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“Tua caminhada ainda não terminou... 
A realidade te acolhe dizendo que pela frente o 

horizonte da vida necessita de tuas palavras e do 

teu silêncio. 
 

Se amanhã sentires saudades, lembra-te da 

fantasia e sonha com tua próxima vitória. Vitória 
que todas as armas do mundo jamais conseguirão 

obter, porque é uma vitória que surge da paz e não 

do ressentimento. 

 
É certo que irás encontrar situações tempestuosas 

novamente, mas haverá de ver sempre o lado bom 

da chuva que cai e não a faceta do raio que destrói. 
  

Se não consegues entender que o céu deve estar 

dentro de ti, é inútil buscá-lo acima das nuvens e 

ao lado das estrelas. Por mais que tenhas errado e 
que erres, para ti haverá sempre esperança, 

enquanto te envergonhares de teus erros. 

 
Tu és jovem. 

Atender a quem te chama é belo, lutar por quem te 

rejeita é quase chegar à perfeição. A juventude 
precisa de sonhos e se nutrir de lembranças, assim 

como o leito dos rios precisa da água que rola e o 

coração necessita de afeto. 

 
Não faças do amanhã o sinónimo de nunca, nem o 

ontem te seja o mesmo que nunca mais. Teus 

passos ficaram. Olhes para trás... mas vá em frente 
pois há muitos que precisam 

que chegues para poderem seguir-te.” 

 
Charles Chaplin 
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Resumo 

Este estudo tem como principal objetivo analisar a perceção da doença nos sobreviventes 

de cancro infantil e os seus principais cuidadores. Para isso teve como base o modelo 

teórico do senso comum, que tenta compreender como as pessoas percebem a doença e 

constroem suas crenças a partir do senso comum, quando sentem a sua saúde ameaçada 

a partir das dimensões: identidade, controlo ou cura, consequência, representação 

emocional, causas, coerência da doença e duração. Foram avaliados 45 sobreviventes de 

cancro infantil (SCI) e seus respetivos 45 cuidadores (C), tendo uma amostra total de 90 

participantes. Todos eles responderam ao Brief Illness Perception Questionnaire (Brief 

IPQ), um instrumento de dados sociodemográficos, informações sobre a doença e 

tratamento do sobrevivente. Os resultados mostraram que os C percecionam a doença de 

forma mais grave do que os SCI, nas dimensões identidade (U= 479.00, p = .001) e 

representação emocional – subescala emoção (U= 579.00, p = .002) e preocupação (U= 

576.50, p = .001). Foi também possível verificar que existem correlações entre as 

dimensões da perceção da doença entre os SCI e os C: coerência da doença (C) e a 

representação emocional – subescala preocupação (SCI) (r = -0,367; p = 0.017); controlo 

ou cura – subescala controlo do tratamento (C) e a coerência da doença (SCI) (r = 0,429; 

p = 0.004); controlo pessoal (C) e representação emocional – subescala emoções (SCI) (r 

= -0,335; p = 0.030); coerência da doença (C) e duração (SCI) (r = -0,400; p = 0.009). Os 

resultados mostraram que existem diferenças significativas entre os dois grupos, 

nomeadamente nas dimensões identidade e representação emocional, em que os C 

apresentaram valores mais elevados do que os SCI, mostrando a atribuição de mais 

sintomas ao cancro infantil e mais emoções negativas. 

