professores é 

importante para a criança que não está doente, uma vez que ela compartilhar seus 

sentimentos com pessoas diferentes de seus pais que não estão envolvidas com a 

criança enferma. Além disso, continuar freqüentando a escola após o adoecimento do 

irmão é importante, pois a criança pode se sentir mais segura por continuar realizando 

as atividades que já estava acostumada a fazer antes da crise desencadeada pelo 

adoecimento (Lopes, 2000).  

Pinto (2005) mostra que as crianças frente à doença do irmão sentem a 

modificação de sua rotina e da dinâmica familiar, o que gera transformações em si 

mesmas e em suas vidas. Muitas crianças participam dos cuidados de seus irmãos, e 

isso faz com que adquiram uma maturidade atípica para a sua idade. Dessa forma, por 

mais que os irmãos estejam sofrendo, contribuindo e se reorganizando para dar conta 
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da situação de ter um irmão com câncer, continuam existindo suas necessidades de 

filhos, que precisam de atenção e cuidados (Lopes, 2001).  

Não é fácil para a criança elaborar todos os acontecimentos que envolvem a 

doença, como a mudança de aparência física e enfraquecimento do irmão, e o clima 

de tristeza e angústia dos pais. Principalmente as crianças mais novas sentem uma 

grande dificuldade para compreender o que está acontecendo na família, porque seu 

conhecimento é limitado pela falta de comunicação dos pais.  

 Dessa forma, as crianças levantam hipóteses sobre a doença do irmão 

baseadas nas informações médicas e dos pais que obtiveram escutando conversas, 

pela mídia ou a partir de um ponto de vista mais pessoal carregado de emoção e 

pouca lógica, e assim buscam suprir a falta de informação criando fantasias e 

explicações próprias para suas dúvidas.  

A comunicação aberta entre pais e filhos oferece a possibilidade da criança 

elaborar o que está acontecendo à medida que os eventos vão ocorrendo, além de 

poder antecipar determinadas situações, que permitem encorajar e dar apoio a criança 

para o que está por vir. Assim, a criança pode se sentir mais confiante e segura, não 

se sentindo isolada do resto da família, principalmente diante das figuras paternas 

(Lione, 2005). De acordo Pedrosa & Valle, apud Schliemann (2003),  

o entendimento que a criança tem do câncer possibilita 
compreender como ela se relaciona com a nova situação, e o 
grau de envolvimento familiar na questão é um fator de grande 
significância no bem-estar da criança saudável, uma vez que, 
segura com a realidade, não sofre com suas fantasias” (pg. 
27).  

 

Por isso é fundamental comunicar desde o início o que é a doença e como será 

o tratamento do irmão, para que a criança possa disponibilizar recursos para lidar 

melhor com essa situação de crise. Entretanto, é importante lembrar que a 

comunicação com as crianças considerar seu desenvolvimento cognitivo e emocional, 

levando em conta a idade da mesma.  
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Segundo Gonçalves (2003), para uma criança pequena é importante explicar 

as mudanças em sua vida, como a permanência dos pais no hospital e o tratamento 

ao qual o irmão será submetido de uma maneira compreensiva. Dizer o nome da 

doença no caso de crianças pequenas pode não ser tão importante como falar sobre 

as transformações que a vida dela sofrerá. Já para uma criança maior, em idade 

escolar, pode ser significativo dizer o nome da doença como forma de nomear seu 

sofrimento e servir de incentivo para procurar mais informações, garantindo assim um 

maior controle sobre a situação. Nas palavras da autora, “o mais importante é se 

considerar as solicitações da própria criança e avaliar os recursos que possui para 

compreender e lidar com o que está sendo dito” (pg. 14).   

 Perante a esta situação de crise a criança se vê lançada a fatos que fogem ao 

seu controle e à sua compreensão, sentindo-se invadida por elementos 

desconhecidos, estranhos e assustadores. O self se fragiliza, os limites de ação 

mental se estreitam e o sistema de equilíbrio se altera, ao mesmo tempo em que o 

ambiente externo (família) não é capaz de oferecer garantias de estabilidade, fatores 

que não permitem que a criança consiga superar suas angústias (Trinca, 2003). 

O adoecimento de um irmão é considerado, portanto, um evento muito 

estressante para uma criança, não só pela própria doença e pelas relações que se 

estabelecem a partir do adoecer, mas também pela possibilidade de morte. Dessa 

forma, torna-se importante o acolhimento dessa criança, uma vez que ela pode se 

preparar para as novas exigências desta nova história familiar, e receber orientações e 

o suporte necessário para o enfrentamento da situação.  
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3. ENFRENTAMENTO 

Diante do adoecimento de um membro da família cada indivíduo vivenciará 

este acontecimento de uma maneira diferente da dos outros, mas, o que se sabe, é 

que todos passarão por uma crise. O enfrentamento dessa situação de crise será 

ativado a partir do momento em que a doença se fizer presente no contexto familiar e, 

ao mesmo tempo, sentida como algo ameaçador.  

Percebemos que os recursos de enfrentamento adotados por um indivíduo são 

diversos, mas todos visam à adaptação a uma situação de crise. Entres as reações 

psicológicas mais comuns vivenciadas durante o processo de adoecimento 

encontramos a depressão, ansiedade, medo e frustração. 

Lazarus e Folkman (1984) definiram enfrentamento como mudanças de 

esforços cognitivos e comportamentais para administrar demandas específicas 

internas e/ou externas que estejam sobrecarregando ou excedendo os recursos de 

uma pessoa. 

De acordo com Valdrighi (2005), “o conceito de enfrentamento é referenciado 

quando uma pessoa está diante de uma situação que necessita de novas formas de 

atuar, de se comportar, diferente das estratégias já utilizadas habitualmente” (pg. 22). 

Segundo a autora, um fator que favorece o enfrentamento é o suporte social, pois 

proporciona trocas afetivas, cuidados e comunicação entre as pessoas o que diminui o 

estresse e aumenta a união entre os indivíduos. Deste modo, o enfrentamento 

possibilita uma adaptação à situação de crise e uma melhora na qualidade de vida do 

indivíduo, permitindo um bom funcionamento psíquico.  

Podemos dizer, portanto, que o enfrentamento é um processo extremamente 

plástico, que permite ao ser humano diversas possibilidades de adaptação diante das 

crises da vida (Pinto, 2005).   
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Para Fonseca (2004) o enfrentamento pode ser caracterizado de acordo com o 

tipo (esquiva, busca de informação, busca de suporte emocional) e a função. Entre as 

funções do enfrentamento citadas pelo autor encontramos a focalização no problema, 

focalização na emoção e a avaliação da pessoa. A focalização no problema permite a 

administração da situação ou dos fatores causadores de sofrimento. As estratégias 

deste tipo de enfrentamento são similares às de soluções de problema (definir o 

problema, gerar soluções alternativas, comparar alternativas, fazer uma escolha e 

agir). Já a focalização na emoção visa a regulação das respostas emocionais do 

indivíduo com relação ao problema, o que envolve os processos cognitivos destinados 

a redução do sofrimento (por exemplo, psicoterapia, meditação, atividades físicas, 

etc.). Segundo o autor, o enfrentamento focalizado no problema e o focalizado na 

emoção podem tanto impedir como facilitar um ao outro. O ideal é ambos ocorrerem 

simultaneamente para que o enfrentamento possa obter melhor resultado. Com 

relação à avaliação da pessoa, Fonseca (2004) diz que esta envolve tentativas de 

entender e encontrar um padrão significativo para a crise de acordo com as qualidades 

e necessidades do indivíduo.     

O processo de enfrentamento vivenciado pela pessoa enferma e sua família, 

segundo Pinto (2005), pode ser analisado em fases para compreendermos melhor as 

mudanças significativas que surgem durante o adoecimento.  

Rolland (1995) descreve três fases de enfrentamento para o doente e a sua 

família: fase de crise, fase crônica e fase terminal. Lembramos que estas fases podem 

variar de intensidade, ordem e duração, dependendo da relação que cada indivíduo 

tem com o adoecer e com o membro da família enfermo, por isso, de acordo com 

Lopes (2001), “devemos pensar neste referencial conceitual como uma possibilidade 

de explicitação de padrões de comportamentos freqüentes, e não como um 

aprisionamento cronológico da experiência familiar” (pg. 17).  
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A fase de crise, segundo Rolland (1995), envolve o pré-diagnóstico, quando a 

criança começa a sentir os sintomas e a família ainda não sabe o que ela tem, e o 

momento do diagnóstico, que é seguido de um plano de tratamento e intervenção. 

Durante esse período os membros da família podem desenvolver diversos sintomas 

tanto emocionais como físicos. Para Anders, apud Cavicchioli (2005), as reações mais 

freqüentes percebidas na pessoa enferma e na sua família são as alterações de 

humor e comportamentos, além da dor e incerteza da possibilidade de morte, que 

podem dificultar o entendimento da situação. Sentimentos como raiva, culpa, 

inconformismo, depressão, isolamento e medo são comuns durante esta fase. Além 

disso, nesta fase a família pode utilizar mecanismos de negação, questionando o 

diagnóstico ou procurando outro médico. Assim, torna-se importante para a equipe de 

profissionais da saúde explicar quantas vezes for necessário o que está acontecendo 

naquele momento com a criança, para que a família possa compreender e aceitar o 

diagnóstico da doença. É comum que os pais da criança com câncer atribuam uma 

causalidade para a doença do filho ou que encontrem explicações para o câncer em 

suas atitudes com relação à criança, o que pode gerar intensos sentimentos de culpa 

(Lopes, 2001).  

A fase crônica (Rolland, 1995) situa-se entre o diagnóstico da doença até a 

última fase, na qual há a morte ou sobrevivência do doente. Esta fase é caracterizada 

pelo período do tratamento da doença, que pode ser vivenciado pela família ora por 

períodos de otimismo, ora por momentos de desestruturação, que remetem a família a 

uma ameaça de perda. De acordo Valle (apud Lopes, 2001), o tratamento do câncer, 

geralmente, exige uma série de ajustamentos do cotidiano familiar, o que implica no 

redimensionamento de diversos hábitos, entres eles: a dieta alimentar tem que ser 

revista, os pais tem que encontrar ajuda para cuidarem dos outros filhos enquanto 

acompanham o filho doente, recursos financeiros precisam ser revistos, além de 

outras mudanças no relacionamento familiar. A família e a criança doente costumam 
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enfrentar problemas no relacionamento por causa das constantes separações entre 

seus membros, devido aos longos períodos de internações e re-internações comuns 

durante o tratamento do câncer. Neste momento é importante que a família consiga 

reestruturar seus papéis e as possíveis mudanças na rotina para poder continuar 

funcionando.  

Com relação à fase terminal (Rolland, 1995), definido pelo período que diz 

respeito à morte da criança doente, a família vivencia questões que envolvem 

separações, perdas e tristeza vividas no luto antecipatório. Estas questões, apesar de 

serem vivenciadas durante todo o tratamento da doença, adquirem significados 

diferentes diante da morte iminente (Lopes, 2001). A comunicação familiar torna-se 

essencial para garantir uma possível qualidade de vida neste término, o que implica 

em conversas sobre o medo da morte, o medo da dor e a separação entre as pessoas.  
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4. CONVIVENDO COM A MORTE 

4.1 A criança e a morte 

Diariamente a criança, independentemente da presença da doença, depara-se 

com a morte através da televisão, que lhe transmite imagens reais sobre o tema, e de 

situações em seu cotidiano como a morte de um animal de estimação. Além disso, 

também encontramos no universo infantil os contos de fadas que mostram temas 

como perdas, rejeição, agressão, brutalidade e a morte (Gauderer, 1987). Desse modo 

podemos perceber que, apesar de muitas vezes considerarmos que a criança n ao 

dispõe de informações realísticas sobre o morte e o morrer, ela tem sim a sua 

disposição diversas informações sobre o tema que são encontradas tanto na sua vida 

real como no mundo da ficção e fantasia (Aguiar, 2005).   

Geralmente a maioria das crianças forma o conceito de morte entre os cinco e 

sete anos, quando começam a definir o morto como não-vivo. Para se formar o 

conceito de morte, além da idade, consideramos que existem outros aspectos de 

grande influência, entre eles, a cultura, o potencial hereditário e certas condições 

como a experiência de perda (Aguiar, 2005). 

A concepção de morte que será trazida pela criança dependerá de sua fase de 

desenvolvimento cognitivo e emocional. De acordo com Torres (1999) há três 

componentes básicos que estão envolvidos no conceito de morte: irreversibilidade, 

não-funcionalidade e universalidade. A irreversibilidade diz respeito ao entendimento 

de que algo com vida quando morre não pode voltar a viver, ou seja, a morte é 

irrevogável e permanente. A não-funcionalidade refere-se à compreensão de que as 

funções vitais cessam após a morte. Já a universalidade está relacionada com a 

compreensão de que todos os seres vivos podem morrer, sendo a morte inevitável.  

Baseada nestes três componentes e no desenvolvimento cognitivo e emocional 

da criança, Torres (1999) divide a aquisição do conceito de morte em três etapas: 
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- Nível I (até 5 anos): Não há noção de morte definitiva, sendo esta compreendida 

como separação ou sonho, como um evento gradual, temporário e pode ser revertida. 

- Nível II (5 a 9 anos): Há uma tendência a personificar a morte, que é percebida como 

alguém que vem para levar as pessoas ou atribuem uma causalidade a morte que 

aconteceu por um motivo específico como velhice ou doença. As crianças já podem 

entender a não-funcionalidade do corpo após a morte e sua irreversibilidade, mas 

ainda não entendem que a morte pode acontecer para qualquer pessoa e que 

acontecerá como todos, sendo inevitável (universalidade).  

- Nível III (acima de 9 anos): A morte é entendida como universal e inevitável. As 

crianças reconhecem a morte como cessação das atividades corporais e como um 

processo natural. Entretanto o tema “morte” pode acarretar alguns sentimentos como 

ansiedade e fuga.  

 Assim, podemos perceber que somente à medida que a criança amadurece, 

sua concepção da morte torna-se mais ampla, complexa e realista, ou seja, quanto 

mais velha a criança, mais concreta será a compreensão deste conceito (Aguiar, 

2005).   

 

4.2 A convivência da família com a morte  

As famílias que são confrontadas com o diagnóstico de doenças crônicas e que 

oferecem risco à vida vão vivenciando diversas perdas ao longo do adoecimento, o 

que torna uma experiência avassaladora tanto para quem está doente quanto para os 

familiares que acompanham e dividem o sofrimento. Devido a essas perdas a pessoa 

enferma e seus familiares passam por um processo de luto. Isto acontece porque, de 

acordo com Bromberg (apud Aguiar, 2005), toda perda significativa é sempre 

acompanhada de um processo de luto.  
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Este processo de luto vivenciado durante o adoecimento, ou seja, com o 

doente vivo. Segundo Gonçalves (2003) a incerteza e as expectativas geradas pelo 

adoecimento crônico, desencadeiam um processo de enfrentamento antecipado, o 

qual chamamos de luto antecipatório.  

O termo “luto antecipatório” foi utilizado pela primeira vez por Lindemann em 

1944 quando o autor publicou um artigo sobre um fenômeno que acontecia com as 

esposas de soldados que iam para a guerra, no qual elas experenciavam reações de 

luto devido à separação física e pela possibilidade de morte de seus companheiros. 

Estas reações, segundo o artigo de Lindemann, apud Fonseca (2004), protegiam as 

esposas contra a possibilidade de se defrontarem com uma morte repentina, cujos 

efeitos poderiam ser devastadores e, assim, desenvolveram uma reação adaptativa 

frente à morte iminente. A partir deste artigo o fenômeno do luto antecipatório passou 

a ser estudado com pessoas que recebiam o diagnóstico e enfrentaram doenças 

terminais, além de se estudar a ameaça da morte nas famílias destes pacientes 

(Fonseca, 2004). 

O luto antecipatório pode ser considerado como um processo adaptativo que 

prepara o doente e seus familiares emocional e cognitivamente para a morte que está 

por vir. O luto antecipatório provê as pessoas tempo para gradualmente absorver a 

realidade de uma perda iminente, tornando possível cada indivíduo finalizar situações 

incompletas, tanto no nível concreto (resoluções de situações do dia-a-dia e situações 

econômicas) quanto no nível subjetivo e pessoal (despedir-se e falar sobre 

sentimentos) (Fonseca, 2004).  

Rando (apud Aguiar, 2005) diz que o termo luto antecipatório envolve também 

o passado e o presente, além de referir-se a uma perda que irá acontecer no futuro, ou 

seja, a experiência do luto antecipatório é estimulada pela história de perdas que 

ocorrem no passado, pelas perdas que estão acontecendo no presente e pelas perdas 

que virão.  
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Kübler-Ross (2000), em seu trabalho com doentes fora de possibilidades 

terapêuticas, pôde observar cinco estágios referentes ao processo de enfrentamento 

diante da morte iminente.  

O primeiro estágio é de negação e isolamento, que se inicia, normalmente, 

quando acontece o diagnostico da doença. Neste primeiro estágio o doente e a família 

negam a existência da doença (ou a gravidade desta) como uma defesa temporária. 

Com o passar do tempo, o paciente e sua família se recuperam gradualmente do 

choque inicial e se desprendem aos poucos da negação utilizando mecanismos de 

defesa menos radicais.  

O segundo estágio é o da raiva, no qual a negação vivenciada no primeiro 

momento é substituída por sentimentos de raiva, revolta, inveja e ressentimento. Estes 

sentimentos surgem, geralmente, a partir do momento que os planos e atividades 

precisam ser interrompidos por causa do adoecimento e é comum ouvirmos do 

paciente e seus familiares frases como “Por que eu e não ele?”. 

Com relação ao terceiro estágio, de barganha, Kübler-Ross (2000), diz que 

este se refere a uma tentativa de adiamento do desfecho inevitável da doença: a 

morte. A maioria das barganhas é feita com Deus através de promessas.  

O quarto estágio é o da depressão. Trata-se de uma fase na qual o paciente e 

sua família sentem as perdas do passado e começam a perceber a perda inevitável 

que está por vir: a perda da vida. Estas perdas são vivenciadas com grande tristeza e 

ansiedade.    

Por último, Kübler-Ross (2000) cita o estágio de aceitação. De acordo com a 

autora, o indivíduo que teve tempo necessário e recebeu alguma ajuda para superar 

os estágios anteriores, nos quais sentiu tristeza pelas perdas decorrentes do 

adoecimento e conseguiu expressar seus sentimentos de inveja e raiva, pôde aceitar o 

seu destino com certa tranqüilidade no momento em que a morte se aproximava. Este 
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é o período que a família mais precisa de ajuda, compreensão e apoio, pois ela 

precisa se reestruturar para continuar se desenvolvendo e dar continuidade à vida, 

sem a presença da pessoa que faleceu.  

Estes estágios, segundo a autora, têm duração variável, podendo um substituir 

o outro ou serem vivenciados no mesmo período, mas em todos os estágios há algo 

que persiste que é a esperança. A esperança proporciona aos doentes terminais 

ânimo para continuar enfrentando o adoecimento, submetendo-se a mais exames e 

tratamentos alternativos. Além disso, Kübler-Ross (2000) aponta duas fontes de 

conflitos relacionados com a esperança. A primeira trata-se da substituição da 

esperança pela desesperança, por parte da equipe e da família, mesmo quando a 

esperança ainda é fundamental para o paciente. Já a segunda fonte de angústia 

relacionada à esperança é quando a família não consegue aceitar a morte iminente do 

paciente e exige de certa forma que este continue lutando contra a doença, quando 

este já aceitou a sua própria morte e se prepara para o fim. Outro aspecto observado 

por Kübler-Ross (2000) foi o que ela denominou fim da esperança do paciente. 

Quando o paciente já não dava mais sinais de esperança, a autora percebeu que, 

geralmente, ele estava preparado para morrer.  

Baseado em Kübler-Ross (2000) e outros autores, que identificaram e 

classificaram as fases do processo psicológico de enlutamento, Fonseca (2004) 

identificou as etapas presentes no processo de luto antecipatório, sendo elas: 

- Choque: sensação de desespero e/ou atordoamento, entorpecimento, confusão, 

apatia e/ou agitação. 

- Negação: afastamento, tentativa de negar a perda que se aproxima. 

- Ambivalência: oscilação entre a aceitação da perda iminente e negação. 

- Revolta: ressentimento, raiva, protestos em relação a si mesmo, aos outros, à 

situação e a Deus. Podem aparecer sentimentos de culpa em relação ao passado. 
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- Barganha: tentativa de realizar acordos, principalmente com Deus, para evitar a 

perda. As crenças passam a assumir um papel forte e importante. 

- Depressão: sentimento de tristeza profunda, abatimento físico e/ou moral, apatia. 

- Aceitação e adaptação: o indivíduo aceita a perda iminente e as mudanças que 

ocorrerão a partir daí. Elabora a sua dor, recupera-se e reorganiza seu sistema 

funcional.  

 De acordo com Fonseca (2004), é importante lembrar que as fases deste 

processo podem ocorrer simultaneamente, apesar de estarem apresentadas em uma 

ordem seqüencial. Além disso, o autor ressalta que este processo não é universal, 

mas sim determinado culturalmente.  

Diante da possibilidade de morte de uma criança, os pais se culpam e sentem 

raiva por não terem conseguido cuidar suficientemente de seu filho, o que provoca 

uma sensação de objetivos não alcançados, mostrando um sentimento de impotência. 

Além disso, a tristeza pela perda iminente também é comum no processo de luto 

antecipatório dos pais.  

Em geral, a criança só começa a ter percepção da possibilidade de morte do 

irmão se o estado de saúde dele é muito grave e seu mundo ficou mais restrito e 

limitado. De acordo com Torres (1990), o irmão da criança com câncer no processo de 

luto antecipatório experimenta reações de culpa e sentimentos de responsabilidade 

em relação à criança que corre risco de morte. A culpa sentida pelo irmão está 

relacionada a seus desejos de morte e/ou agressividade dirigidos a criança doente, o 

que pode se transformar mais tarde em sentimentos auto-agressivos, pensando que 

ele também merece morrer. 

A raiva também faz parte do luto antecipatório vivenciado pelo irmão da criança 

em fase terminal, pois este se sente abandonado frente à atenção e privilégios 

especiais dados a criança doente, o que envolve principalmente a presença materna. 
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Assim, além da possível perda do irmão, a criança tem que lidar ainda com a perda de 

seus pais, uma vez que estes se tornam diferentes (tristes, ausentes, preocupados, 

etc.) ao decorrer da doença (Torres, 1990). 

Além disso, segundo Aguiar (2005), outra resposta comum no processo de luto 

antecipatório em crianças é a ansiedade, que pode ser tanto relativa à perda de 

controle sobre o futuro quanto em relação a uma separação involuntária. 

Conversar com a criança sobre morte pode ser uma tarefa difícil para os 

adultos. Contudo, é importante para a criança falar abertamente sobre o assunto, 

principalmente sobre os sentimentos que estão relacionados com a morte.  De acordo 

com Aguiar (2005), quando o adulto se nega a falar sobre a morte pode dificultar a 

elaboração do luto da criança, por isso, torna-se fundamental o esclarecimento de 

dúvidas e informações, além de permitir que a criança se expresse livremente sobre a 

morte. Esta comunicação com a criança pode ser a ajuda que ela mais precisa para 

assegurar-se de que não está sozinha neste momento difícil, no qual existe uma morte 

anunciada.  
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OBJETIVO 

 

Compreender a vivência da criança sadia e como atuam seus recursos no 

enfrentamento do câncer de seu irmão.  
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MÉTODO 

   

 Este trabalho é uma pesquisa qualitativa que, de acordo com Barros (1988), é 

definida como uma abordagem sistemática, subjetiva, usada para descrever 

experiências de vida e dar-lhes significados. Sendo assim, esta abordagem visa 

compreender uma situação específica e única, como a vivência dos irmãos de 

crianças com câncer. 

 O método realizado foi de entrevistas de caracterização do sujeito e seu 

contexto familiar, além da aplicação do teste projetivo Desenho de Família (Corman, 

1979) com os irmãos de pacientes oncológicos, objetivando compreender a vivência 

destas crianças e seus recursos no enfrentamento do câncer.    