Palavras-chaves: Cancro infantil; sobreviventes; cuidadores; perceção da doença; 

Modelo do senso comum.
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Abstract 

Based on the common-sense model of self-regulation (CSM), the purpose of this study 

was to examine illness perception in childhood cancer survivors and their caregivers. The 

CSM is used to understand how people perceive illness and how they construct their 

beliefs through common sense. This analysis is made based on the following dimensions: 

identity, control or healing, consequence, emotional representation, causes, disease 

coherence and timeline. Forty-five childhood cancer survivors (SCI) and their respective 

forty-five caregivers (C) were evaluated, with a total sample of ninety participants. They 

all answered the Brief Illness Perception Questionnaire (Brief IPQ), which provided a 

measure of sociodemographic data, disease information and survivor’s treatment. The 

results showed that C perceived the illness more acutely than SCI on the dimensions: 

identity (U = 479.00, p = .001), emotional representation - emotion subscale (U = 579.00, 

p = .002), and concern (U = 576.50, p = .001). It was also possible to verify correlations 

between the dimensions of illness perception on SCI and C: disease coherence (C) and 

emotional representation - concern subscale (SCI) (r = -0.367; p = 0.017); control or cure 

- treatment control subscale (C) and disease coherence (SCI) (r = 0.429; p = 0.004); 

personal control (C) and emotional representation - emotions subscale (SCI) (r = -0.335; 

p = 0.030); disease coherence (C) and timeline (SCI) (r = -0.400; p = 0.009). The results 

demonstrate there are significant differences between the two groups, mainly on the 

identity and emotional representation dimensions, in which C showed higher values than 

SCI, which indicates the attribution of more symptoms to childhood cancer and more 

negative emotions. 

Keywords: Childhood cancer; survivors; caregivers; illness perception; common sense 

model.
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Introdução 

De acordo com o Modelo do Senso Comum a perceção da doença é a forma como os 

sujeitos compreendem diferentes aspetos relacionados à saúde e à doença, tendo em 

consideração suas experiências individuais e coletivas (Leventhal et al., 2012). A essas 

experiências soma-se também a informação prévia que o sujeito possui acerca da sua 

doença, tais como os sintomas, potenciais causas, duração, evolução, consequências e 

impacto emocional. Este modelo foi inicialmente pensando e criado para avaliar a 

perceção da doença em adultos, contudo a presente dissertação pretende avaliar esse 

conceito em sobreviventes de cancro infantil (adolescentes e jovens adultos) e nos seus 

cuidadores primários. 

A sobrevivência passa pela saúde e pelo bem-estar de uma pessoa com cancro desde 

o diagnóstico e continua até ao final da vida, incluindo os efeitos físicos, mentais, 

emocionais, sociais e financeiros (National Cancer Institute, 2016). A experiência de 

sobrevivência também inclui questões relacionadas aos cuidados de acompanhamento, 

efeitos tardios do tratamento, recorrência do cancro e qualidade de vida. Os membros da 

família, amigos e cuidadores também são considerados parte da experiência de 

sobrevivência. 

Com a evolução científica temos assistido a um maior número de casos de 

sobrevivência de cancro infantil e apesar da literatura atual focar-se principalmente nos 

sujeitos no decorrer da doença, assiste-se também a uma maior investigação em 

sobreviventes e uma transgressão para os envolvidos nos cuidados desses sobreviventes, 

que por norma são os pais.  

Neste sentido, o presente estudo vem para dar contributo às investigações que não se 

focam apenas nas vítimas primárias da doença, mas também naqueles que indiretamente 
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se sentem adoecidos, como é o caso dos cuidadores, avaliando o impacto deixado pela 

doença na vida de todos os envolvidos, mesmo após o término dos tratamentos.  

Assim sendo, a atual dissertação enquadra-se no projeto final do mestrado em 

Psicologia Clínica, da Universidade Lusíada de Lisboa. Terá como principal objetivo 

analisar a perceção da doença nos sobreviventes de cancro infantil e os seus principais 

cuidadores. Para isso teve como base o Modelo Teórico do Senso Comum, que tenta 

compreender como as pessoas percebem a doença e constroem suas crenças a partir do 

senso comum quando sentem a sua saúde ameaçada a partir das seguintes dimensões: 

identidade, controlo ou cura, consequência, representação emocional, causas, coerência 

da doença e duração. Foram avaliados 45 sobreviventes de cancro infantil e respetivos 45 

cuidadores, tendo uma amostra total de 90 participantes. Todos eles responderam ao Brief 

Illness Perception Questionnaire (Brief IPQ) e a um instrumento de dados 

sociodemográficos e informações sobre a doença e tratamento do sobrevivente. 