Neste trabalho destacam-se as questões éticas, visto que as informações 

obtidas envolvem um elevado grau de intimidade. Serão consideradas as normas 

previstas pelo Conselho Nacional de Saúde (resolução 196/96), garantindo sigilo 

profissional pelo comprometimento de não divulgar a identidade dos participantes, 

bem como a utilização dos registros obtidos apenas no âmbito acadêmico, como já 

dito anteriormente.  

Devido ao envolvimento de seres humanos nesta pesquisa, o projeto foi 

submetido à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa – CEP da Faculdade de 

Medicina do ABC – o qual foi aprovado em 14 de agosto de 2008, Processo FMABC 

nº 109/2008.   

 

Local 

A pesquisa foi realizada no Ambulatório de Oncologia Pediátrica da Faculdade 

de Medicina do ABC (FMABC), localizado no campus universitário.  
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O Ambulatório de Oncologia Pediátrica possui uma sala de espera com mesas, 

cadeiras e brinquedos para as crianças e seus acompanhantes, além de uma sala 

para o trabalho de voluntárias que oferecem atividades como oficinas de trabalhos 

manuais (tricô, crochê) e artes. O ambulatório tem salas para as consultas médicas, 

uma sala para o serviço social, outra para a psicologia e uma área reservada para 

quimioterapia, procedimentos e exames, na qual o acesso é restrito.  

 

Sujeitos 

Participaram desta pesquisa 2 irmãos de crianças com o diagnóstico de câncer, 

que estão em fase de tratamento no Ambulatório da Faculdade de Medicina do ABC. A 

faixa etária escolhida para as crianças foi entre 7 e 12 anos, já que a partir da primeira 

infância há melhor expressão gráfica, lúdica e verbal. O número de irmãos, sexo das 

crianças e o tipo de câncer não fizeram parte do critério de escolha ou exclusão dos 

sujeitos.  

A escolha dos sujeitos desta pesquisa foi discutida em reunião com o médico 

responsável pelo Ambulatório de Oncologia Pediátrica e com a assistente social da 

unidade. Nesta reunião foram apresentados os possíveis sujeitos da pesquisa de 

acordo com alguns critérios, entre eles: idade (7 a 12 anos) e fase do tratamento do 

irmão doente (doença em tratamento).  

   

Procedimentos para coleta de dados 

 O contato inicial com a família 1 (Rodrigo)1 foi feito através de uma ligação 

telefônica, na qual foi introduzido o tema da pesquisa e seu objetivo para que a mãe 

pudesse escolher se participariam ou não do estudo. No caso da família 2 (Camila) o 

contato inicial foi feito no próprio ambulatório.  

                                                
1 Nomes fictícios 
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As duas famílias aceitaram participar da pesquisa no primeiro contato. Neste 

primeiro contato também combinamos o próximo encontro que seria realizado no 

Ambulatório da FMABC, preferencialmente, na data de retorno do irmão doente, pois, 

de acordo com as mães, seria mais fácil conciliar o dia da entrevista com o da consulta 

e/ou exames do filho doente.  

 O local de atendimento selecionado pela assistente social foi uma sala de 

consulta médica que fica no próprio ambulatório. Nesta sala, antes de iniciar a 

entrevista, foi esclarecido novamente o objetivo da pesquisa e apresentado o Termo 

de Consentimento (anexo I).  

Em seguida foi realizada a entrevista semi-dirigida com a responsável pela 

criança (mãe) para a caracterização do sujeito e seu contexto familiar (anexo II). A 

entrevista não tinha um tempo de duração determinado o que permitiu que as mães 

pudessem se expressar livremente seguindo suas próprias necessidades.  

Após a entrevista com a mãe, foi aplicado o Teste do Desenho de Família 

(Corman, 1979) para que a criança pudesse expressar seus conteúdos emocionais e 

traços da personalidade. O teste consiste em pedir para a criança realizar um desenho 

que retrate uma família. Diante dessa instrução a criança pode retratar tanto sua 

família real como a de sua imaginação. Na seqüência é feito um inquérito sobre o 

desenho para obter mais informações sobre as relações familiares e os sentimentos 

envolvidos nelas.  

Depois da aplicação do teste foi sugerida pela pesquisadora uma conversa 

com a criança, na qual ela poderia dizer como é a sua vivência de irmão de uma 

criança com câncer.  

A entrevista com a responsável e o contato com a criança foram feitos 

separadamente para favorecer o sigilo e privacidade na obtenção dos dados 
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Procedimento para análise dos dados 

 Os dados foram apresentados através da descrição interpretativa de cada 

entrevista realizada com os sujeitos, visando caracterizar os irmãos de crianças com 

câncer em seu contexto familiar. Além disso, os dados obtidos no Teste do Desenho 

de Família foram analisados de acordo com Corman (1979) e integrados com os 

dados coletados nas entrevistas, uma vez que os conteúdos desses dois instrumentos 

se complementam, permitindo uma análise mais profunda sobre a vivência das 

crianças em questão. 
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APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS CASOS 

 

CASO 1: RODRIGO 

 

- Dados de Identificação 

Rodrigo é um menino de 10 anos que está cursando a quarta série do Ensino 

Fundamental e tem um irmão, Ricardo, dois anos mais novo. Há sete meses 

diagnosticaram a leucemia (LLA) de Ricardo, que já está entrando na fase de 

manutenção do tratamento. 

Rodrigo mora com seus pais e o irmão mais novo na região de São Bernardo 

do Campo, na Grande São Paulo. Há quatro anos mudaram de Belém (PA) para São 

Bernardo (SP) devido a um acidente que o pai, João, sofreu em seu trabalho 

(motorista de caminhão). A condição social da família é classe baixa2. A religião que 

os membros da família praticam é o espiritismo.  

 

- Genograma 

 

 

 

 

                                                
2 Informação obtida através da anamnese social 

Rodrigo, 10 anos.  Ricardo, 8 anos. 

João, 48 anos.  
Caminhoneiro aposentado 

Letícia, 30 anos. 
Empregada doméstica 
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- Entrevista com Letícia, mãe de Rodrigo. 

Letícia, desde o contato telefônico, mostrou-se interessada e receptiva em 

participar da pesquisa. Pelo telefone pediu para que lhe explicasse duas vezes o 

objetivo da pesquisa, mas mesmo assim aceitou participar.  

 No dia marcado, Letícia compareceu no ambulatório de oncologia pediátrica da 

FMABC acompanhada por seus dois filhos: Ricardo e Rodrigo. Após as apresentações 

feitas pela assistente social, convidei Letícia para conversar comigo em uma sala 

reservada para nós e antes de ir, ela disse aos filhos para se comportarem na sala de 

espera durante a sua ausência.  

 Antes de iniciar a entrevista apresentei a pesquisa e o termo de consentimento 

e perguntei para Letícia se ela tinha alguma dúvida. Essa mãe disse não ter dúvidas, 

então comecei a entrevista dizendo que faria algumas perguntas para conhecer 

melhor a família de Rodrigo e imediatamente ela disse “Sobre tudo da doença, né?” 

(sic) e começou a relatar todo o processo de adoecimento de Ricardo desde o 

momento pré-diagnostico até o período da primeira internação. Nesses primeiros 

minutos de entrevista já pude ter uma idéia de como está a família de Rodrigo diante 

do adoecimento de seu irmão: centrada, principalmente, na doença de Ricardo. Além 

disso, pude notar que Letícia ainda está tentando elaborar o diagnóstico da leucemia, 

que é recente (dezembro de 2007), de modo que precisou me contar primeiro todos os 

detalhes do processo de adoecimento do filho para depois permitir-se ser entrevistada.  

 Sobre o processo de adoecimento de Ricardo, Letícia contou que três meses 

antes de receber o diagnóstico da leucemia, seu filho estava muito pálido e isso a fez 

desconfiar que o garoto estava doente. Ela levou o filho por diversas vezes no posto 

de saúde, mas os médicos não conseguiam descobrir o que Ricardo tinha e 

prescreviam medicações que não melhoram o estado de saúde do garoto, pelo 

contrario, segundo Letícia, Ricardo ficava cada dia mais abatido, sentia dores pelo 

corpo, náuseas e tinha febre muito alta e recorrente. Diante desses sintomas Letícia 
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disse ter desconfiado que seu filho poderia ter uma doença grave como leucemia, mas 

ao questionar um médico sobre essa possibilidade, este falou para ela não se 

preocupar, pois os sintomas eram muito recentes (três meses).  

 Depois de dois dias com febre muito alta, Letícia levou Ricardo para o pronto-

socorro, onde fizeram vários exames e percebam a necessidade de internação do 

garoto devido ao numero baixo de plaquetas no sangue. Ao receber esta notícia 

Letícia disse ter ficado muito nervosa, pois não entendia o que era “plaquetas baixas” 

e o motivo pelo qual seu filho deveria ser internado. Mãe e filho passaram uma noite 

no hospital em um quarto de isolamento e pela manhã receberam a visita da equipe 

médica, que estava vestida com roupas especiais e máscaras. Letícia parece ter 

ficado muito assustada e se sentindo impotente com essa cena, pois ela não entendia 

nem sabia o que estava acontecendo com o seu filho e aguardava ansiosamente uma 

resposta dos médicos.  

Três dias depois de internação os médicos diagnosticaram a leucemia (LLA). 

Letícia disse que a médica foi muito atenciosa ao explicar-lhe o que é a doença de 

Ricardo e como seria o tratamento. Ao lembrar-se do momento do diagnóstico, Letícia 

se emocionou dizendo que “foi muito difícil” (sic) descobrir a doença de Ricardo, mas 

também sentiu-se aliviada porque sabia que o filho receberia um tratamento adequado 

para a sua doença. Nota-se na fala de Letícia uma ambivalência de sentimentos 

desencadeada pelo momento do diagnóstico da doença: por um lado assustava 

Letícia por ser algo, de certa forma, inesperado e desconhecido, mas por outro lado 

saber o nome da doença de Ricardo provocou um alívio porque a partir daquele 

momento eles (Ricardo e família) poderiam buscar recursos para enfrentar esta 

situação nova.  

 Com relação à primeira internação de Ricardo, Letícia contou que após o 

diagnóstico da doença seu filho ficou internado no hospital durante um mês. Este 

período deve ter sido de muito sofrimento para Ricardo e sua família, pois Letícia 
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chorou muito ao lembrar-se dos efeitos colaterais da primeira quimioterapia de Ricardo 

(dores fortes, enjôos, queda de cabelo) e do longo período longe de casa, no qual não 

conseguia dar atenção a Rodrigo.  

 Letícia contou que ela mesma explicou para os filhos o que estava 

acontecendo, mas observei através de seu relato como esta explicação foi diferente 

para os dois filhos. Para Ricardo, Letícia disse que ele estava doente e o tratamento 

da doença seria demorado. Além disso, falou sobre os efeitos da medicação, entre 

eles a queda de cabelo. Letícia disse que seu filho entendeu o que estava 

acontecendo, assustando-se um pouco, neste primeiro momento, apenas com a 

queda de cabelo, mas segundo a mãe, Ricardo é um menino muito inteligente e muito 

forte.  

Já para Rodrigo, Letícia contou que o irmão dele está com uma doença muito 

grave e perigosa porque tem muitas crianças que não resistem e morrem. Talvez essa 

diferença entre a comunicação da doença aconteça porque Letícia quer poupar 

Ricardo de algum sofrimento maior (possibilidade de morte), além do que ele está 

passando com seu tratamento invasivo e doloroso, e por isso o protege. De acordo 

com o relato de Letícia, penso que ela enfatizou a gravidade da doença para deixar o 

filho ciente do que está acontecendo na família mudança de comportamento e 

ausência dos pais, principalmente da mãe.  

 Sobre o relacionamento entre irmãos, Letícia contou que Rodrigo gostou de 

saber que ganharia um irmão quando ela estava grávida e completou dizendo que os 

dois filhos sempre se deram muito bem, sempre foram muito amigos. Letícia disse que 

além de brincarem, os filhos também brigavam de vez em quando, mas considera isto 

comum no relacionamento entre irmãos. A única mudança que ela notou no 

relacionamento entre os filhos após o adoecimento foi o ciúme de Rodrigo. Segundo a 

mãe o ciúme não fazia parte da relação, pois todo mundo (ela, marido e familiares) 

sempre tratou os dois meninos igualmente.  
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De acordo com Letícia, Rodrigo ficou “muito abalado” com o adoecimento do 

irmão. No período que Ricardo esteve internado, após o diagnostico, Rodrigo ficou na 

casa da avó paterna. Segundo Letícia, Rodrigo sentia-se muito sozinho e chorava pela 

ausência do irmão ao mesmo tempo em que se chateava por ciúmes de Ricardo que 

recebia mais atenção e mimos dos familiares e por isso o garoto dizia que gostaria de 

estar no lugar de seu irmão. Letícia contou que Ricardo conversou com o irmão e este 

lhe disse o quanto sofre com o tratamento da doença, apesar de receber presentes, 

mais atenção e não ir à escola. Entretanto, ao falar sobre os aspectos ruins do 

tratamento Ricardo também fala das vantagens e benefícios de estar doente, como 

forma de compensação e isto pode fazer com que Rodrigo desejasse ficar doente, 

mesmo sabendo do desconforto e privação que o irmão sofre. Ainda sobre o 

relacionamento entre os irmãos, Letícia contou que disse a Rodrigo que ele não 

deveria brigar com o irmão, uma vez que a doença dele é muito grave, mas por 

algumas vezes Letícia já ouviu reclamações de Rodrigo dizendo que Ricardo o 

provoca porque sabe que o irmão não pode bater nele. Isto mostra mais uma vez a 

vantagem de estar doente.  

O desempenho escolar de Rodrigo caiu desde que o irmão adoeceu e Letícia 

associou tal fato a sua ausência, pois apesar de Ricardo ter sido internado apenas 

uma vez, o tratamento dele exige constantes idas ao ambulatório para receber 

quimioterapia e fazer exames, o que acarreta em mudanças na rotina familiar. Outra 

reação de Rodrigo frente ao adoecimento de seu irmão foi uma tosse alérgica que 

persistiu por três meses. Letícia disse ter levado o filho ao médico para cuidar de sua 

alergia, mas os exames não acusaram nada, o que fez a médica deduzir que era uma 

reação emocional e sugeriu à mãe procurar atendimento psicológico. Depois de um 

contato com a psicóloga, esta sugeriu que Letícia envolvesse mais Rodrigo com os 

cuidados do irmão para ele sentir que também pode participar dessa nova rotina 
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familiar. Letícia disse que Rodrigo melhorou depois que começou a acompanhá-los 

nas consultas e exames.  

 Sobre as mudanças na rotina familiar, Letícia contou que apenas ela trabalhava 

antes do adoecimento de Ricardo. Seu marido não trabalha desde um acidente que 

aconteceu há cinco anos. Atualmente Letícia não está trabalhando, pois não 

conseguiu conciliar seu emprego com o tratamento do filho. Letícia disse que acha 

bom o marido não estar trabalhando neste momento, porque pode contar com o apoio 

dele, já que antes ele viajava muito e não ficava muito tempo em casa. Com relação 

às mudanças na rotina de seus filhos, Letícia contou que as crianças costumavam 

brincar na rua, mas agora os dois filhos não saem para brincar porque Ricardo não 

pode tomar sol e correr.  

 Atualmente Ricardo está na fase de manutenção do tratamento: três vezes por 

semana ele toma a quimioterapia em casa por via oral e apenas a cada oito semanas 

ele vai até o ambulatório recebe-la. Letícia disse que com essa fase nova do 

tratamento a família está ficando mais em casa, diferentemente do inicio que eles 

precisaram revezar com parentes para cuidar de Rodrigo e Ricardo. Entretanto, Letícia 

contou que o cuidado com Ricardo neste momento é “dobrado”, pois ela teme que o 

filho volte a ter queda nas plaquetas, febre e dores, o que significaria que o menino 

não estaria respondendo ao tratamento.   

Notamos neste relato o medo da possibilidade de morte de Ricardo que 

persiste ao longo do tratamento, apesar do garoto estar respondendo bem ao 

tratamento. Esse medo ficou mais claro quando Letícia contou que a médica incluiu 

nesta fase do tratamento a radioterapia, o que assustou muito a mãe porque, segundo 

ela, a radioterapia não estava programada no inicio do tratamento. Contudo antes de 

entrar na fase de manutenção a médica notou o aparecimento de “células doentes” 

(sic) e por isso incluiu a radioterapia no tratamento. Letícia disse que por diversas 

vezes ficou “agoniada” (sic) durante o tratamento de Ricardo, principalmente quando 
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alguma criança falecia ou quando surgia alguma intercorrência no tratamento, como 

febre e infecções. Nestes momentos de maior angústia Letícia participou do grupo de 

mães coordenado pela psicóloga do ambulatório, no qual ela podia falar sobre seus 

medos e dúvidas. Apesar de falar que a comunicação entre os membros da família é 

muito boa, podendo conversar sobre qualquer assunto, através do relato de Letícia 

percebo que a morte é um assunto que não pode ser compartilhado, o que aumenta o 

sofrimento e provoca ansiedade.  

 

- Apresentando e discutindo Rodrigo 

No mesmo dia da entrevista com Letícia, quando fui apresentada a Rodrigo, 

este apenas sorriu timidamente e manteve-se ao lado da mãe, sem fazer nenhum tipo 

de contato (verbal ou visual) comigo.  

 Após o contato com sua mãe, convidei Rodrigo para entrar na sala comigo. O 

garoto dirigiu-se a sala em silencio e aguardou minha autorização para sentar-se na 

cadeira. Iniciei nosso encontro com o Teste do Desenho de Família (Corman, 1979) 

para facilitar a conversa sobre a experiência do adoecimento de seu irmão.  

 Durante a realização do desenho Rodrigo manteve-se em silencio e quando 

iniciei o inquérito para obter mais informações sobre a família desenhada, o garoto 

respondeu, inicialmente, completando o desenho que havia feito, de maneira que não 

respondia as minhas questões verbalmente. Penso que Rodrigo estava com 

dificuldades em envolver-se na atividade, uma vez que, diante do adoecimento de 

Ricardo, o garoto parece ter pouco tempo para relaxar e entregar-se a momentos de 

lazer, como desenhar.  

 O desenho abaixo, feito por Rodrigo, foi usado na interpretação do Teste do 

Desenho de Família (tamanho original – anexo III).  
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 Rodrigo iniciou o seu desenho no setor esquerdo da folha, desenhando os 

membros da família: pai, mãe, irmão e ele mesmo. A partir do inquérito, o garoto 

seguiu preenchendo a folha no setor direito, mas ainda manteve seu desenho 

concentrado no lado esquerdo. Esta disposição do desenho (predominantemente do 

lado esquerdo da folha), segundo Corman (1979), pode indicar o desejo do garoto de 

retornar ao passado, pois considera que as portas para o futuro (setor direito da folha) 

estão fechadas no momento. As mudanças que ocorreram na vida particular e familiar 

de Rodrigo após o adoecimento de Ricardo estão sendo vividas pelo garoto com 

grande dificuldade, pois ele parece ter o desejo de voltar ao passado, onde a doença 

não existia. O momento atual de vida de Rodrigo parece ser sentido por ele como algo 

muito assustador diante do qual ele não tem expectativas pra o futuro.  

 Outro aspecto observado no desenho de Rodrigo é a disposição e 

caracterização de cada membro. A mãe parece ser a personagem mais valorizada, 

pois é desenhada com detalhes (estampa na roupa, cílios nos olhos e salto alto), além 

de estar de braços abertos, o que me lembra um abraço, podendo indicar o quanto a 

mãe está disponível para acolher Rodrigo nesta situação de crise. O pai aparece no 

desenho como uma figura que faz parte da família, mas parece não ser tão valorizado 

quanto a mãe, uma vez que é representado como alguém inexpressivo, sem afeto, 

que não pode dar o suporte que Rodrigo precisa no momento. Isso fica claro quando 

Rodrigo diz no inquérito que seu pai é o membro menos feliz da família e talvez por 
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alguma culpabilidade, o garoto se corrige logo em seguida, justificando que seu pai 

não é infeliz, é apenas uma pessoa séria.  

 Já o irmão de Rodrigo é desvalorizado em seu desenho, já que é a 

personagem desenhada com menos capricho e a única que não está completa: não 

tem mãos. A ausência de mãos no desenho também pode representar a perda de 

contato com irmão. De acordo com Corman (1979) o conflito da rivalidade fraterna 

pode ser resolvido através da regressão, na qual o sujeito vive uma saudade 

constante de sua infância, como já observamos anteriormente. Além disso, podemos 

notar que Rodrigo tem uma reação depressiva diante da rivalidade fraterna que o 

conduz a desvalorizar-se, buscando compensar a sua angústia de inferioridade 

identificando-se com o irmão: no desenho Rodrigo ocupa o lugar de filho caçula devido 

a sua posição (à direita) na família e considera o irmão, no inquérito, como a pessoa 

mais feliz que recebe a atenção de todos.  

 Outro aspecto que me chamou a atenção no inquérito sobre o desenho foi o 

que Rodrigo gostaria de mudar em seu desenho. Segundo o garoto, ele não gostou 

das comidas que desenhou e isso me fez pensar que talvez o alimento (afeto) que ele 

recebe dessa família não é o suficiente e por isso deseja mudá-lo para que possa 

sentir-se satisfeito. 

 Após a realização do Teste do Desenho de Família, convidei Rodrigo para 

conversar comigo por mais alguns minutos. Ele apenas fez um gesto afirmativo com a 

cabeça, mostrando aceitar o meu convite.  

 Iniciei a conversa perguntando quem lhe contou que seu irmão estava doente e 

Rodrigo respondeu que foi a sua mãe e disse ter ficado triste com a notícia. Além 

disso, o garotou contou que chorava imaginando que seu irmão pudesse morrer, mas 

não podia compartilhar este medo com ninguém, pois considera que as pessoas 

poderiam achar que tal pensamento “é besteira” (sic). Atualmente Rodrigo diz não 
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temer mais a morte do irmão porque o tratamento já está acabando e logo Ricardo 

ficará curado.  

 Sobre o adoecimento do irmão, Rodrigo disse que não gosta de ver Ricardo 

chorando por causa do tratamento da doença, que é dolorido. Quando vê o irmão 

chorando, Rodrigo tenta distraí-lo, brincando com ele. Com relação às mudanças 

percebidas por Rodrigo, o garoto citou a restrição de coisas que o irmão pode fazer 

(correr e tomar sol, por exemplo), o que também lhe impede de fazer certas coisas, 

como jogar bola e brincar na rua. Além disso, notou a mudança no comportamento dos 

pais que estão mais preocupados devido a gravidade da doença. Quando perguntei se 

esta preocupação dos pais lhe deixava chateado, Rodrigo respondeu rapidamente que 

não lhe afetava, mas em seguida mudou sua resposta dizendo que, às vezes, a 

mudança de comportamento dos pais lhe incomoda sim.  

 De acordo com Rodrigo seu desempenho escolar está baixo, mas não 

relacionou tal fato com o adoecimento do irmão, pois considera que sempre teve 

dificuldade para aprender.  

 Como o aniversário de Rodrigo estava próximo (no dia seguinte), perguntei 

para o garoto se ele tinha algum plano. Rodrigo contou, sorrindo, que sua tia estava 

preparando uma festa para ele, na qual até uma prima de outra cidade participaria. 

Assim que terminou de contar como seria legal a sua festa, Rodrigo mudou de 

expressão (baixou a cabeça e ficou sério novamente) e pediu para ir embora. Tive a 

sensação que Rodrigo sente-se culpado por estar pensando em se divertir e receber 

mais atenção que o irmão que está doente, mostrando, talvez, que ele não pode ser 

feliz com Ricardo doente.   
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CASO 2: CAMILA 

 

- Dados de identificação 

Camila é uma menina de 11 anos que está cursando a quinta série do Ensino 

Fundamental e tem uma irmã, Carla, cinco anos mais nova. Em outubro de 2007 foi 

diagnosticada a leucemia (LLA) de Carla.  