A dissertação é constituída, primeiramente, pelo enquadramento teórico, onde são 

abordados temas como: cancro infantil, impacto da doença nos sobreviventes e 

cuidadores, perceção da doença e perceção da doença relacionada com o cancro. Em 

seguida, é apresentado o método utilizado na investigação para, a seguir, serem 

apresentados os resultados obtidos através da análise dos questionários 

sociodemográficos e do instrumento Brief Illness Perception Questionnaire (Brief IPQ). 

Na parte final, são apresentadas as considerações finais de toda a investigação, bem como 

as suas limitações e investigações futuras nesta temática. 
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Enquadramento Teórico 

Cancro Infantil 

O cancro pediátrico é um termo genérico para um vasto grupo de doenças 

mundialmente reconhecidas como uma das principais causas de mortalidade em idades 

pediátricas (Lexa Murphy, Xu, & Kochanek, 2013;(Saúde, 2019). A doença caracteriza-

se pelo desenvolvimento de células anómalas que geram tumores chamados de 

neoplasias. Estas células podem-se espalhar por outras partes do corpo e alastrar para 

outros órgãos, formando metástases, que consistem na separação das células do tumor e 

a sua movimentação para outros locais. O cancro pode afetar praticamente qualquer parte 

do corpo e possui muitos subtipos anatômicos e moleculares, cada um impõe estratégias 

de gerenciamento particulares (National Cancer Institute, 2015). As categorias mais 

comuns de cancro infantil incluem leucemias, cancro cerebral, linfomas e tumores 

sólidos, como neuroblastoma e tumor de Wilms. (Word Health Organization, 2018). 

De acordo com o relatório mais recente sobre a temática realizado pela Agência 

Internacional de Pesquisa sobre Cancro (2017), a ocorrência global de cancro infantil 

pode ser expressivamente alta. O relatório, que possui mais de 100 registos de cancro em 

68 países entre 2001 e 2010, indica que aproximadamente 300.000 casos de cancro são 

diagnosticados em crianças e adolescentes com menos de 19 anos, todos os anos. O 

relatório também indica que há uma estimativa de 80.000 mortes anualmente de cancro 

infantil em todo o mundo (International Statistics (Summary of IARC Report), 2016). 

Apesar dos progressos registados nos índices de sobrevivência do cancro infantil nos 

últimos 50 anos, com novos fármacos, novos tratamentos e tecnologia mais eficaz, 

existem diferenças entre os países relativamente à taxa de sobrevivência (E. Steliarova-

Foucher & Frazier, 2014). Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) (2018) nos 

países de alta renda, mais de 80% das crianças com cancro são curadas, mas em muitos 
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LMICs (países de baixa e média renda) esta percentagem desce para 20%, o que pode ser 

justificado pela falta de recursos que se faz sentir através da incapacidade de obter um 

diagnóstico claro, de tratamento inacessível, do abandono da terapêutica, morte por 

toxicidade (consequências colaterais) e reincidência excessiva, em parte, devido à 

privação a medicamentos e tecnologias essenciais.  

Existem diferenças significativas entre o cancro infantil e o cancro nos adultos, 

sobretudo em termos de etiologia e de classificação (E. Steliarova-Foucher & Frazier, 

2014). Em termos etiológicos, nos adultos os fatores ambientais, i.e., exposição a agentes 

infeciosos ou a radiações ionizantes, são verificados num número significativo de casos, 

já nas crianças isso não acontece (Scheurer, Lupo, & Bondy, 2015). Assim sendo, os 

principais fatores conhecidos para o cancro na infância são os de natureza genética, tais 

como a mutação num gene ou alteração cromossómicas. Ainda assim, os casos derivados 

desses fatores são poucos, cerca de 10%. Desta forma, a maioria dos cancros na infância 

não tem uma causa conhecida (Filbin & Monje, 2019). 