Camila mora com seus pais e a irmã mais nova na região de São Bernardo do 

Campo, na Grande São Paulo. A condição social da família é classe baixa3. A religião 

que os membros da família praticam é o catolicismo.  

 

- Genograma 

 

- Entrevista com Adriana, mãe de Camila. 

O contato inicial com Adriana aconteceu no ambulatório no dia da consulta de 

Carla. Adriana foi despedir-se da assistente social que estava conversando comigo e 

assim fomos apresentadas. A assistente social falou a respeito da pesquisa para 

Adriana e sugeriu que Camila participasse. Adriana aceitou prontamente justificando 

que Camila fica muito chateada com o pai por ele mimar muito Carla e não lhe dar 

atenção. Segundo Adriana isso a preocupa muito, pois considera que as duas filhas 

devem receber carinho igualmente. Após este contato marcamos nosso encontro para 

                                                
3 Informação obtida através da anamnese social  

Pedro, 34 anos. 
Almoxarife  

Adriana, 36 anos. 
Do lar 

Carla, 6 anosCamila, 11 anos. 
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a semana seguinte na qual Carla teria que retornar ao ambulatório para receber a 

quimioterapia e assim e Adriana e Camila teriam tempo disponível para conversarem 

comigo.  

 No dia e horário marcado, Adriana, Camila e Carla foram ao ambulatório. 

Quando cheguei Adriana conversava com a médica de Carla e me pediu mais alguns 

minutos de espera. Camila ao me ver conversando com sua mãe veio em minha 

direção e perguntou “Você é a minha psicóloga?” (sic). Respondi que eu era a 

pesquisadora que conversaria com ela e imediatamente Camila disse que já estava 

pronta para falar comigo.  

Neste primeiro contato com Camila pude sentir o quanto ela estava 

necessitando de um espaço só para ela, de alguém para dar-lhe atenção. Expliquei 

para Camila que primeiro conversaria com a Adriana e em seguida conversaria com 

ela, então a menina disse que iria brincar com as outras crianças, mas que estaria 

atenta ao meu chamado. Assim que Camila saiu para brincar, Adriana e eu fomos para 

a sala reservada para nós conversarmos.  

 Iniciei apresentando o termo de consentimento e explicando novamente o 

objetivo da pesquisa. Adriana disse não ter nenhuma dúvida e iniciamos a entrevista. 

Adriana respondia as minhas questões com tranqüilidade, dizendo apenas o que era 

solicitado por mim.  

 Começamos a entrevista conhecendo a família de Camila. Adriana contou que 

mora com o marido e as duas filhas. Este é o segundo casamento de Adriana. Antes 

de morar com o pai das meninas, Adriana engravidou de um namorado e teve uma 

filha (14 anos). Sobre essa filha Adriana falou pouco, disse apenas que a menina mora 

com os avós no norte do país e que não tem muito contato com ela, a última vez que a 

viu foi há três anos quando a menina veio para São Paulo. Além disso, contou que a 

família é católica: vão à igreja e rezam todos os dias.  
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 Em seguida conversamos sobre o adoecimento de Carla. Adriana disse que 

aproximadamente um ano atrás (outubro de 2007) sua filha tinha febre muito alta e 

sentia dor nas pernas. Então Adriana a levou ao médico no posto de saúde que 

diagnosticou a leucemia (LLA). Adriana contou que, enquanto aguardava o resultado 

do exame da filha, já imaginava que podia ser uma doença grave, mas queria ouvir do 

médico o nome da doença de Carla para ter certeza. Assim que receberam o 

diagnóstico Carla foi internada no hospital para receber sangue. Segundo Adriana 

receber o diagnóstico foi muito difícil, “foi um baque” (sic) e completou dizendo que 

chorou ao receber a noticia. Adriana considera que foi pior para o seu marido, pois ele 

“é muito apegado” (sic) a Carla. Sobre o relacionamento entre pai e filhas, Adriana 

disse que Carla é mais mimada pelo pai e que Camila cobra sempre do pai mais 

atenção, mas ele justifica seu mimo pela idade das filhas e diz que Camila já é grande 

para receber carinho. Adriana discorda do comportamento do marido e conclui que 

todos precisam de carinho, independente da idade.  

 A comunicação da doença para as filhas foi feita por Adriana. Para Carla, 

Adriana disse que esperou um pouco para contar e quando contou disse apenas o 

nome da doença, pois considerou que a filha por ser criança não entenderia o que é a 

leucemia. Entretanto, Carla percebeu a gravidade de sua doença, pois assim que a 

mãe lhe contou que estava com leucemia, a menina perguntou se morreria. Adriana 

apenas respondeu que ela não morreria, sem dar maiores explicações, afirmando 

mais uma vez que crianças não conseguem entender a doença. Como já vimos 

anteriormente, dependendo da idade, crianças podem não entender a causa e o nome 

da doença, mas são capazes de sentir as mudanças físicas, psicológicas, 

comportamentais e sociais geradas pela doença.  

 Já para Camila, Adriana explicou o que estava acontecendo com a irmã 

(doença, tratamento e mudanças na rotina familiar) e menina disse entender a doença 

e a ausência da mãe. Entretanto, Adriana disse que a filha sente muito ciúme da irmã 
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devido a ela receber mais atenção da mãe neste período de tratamento da leucemia. 

Adriana contou que quando engravidou de Carla, Camila ficou muito feliz ao saber que 

ganharia uma irmãzinha, mas depois do nascimento de Carla, Camila já não achava 

tão legal ter uma irmã, pois tinha que dividir o espaço com ela. Apesar disso, Adriana 

considera que as filhas têm um bom relacionamento; as meninas brigam, sentem 

ciúme uma da outra, mas são amigas e companheiras.  

 Sobre as mudanças na rotina familiar após o adoecimento de Carla, Adriana 

comentou que no único período no qual Carla esteve internada foi ela que ficou com a 

filha. Segundo Adriana somente ela pode acompanhar a filha durante as internações, 

consultas e exames porque, além de não ter mais alguém para revezar os cuidados, 

Carla não aceita que mais ninguém cuide dela. Nas palavras de Adriana “Ela quer a 

mãe só pra ela” (sic). Diante dessa situação Adriana deixou Camila na casa de 

parentes e vizinhos, pois seu marido não podia cuidar da filha mais velha, alegando 

que trabalha o dia inteiro. 

 Com relação ao desempenho escolar de Camila, Adriana relatou que a filha 

sempre foi boa aluna e que a doença de Carla parece não ter alterado o seu interesse 

pela escola, uma vez que a garota continua cursando a quinta série no Ensino 

Fundamental com facilidade. Além disso, Adriana disse que Camila gosta muito de ir à 

escola onde encontra suas amigas.  

 Apesar de não haver mais necessidade de hospitalização, Adriana ainda 

precisa acompanhar a filha em consultas, exames e quimioterapias, mas já consegue 

dar um pouco mais de atenção para Camila, deixando “comida pronta” (sic) para o 

almoço e conversando mais com a filha. Entretanto, Camila continua pedindo atenção, 

pois estas pequenas mudanças ainda não são suficientes para suprir todas as suas 

necessidades, deixando-a com ciúmes da irmã.  

 Além do ciúme, Adriana disse que Camila sente dor na barriga e náuseas, 

semelhantes aos efeitos colaterais que a irmã sente da quimioterapia. Os sintomas 
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psicossomáticos de Camila deixaram Adriana preocupada e com medo de ter outra 

filha com câncer e, por isso, levou-a ao médico que não constatou nenhum tipo de 

doença. Adriana disse ser muito preocupada com a saúde das filhas, principalmente 

depois que Carla ficou doente. Segundo a mãe, ela está sempre atenta a qualquer 

mudança no comportamento ou física de Carla, pois pode ter alguma intercorrência no 

tratamento, como no dia dessa entrevista, no qual a médica avisou a mãe que o fígado 

de Carla está inchado e devido a isso ela não poderia receber a quimioterapia. 

 Segundo Adriana, a doença de Carla desorganizou a rotina familiar e isso a 

deixava muito preocupada no início, pois ela não encontrava tempo para cuidar da 

casa. Atualmente Adriana diz não ter mais essa preocupação e já se adaptou a nova 

rotina, justificando “Porque se a gente morre fica tudo aí, né?” (sic).   

 Adriana relatou que apesar da doença de Carla, os planos para o futuro das 

filhas não foram alterados. Ela espera que as filhas continuem estudando para se 

formarem e assim ter uma vida melhor, pois de acordo com ela, atualmente as 

pessoas só são bem sucedidas na profissão se completarem seus estudos.   

  

- Apresentando e discutindo Camila 

Quando fui apresentada a Camila, a menina foi muito receptiva e logo quis 

conversar comigo, demonstrando uma necessidade grande de ter um espaço no qual 

ela poderia falar sobre seus sentimentos e receber uma atenção maior.  

 Após meu contato com Adriana (mãe), convidei Camila para entrar na sala 

comigo. A menina veio rapidamente, sentou-se e perguntou o que iríamos fazer. 

Expliquei que primeiro gostaria que ela fizesse um desenho para mim e em seguida 

conversaríamos um pouco para conhecê-la melhor.  

 Iniciamos com o Teste do Desenho de Família (Corman, 1979). O desenho 

abaixo foi feito por Camila durante a aplicação do teste (tamanho original - anexo IV). 
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Antes de começar a desenhar Camila disse que não sabia desenhar direito, mostrando 

certa dificuldade para envolver-se com a atividade. Camila desenhou primeiro a casa, 

começando pelas paredes, chão, telhado e porta. Depois desenhou uma figura 

feminina do lado esquerdo da folha e na seqüência desenhou uma figura masculina e 

duas femininas do lado direito da folha. 

 

 

 

 Camila começou respondendo o inquérito timidamente, mas aos poucos foi 

envolvendo-se de modo que pôde expressar seus conflitos e aspectos de sua 

personalidade com facilidade.  

 Com relação ao desenho feito por Camila podemos notar o afastamento da 

garota diante de sua família. De acordo com Corman (1979) este afastamento 

observado no desenho pode indicar a dificuldade de Camila em estabelecer relações 

com o resto da família, seja por agressividade contra ela, seja por sentir-se excluída. 

Estes sentimentos ambivalentes são comuns na vivência de irmãos de crianças com 

câncer; ora a criança sente raiva pela atenção que é dispensada ao irmão doente, ora 

ela sente tristeza por não conseguir compartilhar e participar do sofrimento da família 

(especialmente dos pais) causado pelo adoecimento. Encontramos também, no 

inquérito sobre o desenho, o sentimento de culpa vivenciado por Camila. Segundo a 
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garota, ela é a pessoa mais feliz dessa família e a pessoa que merece ser castigada 

por ter se comportado mal. Parece que Camila sente-se culpada por não estar doente 

como a irmã e por isso merece ser castigada.  

 Sobre o relacionamento entre os membros da família, notamos no desenho de 

Camila uma separação em duplas: o pai e a irmã são desenhados do mesmo tamanho 

enquanto que Camila e a mãe são semelhantes e maiores que os outros. O fato de 

Camila ter se desenhado semelhante à mãe pode indicar a identificação da menina 

com a esta, quem ela valoriza e atribui a qualidade de melhor pessoa da família. 

Apesar de identificar-se com a mãe, percebemos que existe certa dificuldade de 

relacionar-se com ela, pois a mãe está distante dela no desenho e está com os braços 

para atrás, enfatizando a dificuldade de contato com a menina. Talvez isto aconteça 

porque, como já observamos na entrevista com Adriana, a mãe é responsável por todo 

cuidado de Carla, o que provoca um afastamento entre as duas. Apesar disso, Adriana 

faz o possível para manter-se próxima de Camila e isto é percebido pela menina que a 

valoriza em seu desenho.  

 Além disso, podemos observar o relacionamento fraterno no desenho de 

Camila, que desvaloriza a sua irmã, uma vez que a personagem que representa Carla 

está incompleta (ausência de braços) e é considerada a pior pessoa e menos feliz do 

desenho. Esta depreciação do rival indica um conflito na relação fraterna, no qual 

Camila expressa a sua agressividade contra a irmã de maneira indireta, 

desvalorizando-a. Essa expressão indireta de agressividade é resultado, segundo 

Corman (1979), da censura do EU, que impede a expressão franca e direta da 

agressividade, de maneira que o sujeito não se culpa por desejar que seu rival não 

exista.  

Ainda sobre o relacionamento entre os membros da família, no inquérito Camila 

relatou que não gostou da maneira que desenhou o pai e a irmã, justificando que eles 

estão “feios” (sic). Entretanto, quando pergunto a garota o que ela deseja mudar em 
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seu desenho ela escolheu a casa, dizendo que gostaria de ter um quarto só pra ela, o 

que pode ser entendido como o desejo de ter mais espaço para ela nessa família. 

Através da interpretação do desenho de Camila podemos perceber o quanto a 

garota está sofrendo com o adoecimento da irmã, sentindo-se excluída e desejando 

ser a filha única para receber a atenção exclusiva dos pais. 

 Após a realização do Teste do Desenho de Família convidei Camila para 

conversar e ela aceitou sem hesitar. Iniciei a conversa perguntando quem lhe 

comunicou o adoecimento de Carla e Camila respondeu que foi a sua mãe, mas não 

se lembrou o que ela disse. Camila contou que ficou triste com a noticia porque sua 

irmã ficou hospitalizada por alguns dias na companhia da mãe, de quem sentiu muita 

falta.  

 Durante a ausência da mãe, Camila rezava. Segundo a garota, antes de Carla 

ficar doente ela rezava pouco e freqüentava a Igreja de vez em quando. Atualmente 

Camila reza frequentemente, vai a Igreja aos domingos e faz catequese na escola que 

estuda. Podemos perceber que Camila adotou a religião como um recurso de 

enfrentamento para lidar com o adoecimento da irmã.  

 Com relação às mudanças desencadeadas pelo adoecimento de Carla, Camila 

contou que antes da irmã adoecer, seu pai era muito bravo e não costumava 

conversar com ela. Atualmente Camila disse que seu pai está conversando mais com 

ela, mas ainda deseja uma aproximação maior entre eles, pois apesar dessa mudança 

no comportamento do pai, Camila considera que ele continua dando mais atenção 

para Carla. Outra mudança comentada por Camila foi a aproximação das irmãs, que 

antes do adoecimento brigavam muito e agora brigam menos e brincam muito mais 

juntas.  

 Além dessas mudanças, Camila falou sobre a aparência da irmã que se 

modificou após o adoecimento. A garota relatou que a irmã só usa touca na cabeça 
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porque está careca e, na época que o cabelo de Carla começou a cair, esta penteava 

o cabelo de Camila que se sentia triste pela irmã. Camila relatou também sobre a 

mudança de aparência da irmã que, antes do adoecimento de Carla, ela não gostava 

de pessoas carecas, mas agora que conheceu estas pessoas, ela já se acostumou. 

Podemos perceber o sentimento de culpa de Camila por continuar com os cabelos 

compridos enquanto a irmã está careca. Este sentimento de culpa também pode estar 

associado à vergonha de ter uma irmã doente e careca, uma vez que Camila disse 

que se fosse rica doaria dinheiro para a Fundação na qual a irmã faz tratamento, 

justificando que “antes eu (Camila) não gostava de pessoas doentes, porque pensava 

que eu ia pegar a doença, mas depois eu aprendi as coisas (...). Um dia eu posso ser 

assim também. Ter uma doença e os outros não gostar de mim” (sic). Estas frases de 

Camila mostram também o medo da garota de poder ser contagiada pela doença da 

irmã e ser excluída pelos outros por causa do preconceito.   

 Durante a conversa Camila falou diversas vezes sobre a atenção especial que 

a irmã recebe dos pais (principalmente) e de outras pessoas próximas. Segundo a 

garota, a irmã recebe presentes e faz sugestões de passeios que são sempre aceitas 

ao contrário do que acontece com ela, que não consegue ter suas vontades atendidas, 

como ir ao McDonald’s ou no Hopi-Hari. Além disso, Camila disse que a irmã, muitas 

vezes, aproveita as vantagens de estar doente para provocá-la e contou um episódio 

no qual Carla já podia ir para a escola, mas não quis ir para ficar em casa com a mãe. 

Camila neste dia ficou muito brava com a irmã e perguntou para ela “Carla, por que 

você faz isso? É só para implicar comigo é?” (sic) e Carla disse para a irmã deixá-la 

em paz porque ela faz o que quiser. Ainda sobre os privilégios que a irmã recebe, de 

acordo com Camila, encontram-se as idas ao ambulatório onde há outras crianças e 

diversas coisas para se divertir como “computador, videogame, brinquedos e 

lanchonetes” (sic). Diante desses privilégios citados por Camila, a garota contou que 

quando ela tem vontade de fazer algum passeio diferente, como ir jantar na casa da 
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avó, ela pede para a irmã dar a sugestão aos pais e assim consegue satisfazer um 

pouco os seus desejos. 

A partir desses exemplos, percebemos que Camila inveja o lugar “privilegiado” 

da irmã, mesmo sabendo que ela está doente. Talvez isto aconteça porque Adriana 

não explicou a gravidade da doença para Camila, pois considera que crianças não 

entendem o que é o câncer.  

Apesar disso, Camila consegue perceber como o adoecimento de Carla causa 

sofrimento nas pessoas de sua família. Segundo a garota, Adriana chora às vezes e 

isso lhe incomoda muito, o que faz com que ela evite conversar sobre a doença com a 

mãe. Camila disse que conversa muito com suas amigas, mas parece não falar sobre 

o adoecimento com elas, pois me contou que quando ela não tem nada legal para 

contar para as amigas, ela inventa alguma coisa. Isso me fez pensar o quanto está 

difícil para Camila lidar com a realidade de ter uma irmã doente e, por isso, precisa 

inventar coisas para as amigas como forma de fugir do sofrimento.    

Assim, no meu contato com Camila pude notar o quanto ela está precisando de 

uma atenção maior, não só para conversar sobre o adoecimento da irmã, mas também 

para falar sobre seus próprios assuntos, como a entrada na adolescência.  
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DISCUSSÃO 

 

Nesta pesquisa buscamos compreender como os irmãos de crianças com 

câncer vivenciam e enfrentam a situação de adoecimento que afeta todo o sistema 

familiar. Para iniciarmos a discussão, apresento uma tabela que permite visualizar os 

dados obtidos nas entrevistas com as mães e os próprios sujeitos.  

 

Tabela 1: Entrevista com as mães.  

 LETÍCIA, mãe de Rodrigo ADRIANA, mãe de Camila 

Tempo do diagnóstico 7 meses 10 meses 

Notícia do diagnóstico “Muito difícil” receber a 

noticia.  

Receber o diagnóstico foi 

muito difícil, “foi um baque”. 

Comunicação da doença 
para o filho doente. 

Disse à criança que ela 

estava doente e que o 

tratamento seria longo. 

Falou sobre a possível 

mudança de aparência.  

Disse apenas o nome da 

doença. 

Comunicação da doença 
para o filho saudável.  

Disse que o irmão estava 

com uma doença grave e 

perigosa.  

Disse a doença da irmã, 

tratamento e algumas 

mudanças na rotina familiar 

(ausência materna). 

Mudanças na rotina pós-
adoecimento. 

- Parou de trabalhar para 

cuidar do filho. 

- Crianças não brincam 

mais na rua. 

- Idas constantes ao 

ambulatório para 

consultas, exames e 

quimioterapias.  

- Não encontrava tempo 

para cuidar da casa.  

- Idas constantes ao 

ambulatório para consultas, 

exames e quimioterapias.  

Reações da criança 
frente ao adoecimento 
do irmão. 

Sente-se sozinho, ciúme, 

desejo de estar doente, 

tosse alérgica.  

Pede mais atenção, ciúme, 

sente dores na barriga e 

náuseas. 
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Escola Queda do desempenho.  Boa aluna. 

Inicio do relacionamento 
fraterno. 

Rodrigo gostou de saber 

que a mãe estava grávida. 

Ficou feliz ao saber que 

teria uma irmã.  

Relacionamento entre 
irmãos antes do 
adoecimento. 

Bom relacionamento, 

envolvendo brigas e 

brincadeiras entre os 

irmãos.  

Bom relacionamento. As 

meninas brigam, sentem 

ciúme uma da outra, mas 

são amigas e 

companheiras. 

Relacionamento entre 
irmãos pós-
adoecimento. 

Rodrigo sente ciúme do 

irmão doente. 

Camila sente muito ciúme 

da irmã.  

Rede de apoio Parentes  Parentes e vizinhos 

Planos para o futuro Nenhum Espera que as filhas sejam 

bem sucedidas 

profissionalmente. 

Religião  Espírita. Ricardo faz 

tratamento no Centro 

Espírita.  

Católica.  

 

A partir da literatura pesquisada e dos casos apresentados e analisados, 

percebemos o impacto que o câncer causa na família da criança doente. Isto acontece 

porque entendemos a família como um sistema composto por indivíduos que 

compartilham e vivenciam experiências, participando de um grupo de dependência e 

apoio. 

 Dessa forma, o adoecimento desencadeia uma situação de crise e 

desestruturação em todo o sistema familiar, no qual o doente está inserido. Diante do 

adoecimento de uma criança, os pais modificam sua rotina para cuidarem 

exclusivamente dela, deixando os outros filhos em segundo plano. Como foi 

observado no caso de Rodrigo e Camila, as mães deixaram o emprego e os afazeres 

domésticos para acompanharem seus filhos doentes durante o período de 

hospitalização e em retornos ambulatoriais. 
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Embora haja o distanciamento dos pais, podemos perceber através do relato 

das mães que participaram dessa pesquisa que elas estão atentas aos seus filhos que 

não estão doentes, pois consideraram que eles foram colocados em segundo planos e 

sentiram muito o impacto do câncer no sistema familiar. Esta atenção, mesmo que 

pequena, é importante para as crianças porque elas podem sentir que não estão 

totalmente abandonadas por seus pais e assim podem lidar com a situação de crise 

com menos dificuldades. 

 

Tabela 2: Entrevista com as crianças. 

 RODRIGO CAMILA 

Idade 10 anos 11 anos 

Teste do Desenho de 
Família.  

- Desejo de retornar ao 

passado. 

- Mãe é a figura mais 

valorizada. 

- O irmão é desvalorizado. 

- Desejo de ocupar o lugar 

do irmão.  

- Afastamento da família 

(sentimento de exclusão) 

- Identificação com a mãe 

e valorização da mesma.  

- Desvalorização da irmã.  

- Desejo de ter mais 

espaço na família.  

Mudanças percebidas. - Tristeza e preocupação 

dos pais.  

- Restrição de coisas que 

o irmão pode fazer. 

- Sofrimento do irmão. 

  

- Aproximação do pai e da 

irmã 

- Aparência da irmã.  

- Ganhos secundários da 

irmã através da doença. 

- Sofrimento e tristeza da 

mãe.  

Reações frente ao 
adoecimento do irmão. 

- Choro 

- Tristeza 

- Evita conversar com os 

pais. 

- Medo da morte do irmão. 

- Reza 

- Sentimento de exclusão. 

- Raiva  

- Vergonha  

- Culpa 

- Ciúme 

- Evita conversar com a 

mãe sobre a doença. 
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- Procura as amigas para 

se divertir. 

Rede de apoio Não citou. Amigas 

 

Frente às mudanças desencadeadas pelo adoecimento, os irmãos das crianças 

com câncer, normalmente, assistem a doença à distância: não participam das 

internações, do tratamento, das consultas e até mesmo não conseguem compartilhar o 

sofrimento e tristeza com os pais, que evitam conversas sobre assunto.  

 Tanto Rodrigo como Camila ficaram na casa de parentes e vizinhos durante a 

hospitalização dos irmãos e não costumam acompanhar os retornos ambulatoriais. 

Este distanciamento faz com que as duas crianças sofram com o sentimento de 

abandono e ciúme dos irmãos, pois enquanto eles ficam sozinhos em casa, os irmãos 

doentes aproveitam a companhia materna e outros ganhos secundários, como Camila 

relatou “Na fundação (ambulatório da FMABC) tem brinquedo, lanchonete, computador 

e videogame”. Devido a isso, podemos entender porque as crianças desejam estar no 

lugar de seus irmãos doentes, como já foi observado no caso de Rodrigo e Camila. 