No que diz respeito à classificação do cancro, é por norma realizada com base na 

localização anatómica do tumor primário, contudo, no caso das crianças essas 

classificações devem ser feitas através da morfologia do tumor e do local primário, com 

ênfase na morfologia (National Cancer Institute, 2020). Neste sentido, a terceira e última 

versão da International Classification Childhood Cancer (2005) classifica os tumores 

infantis em 12 grupos de diagnósticos principais: (1) leucemias (doenças 

mieloproliferativas e doenças mielodisplásicas), (2) linfomas e neoplasias 

reticuloendoteliais, (3) SNC e neoplasias intracranianas e intraespinhais diversas, (4) 

neuroblastoma e outros tumores de células nervosas periféricas, (5) retinoblastoma, (6) 

tumores renais, (7) tumores hepáticos, (8) tumores ósseos malignos, (9) tecido mole e 

outros sarcomas extraósseos, (10) tumores de células germinativas, tumores 
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trofoblásticos e neoplasias de gônadas, (11) outras neoplasias epiteliais malignas e 

melanomas malignos e (12) outras neoplasias malignas e as não especificadas (Steliarova‐

Foucher et al., 2005). 

A estratégia mais eficiente para diminuir o impacto físico da doença nas crianças é 

um diagnóstico precoce seguido de terapia eficaz, o que aumenta a probabilidade de a 

doença responder ao tratamento, possibilitando assim uma maior taxa de sobrevivência e 

um menor sofrimento (Howard et al., 2018). O diagnóstico precoce compreende avaliação 

clínica, diagnóstico, estadiamento1, acesso ao tratamento e conscientização das famílias.  

Nos dias atuais os as terapeutas contra o cancro sãos compostas por administrações 

complexas de quimioterapia, que pode resultar em hospitalização e/ou regimes de 

ambulatório, com uma duração variável, podendo assim durar meses ou anos (Long & 

Marsland, 2011). A radioterapia e a cirurgia e/ou transplante de medula são também 

recursos utilizados para o tratamento de crianças com cancro. Quanto à cirurgia, é um 

tipo de terapêutica local, indicada para alguns tumores sólidos que possuem uma massa 

palpável, em que é possível a realização de uma biópsia excisional ou incisional. Todavia, 

o recurso exclusivo a este tipo de tratamento raramente ocorre, devido à existência de 

possíveis micrometástases, razão pela qual a quimioterapia é adequada em grande parte 

dos casos, e pode ser administrada por via oral, endovenosa, intramuscular ou intratecal 

(McLean & Wofford, 2015).  

A quimioterapia pode ser usada com intuito curativo primário para controlar o tumor 

primário e potenciais micrometástases, antes de iniciar um tratamento local ou para 

eliminar potenciais micrometástases e doença residual após a remoção cirúrgica do tumor 

primário (Lissauer & Clayden, 2012). Com a exceção da Irradiação corporal total (TBI), 

 
1 Processo para determinar a extensão e localização do cancro presente no corpo, determinando assim o 

avanço do mesmo (Organização Mundial da Saúde, 2018). 
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a radioterapia é uma modalidade de tratamento local que consiste na utilização de 

radiação ionizante, capaz de eliminar ou de impedir a divisão das células malignas, ao 

interferir com a replicação do ácido desoxirribonucleico (McLean & Wofford, 2015).  

Para alem das terapêuticas citadas anteriormente, também existe a imunoterapia, que 

é uma forma de tratamento com resultados sistémicos, sendo ministrada por via 

endovenosa. A terapêutica através da imunoterapia visa a estimulação das respostas das 

células do sistema imunitário, conferindo-lhe uma melhor capacidade para combater o 

cancro ou a inclusão de anticorpos que ajudem o sistema imunitário (Lissauer & Clayden, 

2012). 