Rodrigo, de acordo com sua mãe, verbalizou seu desejo de ficar doente no momento 

que sentiu a ausência materna. Já Camila não verbaliza seu desejo, mas através de 

seus sentimentos de inveja, raiva e ciúme podemos pensar o quanto ela gostaria de 

estar no lugar da irmã.  

 Apesar disso, as crianças também conseguem observar o sofrimento do irmão 

que passa por um tratamento dolorido e invasivo, com diversos efeitos colaterais, que 

muitas vezes acarretam em mudança de aparência. Não é fácil para a criança elaborar 

todos esses acontecimentos (crises, queda de cabelo, palidez, emagrecimento, dores 

fortes), pois ela se sente triste pelo irmão e teme que ele possa morrer. O sentimento 

de tristeza também pode causar culpa na criança, uma vez que ela não está 

gravemente doente como o irmão, correndo risco de vida.  
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Camila relatou a mudança de aparência da irmã e mostrou-se, ao mesmo 

tempo, culpada e aliviada por continuar com seus cabelos compridos. Rodrigo não 

comentou a mudança de aparência do irmão, mas falou sobre o sofrimento de Ricardo 

quando ele tem que fazer o exame de liquor, que é muito dolorido. Além disso, 

Rodrigo mostrou sua preocupação frente à possibilidade de morte do irmão. Crianças 

na faixa etária de Rodrigo e Camila já têm o conceito de morte formado e conseguem 

entender que a morte é universal, inevitável e irreversível. Apesar de já conseguirem 

compreender a morte, este assunto pode causar sentimentos de ansiedade e fuga, 

como percebemos no relato de Rodrigo que se esquiva do assunto, dizendo primeiro 

que os adultos consideram a possibilidade de morte do irmão “uma besteira” e em 

seguida negando que ainda pensa na morte do irmão.   

 Assim, notamos como a doença do irmão afeta o desenvolvimento emocional e 

psíquico das crianças, que apresentam sintomas de agressividade, dificuldade escolar 

(apenas no caso de Rodrigo) e tristeza.  

Além dessas reações frente ao adoecimento observamos também o 

desenvolvimento de doenças psicossomáticas nestas crianças, que podem simbolizar, 

a partir de um sintoma físico, questões relacionadas a ansiedade de separação e 

sentimentos de rejeição e medo, como já foi visto por Sourkes, apud Lopes (2000). A 

mesma autora cita que além dessa visão de Sourkes (1987), há outra para o 

aparecimento de problemas psicossomáticos, no qual a criança desenvolve a doença 

na tentativa de retomar a atenção dos pais. Nas palavras da autora “A criança sente 

esta ausência e inconscientemente busca retomar esta atenção a partir de uma 

doença, pois acredita que foi assim que seu irmão conquistou a atenção total dos pais” 

(pg. 54).  

Entre os dois casos estudados nesta pesquisa observamos que a tosse 

alérgica de Rodrigo pode estar associada à ansiedade e medo gerados pelo 

adoecimento do irmão, enquanto que as náuseas e dores de barriga da Camila pode 
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ser uma tentativa se chamar a atenção dos pais, pois tais sintomas são iguais aos 

efeitos colaterais da quimioterapia da sua irmã.  

Sobre as mudanças no relacionamento, Valle (1999) aponta que muitas 

crianças percebem que os pais precisam se envolver no processo de tratamento dos 

irmãos doentes, mas sofrem com isso, sentindo a ausência e a atenção voltada toda 

para o irmão. Além do mais, os pais que ressaltam os cuidados especiais que a 

criança deve ter com o irmão doente, podem aumentar a mágoa e ciúme da criança 

que se sente preterida. Em decorrência disso, para não aborrecer os pais, a criança 

pode não verbalizar suas angústias, guardando para si mesma suas dificuldades, o 

que provoca uma auto-censura. Através dessa auto-censura, segundo Valle (1999), a 

criança procura ao máximo controlar seus atos para não fazer nada errado que 

prejudique o irmão doente, evitando brigas e incluindo brincadeiras nas suas 

atividades que possibilitam a companhia do irmão. Este comportamento é visível no 

relato de Rodrigo, pois o garoto disse que sua brincadeira preferida é jogar bola, mas 

não brinca atualmente porque o irmão não pode praticar atividades físicas e se expor 

ao sol. Devido às restrições do irmão, Rodrigo deixou de jogar bola para jogar 

videogame com irmão dentro de casa, ou seja, deixou de satisfazer suas vontades 

para cuidar do irmão.  

No caso de Camila observamos que o afastamento dos pais causa o 

retraimento de suas necessidades, que nem sempre são demonstradas como o pedido 

de mais atenção. Isto acontece porque ela sente que os pais estão tão abalados e 

envolvidos com o adoecimento da irmã que não podem se preocupar com os 

problemas dela (Valle, 1999). Um exemplo disso é a conversa com Camila, na qual ela 

não fala apenas do adoecimento da irmã, mas também relata seus conflitos de auto-

imagem e sexualidade que estão envolvidos na sua fase de desenvolvimento: a 

adolescência.     
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Entretanto, o adoecimento do irmão, apesar de ser uma experiência muito 

difícil para a criança, também pode melhorar o relacionamento fraterno, uma vez que 

os irmãos ficam mais unidos e sua relação mais profunda. Percebemos isso no relato 

de Rodrigo e Camila que disseram que após o adoecimento passaram a brincar mais 

com seus irmãos, mostrando o quanto essa situação de crise pode fortalecer o vínculo 

entre irmãos e assim promover crescimento e amadurecimento da relação e das 

crianças envolvidas.   

 Assim, podemos notar que, perante a situação de crise, as crianças 

participantes dessa pesquisa encontraram diferentes maneiras para se adaptarem e 

enfrentar o adoecimento do irmão. Rodrigo e Camila aproximaram-se dos irmãos e 

buscaram o apoio de parentes e vizinhos para lidarem melhor com a situação. Além 

disso, Camila encontra em suas amigas a oportunidade de se divertir e compartilhar 

seus sentimentos e busca na religião a esperança para o futuro da família. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Na presente pesquisa buscamos compreender a vivência dos irmãos de 

crianças com câncer, pois acreditamos que estas crianças sofrem com as mudanças 

desencadeadas pela doença o que exige delas uma adaptação e enfrentamento dessa 

situação adversa.  

 Constatamos que diante do adoecimento de uma criança os pais, sob o 

impacto do diagnóstico de câncer, tem que lidar com vários problemas além do medo 

e da possibilidade de morte do filho. Entre esses problemas decorrentes do 

adoecimento podemos encontrar a situação financeira da família, a vida profissional 

dos pais e reorganização das tarefas domésticas. Diante disso, podemos entender 

como se torna difícil para os pais continuarem dando a mesma atenção para todos os 

seus filhos, como normalmente acontecia antes do adoecimento.  

 Neste contexto, os irmãos se sentem abandonados e excluídos da família e 

buscam recursos para lidarem e enfrentarem esta crise. Percebemos que este 

distanciamento da família, principalmente da figura materna, provoca raiva, inveja e 

ciúme nas crianças. Além disso, notamos que reações como tristeza, o medo, 

sentimento de culpa e dificuldades escolares são freqüentes nos irmãos de crianças 

com câncer. As doenças psicossomáticas apresentadas pelas crianças também 

apontam a ansiedade e angústias envolvidas no adoecimento do irmão e quanto ao 

futuro da família, que pode perder um de seus membros. 

 O que pode ajudar estas crianças que experenciam esta situação de crise é a 

comunicação entre os membros da família, especialmente entre pais e filhos. Quando 

os pais podem explicar o que está acontecendo com o irmão doente, as crianças 

deixam de criar fantasias sobre a doença e sentem-se mais seguras frente a todas  

mudanças. A comunicação, portanto, permite que a criança se sinta mais confiante e 
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participante da família e isso possibilita que ela elabore os acontecimentos com mais 

facilidade. Entretanto, o que encontramos, geralmente, é o contrário: os pais evitam 

conversas sobre a doença devido a suas próprias angústias e julgam proteger os 

outros filhos ao não falarem sobre o sofrimento do irmão e, consequentemente, de 

toda família. Isso, infelizmente, prejudica a elaboração e enfrentamento da doença 

pela criança, que sente que seus sentimentos não são compreendidos e validados 

pelos pais, o que pode provocar um sofrimento intenso.     

  Assim, o suporte social torna-se um fator importante no enfrentamento do 

câncer infantil, uma vez que sem o apoio emocional dos pais, as crianças buscam em 

amigos, vizinhos, professores e outros parentes a atenção que necessitam para falar 

sobre seus sentimentos e até mesmo outros assuntos que não estão diretamente 

relacionados com o adoecimento do irmão.  

 Pensando na dificuldade da família falar sobre o adoecimento de um de seus 

membros, sugerimos, a partir do que foi apresentado nesta pesquisa, um trabalho a 

ser realizado pelas equipes multidisciplinares das instituições hospitalares. Este 

trabalho em grupo, com a participação da equipe multidisciplinar, proporcionaria para 

pais e filhos um espaço no qual cada pessoa possa expressar seus sentimentos e 

perceber as diferenças e dificuldades individuais para enfrentar o adoecimento. Este 

espaço pode auxiliar pais e filhos a compreenderem melhor as mudanças na rotina e 

até mesmo no comportamento de cada um. Pode ser que este espaço para acolher e 

compreender os sentimentos não evite o sofrimento de ter um membro da família 

acometido por uma doença crônica potencialmente fatal, mas pode auxiliar a 

elaboração e o enfrentamento da situação de crise, que por pior que seja, pode ser 

uma experiência de grande crescimento pessoal e familiar.  
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ANEXO I 

 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

  

Eu,............................................................................................................... portador do 

R.G.......................................aceito participar de forma livre da pesquisa denominada 

CÂNCER INFANTIL: A CRIANÇA VIVENCIANDO A DOENÇA DE SEU IRMÃO e 

autorizo meu filho................................................ R.G................................ também a 

fazê-lo. Declaro estar ciente que os dados irão ser usados de forma ética e 

apresentados sem a nossa identificação. Eu fui informado que a pesquisa tem como 

objetivo compreender a vivência da criança saudável e seus recursos no 

enfrentamento do câncer e para isso será usado o Teste do Desenho de Família que 

permite a expressão dos conteúdos emocionais da personalidade da criança.  

A pesquisa será realizada com horário prévio agendado e sem nenhum ônus 

financeiro para mim. O material será gravado para manter sua fidedignidade. 

 Também estou ciente que posso desistir do projeto a qualquer momento 

segundo as minhas necessidades ou desejos. 

 

 

Prof.a Dr.a Ana Laura Schliemann 

CRP 06/33143-0 

 Av. Washington Luis, 831  

Sorocaba- São Paulo 

Pesquisadora responsável 

 

 

Anna Carolina Paschoal Targa 

Pesquisadora 

 

 

 

 

 

São Paulo, .................................................................. 
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ANEXO II 

 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA SEMI-DIRIGIDA 

 

- Dados sobre a família: membros, idades, escolaridade/profissão, religião (Todas as 

pessoas tem a mesma? Todas são praticantes?), dia-a-dia antes do diagnóstico da 

doença.  

- Diagnóstico: qual é o diagnóstico, há quanto tempo foi diagnosticada a doença, como 

receberam o diagnóstico, como é o tratamento da criança doente, quais são as 

expectativas. 

- Mudanças: o que mudou na família, como são divididas as tarefas em casa e no 

hospital. 

- Comunicação: como é a comunicação entre as pessoas da família. 

- Planos de vida: quais eram os planos para o futuro antes do diagnóstico da doença e 

quais são os planos para o futuro atualmente. 

- Criança sadia: como ficou sabendo da doença do irmão, quem contou, como esta 

pessoa deu a notícia, como a criança reagiu, dúvidas da criança com relação a doença 

do irmão, problemas de saúde, mudanças no comportamento após o diagnóstico, com 

quem fala sobre a doença.  

- Criança doente: em que momento contaram o diagnóstico, como contaram e quem 

contou, qual a reação da criança, como a criança lida com a doença e o tratamento, 

como ela se relaciona com o irmão. 

- Relacionamento fraterno: como se deu o início da relação fraterna, como era a 

relação antes do adoecimento e como é a relação atualmente. 
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ANEXO III 
 

DESENHO DO RODRIGO 
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ANEXO IV 
 

DESENHO DA CAMILA 
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ANEXO V 
 
RODRIGO: TESTE DO DESENHO DE FAMÍLIA – INQUÉRITO 

 

DESENHO: Rodrigo começa o seu desenho no canto esquerdo da folha, desenhando 

os membros da família 

 

Anna: Onde está essa família? 

(Rodrigo desenha árvores pela folha começando pelo canto superior esquerdo da 

folha e terminando no canto inferior esquerdo.)  

Anna: Ah! É um lugar cheio de árvores. 

Rodrigo: Aham. 

Anna: Que lugar é esse? 

Rodrigo: Uma floresta. 

Anna: Uma floresta? E o que está família está fazendo na floresta? 

(Rodrigo completa o desenho) 

Rodrigo: É um pic-nic. 

Anna: Eles estão fazendo um pic-nic? 

Rodrigo: Aham. 

Anna: Me conta quem são essas pessoas? Começa pela primeira que você 

desenhou. 

Rodrigo: Meu pai.  

Anna: Qual é o nome do seu pai? 

Rodrigo: João. Minha mãe, Letícia, o Ricardo e eu. 

Anna: Quantos anos têm o seu pai? 

Rodrigo: 48. 

Anna: E a sua mãe? 

Rodrigo: 30. 

Anna: O Ricardo? 

Rodrigo: 8. 

Anna: E o Rodrigo tem 10 anos faltando uma semana para completar 11, não é? 

Rodrigo: É. (sorri) 

Anna: Agora me diz qual é a melhor pessoa do seu desenho. 

Rodrigo: Minha mãe. 

Anna: Por que a sua mãe é a melhor? 

Rodrigo: Porque ela é legal comigo... É... Fala o que eu devo fazer. (silencio). Meu pai 

também é a mesma coisa. 
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Anna: E tem alguém no seu desenho que não é legal? 

Rodrigo: Não. 

Anna: Todos são legais? 

Rodrigo: Aham. 

Anna: Qual é a pessoa mais feliz neste desenho? 

Rodrigo: Meu irmão. 

Anna: Por quê? 

Rodrigo: Porque ele é cheio de graça. 

Anna: Cheio de graça? 

Rodrigo: É, engraçadinho. 

Anna: Engraçadinho como? 

Rodrigo: Ah, ele fica fazendo gracinha, contando piada... (silencio). Eu também sou 

palhaço. 

Anna: Você também faz gracinhas e conta piadas? Você é igual ao Ricardo? 

Rodrigo: Aham. 

Anna: E tem alguma pessoa no seu desenho que não está feliz? 

Rodrigo: Meu pai. Meu pai às vezes é sério. 

Anna: Você acha que ele não está feliz então? 

Rodrigo: (pensa) Não... Ele é só sério. 

Anna: Entendi... E quem você prefere nesta família do desenho? 

Rodrigo: Felicidade. Muita felicidade. 

Anna: Felicidade? Você gostaria que essa família fosse muito feliz? 

Rodrigo: É.  

Anna: Essa família não é tão feliz? 

Rodrigo: É feliz sim... 

Anna: E quem você prefere na família? Se você tivesse que escolher uma pessoa que 

você mais gosta, quem seria? 

Rodrigo: Minha mãe. 

Anna: Por quê? 

Rodrigo: Porque ela conversa comigo... Dá carinho. 

Anna: Entendi. Agora vamos imaginar uma situação. No seu desenho tem alguém que 

ser comportou mal. Quem foi? 

Rodrigo: O Ricardo. 

Anna: Qual castigo você daria para o Ricardo? 

Rodrigo: Ficar sem o videogame. 

Anna: Ficar sem o videogame? Ele gosta muito de jogar videogame? 

Rodrigo: Aham. 



75 

Anna: Seria um bom castigo? 

Rodrigo: É. 

Anna: Agora imagina que essa família vai para uma festa, mas não pode ir todo 

mundo. Alguém vai ter que ficar em casa. Quem é essa pessoa? 

Rodrigo: Ah, meu pai não é muito chegado em festa. Acho que ele ficaria. 

Anna: Ele prefere ficar em casa? 

Rodrigo: Aham. Ele não sai muito. 

Anna: E tem alguém dessa família que você gostaria de ser se você não fosse o 

Rodrigo? 

Rodrigo: Não, seria eu mesmo. 

Anna: Você gostou do seu desenho? Tem alguma coisa que você mudaria? 

Rodrigo: Sim, gostei. Só não gostei desse negocio aqui (aponta a tolha de pic-nic) 

que ficou muito feio. 

Anna: O quê? A tolha de pic-nic? 

Rodrigo: Não... Os lanches. Ficou muito feio 

(Enquanto respondia as questões do inquérito Rodrigo completava o seu desenho 

pintando os troncos das árvores). 
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ANEXO VI 
 

CAMILA: TESTE DO DESENHO DE FAMÍLIA – INQUÉRITO 

 

DESENHO: Camila desenhou primeiro a casa, começando pelas paredes, chão, 

telhado e porta. Depois desenhou uma figura feminina do lado esquerdo da casa e na 

seqüência desenhou uma figura masculina e duas femininas. 

  

Anna: Que lugar é esse, Camila? 

Camila: Perto da minha casa. Só que é em outro lugar. 

Anna: Que lugar? 

Camila: Na casa da... Do padrinho da Carla. 

Anna: E o que a família está fazendo aí? 

Camila: Conversando. 

Anna: Agora me diz o nome das pessoas dessa família. 

Camila: Carla, meu pai, minha mãe e eu. 

Anna: Me fala a idade de todos. 

Camila: Seis, trinta e quatro, trinta e seis e onze. 

Anna: Camila, me conta quem é a melhor pessoa dessa família. 

Camila: Minha mãe. 

Anna: Por quê? 

Camila: Porque ela é legal. Meu pai só defende a Carla porque ela menor que eu. 

Mas a minha mãe defende eu. Ela conversa, dá carinho e brinca comigo e com a 

minha irmã.  

Anna: Seu pai só defende a Carla? 

Camila: Aham.  

Anna: E como você fica? 

Camila: Ah, fico triste né?  

Anna: É? 

Camila: É... 

Anna: E quem é a pior pessoa nessa família? 

Camila: A Carla (sorri). 

Anna: A Carla? Por quê? 

Camila: Porque ela briga comigo, me bate e quando ela faz alguma coisa ela põe a 

culpa em mim. 

Anna: Ah é? 

Camila: Aham. Sempre! 
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Anna: Vocês brigam muito? 

Camila: Aham. Tem vezes que eu peço desculpa ou senão é ela quem pede. 

Anna: Vocês brigam, mas depois fazem as pazes. Por que vocês brigam? 

Camila: Ah porque... Deixa eu ver... Ah, por causa de brinquedo, assistir filme, 

televisão. Aí ela quer a televisão só pra ela e eu quero ver outra coisa.  

Anna: Entendi. Agora me diz qual é a pessoa mais feliz dessa família. 

Camila: Eu! 

Anna: Você? Por quê? 

Camila: Ah, porque eu brinco. Eu brinco com as pessoas né? Eu brinco com minha 

mãe, com meu pai, minha irmã. Eu... É... Tipo assim, eu converso com as pessoas, 

com as minhas amigas. 

Anna: Você tem bastante amigas? 

Camila: Tenho. Tenho bastante amigas mesmo. Da escola, de pequena, da 

vizinhança.  

Anna: Você gosta de conversar com as amigas. O que vocês fazem juntas? 

Camila: Brinca, conversa. 

Anna: Que legal! E qual é a pessoa menos feliz dessa família? 

Camila: A Carla. 

Anna: A Carla? Por quê?  

Camila: Ah porque eu fico brigando com ela, ela bate em mim... Ela fica chorando, ai 

quando meu pai briga com ela. Tudo que a gente fala que ela faz, arrumar brinquedo, 

essas coisas, ela fica chorando. Tudo ela fica chorando! 

Anna: Quem você prefere nessa família? 

Camila: Quantas pessoas?  

Anna: Escolhe você. 

Camila: Minha mãe. (sorri) 

Anna: Por quê? 

Camila: Ah, porque ela é legal, faz tudo o que eu quero né? Tem vezes que ela bate... 

Mas quando eu to chorando ela conversa comigo... Ela fala “Ah to com saudade de 

você!” quando a Carla fica internada, aí eu falo com ela, choro, fico triste... 

Anna: É difícil ficar longe da mamãe né? 

Camila: Aham.  

Anna: Agora imagina que uma dessas pessoas se comportou mal. Quem foi? 

Camila: Eu. 

Anna: E qual é o castigo que você merece? 

Camila: Ah... Ficar seis dias sem assistir televisão à noite.  

Anna: Você gosta muito de assistir televisão? 
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Camila: Aham. Eu gosto de assistir “Os mutantes” e “Chamas da vida”. 

Anna: Você gosta de novelas né? Agora imagina que essa família tem uma festa bem 

legal pra ir, mas não pode ir todo mundo. Quem vai ficar? 

Camila: Meu pai. 

Anna: Por quê? 

Camila: Porque ele não gosta muito de festa. Só vai pro bar ou pro forró. 

Anna: Vocês saem bastante pra passear? 

Camila: Domingo eu vou né? Eu, minha mãe e minha irmã pra um aniversário e eu 

falei pro meu pai “Pai você vai?” “Ah não...”. Ele não gosta muito. Ele só sai pra casa 

da minha avó, pro meus tios. 

Anna: Você gosta de ir pra casa da sua avó, dos seus tios? 

Camila: Ah eu já to um pouquinho enjoada, porque quase todo dia eu vou lá, quase 

todo dia. Quando o meu pai tava com o carro lá na oficina a gente só ia pra lá. Vamo 

vê se agora a gente não vai pra outro lugar. 

Anna: Onde você quer passear? 

Camila: (pensa) Pro McDonald’s! Eu nunca fui. 

Anna: Você já pediu pra ir? 

Camila: Aham. Ou pro McDonald’s ou pro Hopi Hari.  

Anna: É? E o que os seus pais falaram quando você pediu? 

Camila: Ah... Que não tem dinheiro... Que eles não podem... Aí eu falo assim “Tudo o 

que a Carla quer, se ela quer ir comer pizza, você leva pai”, aí eles ficam mais ou 

menos né? Fazem tudo o que a Carla quer porque ela é muito manhosa. 

Anna: Ela é muito manhosa? 

Camila: É. Ela chora muito. Tem vezes que é bom né?  

Anna: Quando é bom? 

Camila: Quando a gente não janta em casa, quando ela vai pra casa da minha avó... 

Ontem a gente foi pedi com a Carla pro pai levar a gente lá. Aí ela foi pro pai e chorou 

e ele levou.  

Anna: Entendi. E se você não fizesse parte dessa família, quem você seria? 

Camila: Se eu não fizesse parte da minha família? Ah... Tipo assim, eu seu tivesse 

que sai? 

Anna: Não, tem alguém que você queria ser se você não fosse a Camila?  

Camila: (pensa) Pode ser uma artista? 

Anna: Uma artista?  

Camila: É porque eu gosto de tirar fotos! 

Anna: Ah é? E o que você quer ser quando crescer? 

Camila: Modelo. Modelo de televisão e de tirar foto.  
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Anna: Você gostou do seu desenho, Camila? 

Camila: Mais ou menos. 

Anna: Por quê?  

Camila: Porque eu desenhei minha irmã feia (sorri timidamente) e meu pai. 

Anna: O que você mudaria no desenho? 

Camila: Eu mudaria a casa! 

Anna: Por quê? 

Camila: Nesta aqui (desenho) ou na minha? 

Anna: Qual você gostaria de mudar? 

Camila: Ah queria fazer o meu quarto... E a sala e a laje.  

Anna: Você dorme com a Carla? 

Camila: Aham.  

Anna: Você queria um quarto só pra você? 

Camila: Só pra mim!  

Anna: E como seria esse quarto só pra você? 

Camila: Ah... Pintado, com televisão, som, dvd, cama. Coisa... Como é que chama? 

Que põe a roupa? Guarda-roupa! 

 

 

 

 

 

 