A doença exige também um constante monitoramento que envolve múltiplos 

procedimentos médicos, como repetidas recolhas de sangue, mielogramas e punções 

lombares. Tanto os tratamentos como a monitorização da doença causam efeitos 

secundários tais como perda de cabelo, aumento de peso, alteração de humor, 

suscetibilidade para infeção, fadiga, náuseas e têm um impacto na qualidade de vida da 

criança com cancro, e da sua família (American Cancer Society, 2015). 

Existem riscos de efeitos tardios a nível físico, neuro-cognitivo e psicossocial nos 

sobreviventes de cancro infantil. Anderson & Kunin-Batson, (2009) relatam efeitos 

tardios divididos em quatro categorias: (1) Sintomas dos Membros Inferiores: dor ou 

dormência; (2) Fadiga: que alteram o sono e a capacidade para realizar atividades físicas; 

(3) Défices Cognitivos: na memória e atenção; e (4) Questões psicossociais: depressão e 

dificuldades nas relações sociais (i.e., problemas no estabelecimento e manutenção de 

relacionamento com os pares). Outros autores (Maeda, 2008; Servitzoglou, Papadatou, 

Tsiantis & Vasilatou-Kosmidis, 2009) destacam como consequências físicas tardias a 

reincidência de neoplasia, os problemas cardíacos e pulmonares, a neuropatia, patologias 

do sistema endócrino destacando-se o hipotiroidismo, hipertiroidismo, défices na 
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hormona do crescimento e insuficiência adrenal, infertilidade, problemas no fígado, 

problemas auditivos e dentais. 

As complicações, a duração e a intensidade do protocolo terapêutico, dos efeitos 

secundários e das sequelas a longo prazo têm consequências consideráveis na criança 

(Rodgers, Withycombe, & Hockenberry, 2016), bem como na família (Gerhardt, Salley, 

& Lehmann, 2016). Neste sentido tem havido um aumento da preocupação médica que 

passa não só pela sobrevivência do paciente, mas também com a qualidade de vida do 

mesmo (Vassal et al., 2016). 

Além dos efeitos tardios da doença e do tratamento no âmbito da saúde física, o 

impacto psicológico do cancro infantil pode durar anos, Kinahan et al. (2012) indicam 

que as desfigurações físicas, especialmente deformidades cranianas e da coluna vertebral 

e perda de cabelo devido a tratamentos podem ter impactos psicológicos significativos 

em sobreviventes de cancro infantil. Tais desfigurações físicas podem aumentar os riscos 

de desenvolver ansiedade e depressão (Kinahan et al., 2012).  

 O cancro pediátrico possui desafios específicos quer para a criança, quer para a 

família, disrupções e mudanças nas rotinas familiares, obrigações financeiras, risco de 

morte ou da doença recidivar nas fases terapêuticas e de pós terapêutica (Gerhardt et al., 

2016). Exige uma atenção especial para que, se possível, se consigam diminuir as 

implicações da doença na vida futura. É necessária uma atenção integral às necessidades 

biopsicossociais, i.e., a nível biológico é necessário tratamento adequado a cada tipo de 

cancro, a nível psicológico é necessária uma atenção à saúde mental dos doentes ou 

sobreviventes da doença. Socialmente, o peso de uma doença como cancro também exige 

apoio, não só durante ao tratamento, mas também após o término do mesmo, para a 

adequada reintegração social e qualidade de vida futura (Perina et al, 2008). 
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Impacto da Doença nos Sobreviventes 

De acordo com o National Cancer Institute (2016) a sobrevivência concentra-se na 

saúde e no bem-estar de uma pessoa com cancro desde o momento do diagnóstico até o 

fim da vida. Isto inclui os efeitos físicos, mentais, emocionais, sociais e financeiros, que 

começam no diagnóstico e continuam durante o tratamento e além. A experiência de 

sobrevivência também inclui questões relacionadas com os cuidados de acompanhamento 

(incluindo exames regulares de saúde e bem-estar), efeitos tardios do tratamento, 

recorrência do cancro, situações de recidivas e qualidade de vida. Membros da família, 

amigos e cuidadores também são considerados parte da experiência de sobrevivência. 

A taxa de sobrevivência de cinco anos no cancro pediátrico é, atualmente, cerca de 

84% (American Cancer Society, 2020; Ward et al., 2014) e varia segundo os diferentes 

tipos de cancro: linfomas (91%), leucemia (84%), neuroblastomas (79%) e tumores do 

Sistema Nervoso Central (75%) (American Cancer Society, 2014). Para os sobreviventes, 

existe um risco associado de recorrência e de desenvolver outras neoplasias malignas, 

doenças crónicas e danos funcionais (Ward et al., 2014). É na infância e na adolescência 

que o crescimento e desenvolvimento ocorrem de modo acelerado, e por esse motivo 

qualquer fator que possa intrometer-se nesse processo, como é o caso das terapêuticas 

antineoplásico, pode trazer efeitos físicos, emocionais, cognitivos e a necessidade de 

adaptação psicossocial (Zeltzer et al., 2009).  

As perspetivas de cura cada vez mais eminente, com os avanços da ciência, 

conduziram os profissionais que atuam na área de oncologia com crianças e adolescentes 

a se preocuparem não só com a sobrevivência, mas também com a qualidade de vida após 

o término da terapêutica ( Silva et al., 2010). Faz-se necessária uma atenção cuidadosa às 

repercussões do adoecer nos aspetos pessoal, familiar e social da criança e do adolescente 
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para que a recuperação da saúde seja integral e não meramente a ausência de doença 

(Perina et al. 2009). 

É por volta dos seis anos de idade que a criança consegue ter consciência e capacidade 

psíquica de compreensão da natureza da sua doença (Mouratidi et al., 2015). O processo 

de assimilação, integração e aceitação da nova realidade é lento, gradual e depende da 

estrutura de personalidade de cada indivíduo, da sua dinâmica familiar e da sua rede de 

apoio social. As reações das crianças e dos adolescentes à doença e ao tratamento 

dependem da idade do diagnóstico, do estágio de desenvolvimento cognitivo e emocional 

em que se encontram, do grau de severidade da doença, dos efeitos colaterais, das 

limitações impostas e dos significados internos atribuídos à situação de adoecimento 

(Bemis et al., 2015). 

É comum que a criança desenvolva julgamentos sobre ela mesma pois a sua imagem 

e ideia corporal se alteram (Toro, 2015). E mesmo após o término das terapêuticas a 

criança poderá apresentar sinais de stress pós-traumático. O facto de temerem que o seu 

corpo nunca volte a ser como era antes da doença, o receio de não serem reconhecidos 

pelos seus pares e, no caso do sexo feminino, o medo de serem confundidas com o sexo 

oposto devido à perda de cabelo, vão se traduzir em medos e ansiedades que poderão 

provocar isolamento e baixa autoestima (Bucks et al., 2009). 

No caso dos adolescentes, existe uma maior consciência da sua condição e capacidade 

de tomada de decisão em relação aos tratamentos (Kazak et al., 2010). De acordo com o 

mesmo autor, os adolescentes precisam avaliar as verdadeiras chances de cura, qualidade 

de vida durante e após a terapêutica e o risco de vida. Esses e outros assuntos, próprios 

da fase em que se encontram, provocam instabilidade emocional, medo e insegurança, 

interferindo no seu processo de crescimento e desenvolvimento. Além das complicações 

no relacionamento interpessoal, ampliam as dificuldades no relacionamento afetivo com 
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o sexo oposto e certas atitudes de afastamento por parte dos colegas. Desenvolvem 

também as fantasias de rejeição que contribuem para o desenvolvimento de baixa 

autoestima e de baixa autoconfiança. Alguns experimentam o medo de não serem capazes 

de realizar os seus sonhos. Outros, apesar do desejo de concretizá-los são forçados, pelo 

aparecimento da doença ou pelo tratamento, a mudar os planos e objetivos na vida. Vêem-

se diante da difícil tarefa de alterar os seus objetivos e redirecionar as energias para o seu 

tratamento e cura.  

Outra questão também própria dos adolescentes é a consciência da possibilidade da 

infertilidade devido aos tratamentos e por vezes ao próprio cancro (Patterson et al., 2012). 

Esse facto acrescenta outra dimensão à mudança de identidades, particularmente em 

sobreviventes femininas, em relação às definições de feminilidade e maternidade, as 

emoções ligadas a essa possibilidade são principalmente negativas, baseadas em 

ansiedade e medo. Os sobreviventes sentem-se ansiosos e magoados com o fato de as 

opções de construção de famílias serem limitadas e sofrerem essa perda. Os adolescentes 

que não foram informados sobre a preservação da fertilidade antes do tratamento sentem 

que foram enganados. O risco de infertilidade e as expectativas em relação às dificuldades 

de construção da família ameaçam o senso de si e o que imaginam ser sua vida. O cancro 

retirou as opções e mudou a maneira como a maternidade seria alcançada. As cognições 

em torno da ameaça ou perda de um "direito natural" à maternidade levam à tristeza, 

ressentimento e raiva (Benedict et al., 2020). 

Alguns comportamentos foram verificados em adultos sobreviventes de cancro 

infantil que experienciaram problemas psicológicos após o tratamento, tais como o 

tabagismo, falta de cuidados com a exposição solar e faltas de cuidados com o aumento 

de peso (Ness et al., 2015). O aumento das taxas de problemas psicológicos durante a 

adolescência coloca os sobreviventes adultos em risco aumentado de problemas de saúde 
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crônicos à medida que envelhecem. A associação entre problemas psicológicos dos 

adolescentes e o estado de saúde dos adultos em sobreviventes de cancro infantil é 

semelhante à observada em populações não-cancerígenas, contudo o impacto de tais 

comportamentos em sobreviventes de cancro é potencialmente mais problemático. A 

identificação e o tratamento precoces dos problemas psicológicos dos adolescentes que 

predizem os maus comportamentos de saúde podem ser uma estratégia para a redução 

geral de riscos. Os adolescentes sobreviventes de cancro na infância demonstram taxas 

significativamente mais altas de desatenção, retraimento social e problemas emocionais 

quando comparados com seus irmãos(Krull et al., 2010). 

Os pais relatam um maior sofrimento psicológico quando os seus filhos são 

diagnosticados com cancro na adolescência (Pöder et al., 2010). Isso pode indicar que os 

adolescentes expressam seus sintomas de maneira diferente das crianças mais novas, e 

que isso não implica necessariamente que os adolescentes experimentem sintomas mais 

fortes do que as crianças mais novas. Contudo, na visão dos pais poderá ser mais difícil 

cuidar e apoiar uma criança mais velha do que uma mais nova. 

Sendo considerada uma doença cronica muito exigente a nível físico, social e também 

psicológico, o cancro exige uma adaptação contínua por parte do diagnosticado, dos seus 

pais, irmãos e família enquanto um todo (Long & Marsland, 2011). A dinâmica familiar 

passa por grandes alterações, muitas famílias relatam interrupções nas rotinas diárias, 

vida familiar, realinhamento de papéis e responsabilidades, ameaças ao emprego e tensão 

econômica. Todas essas alterações podem desencadear situações de stress, capazes de ter 

repercussões e consequências relevantes no funcionamento familiar (Caprini & Motta, 

2017).  

Anders e Souza (2009) referem que o cancro é uma experiência vivida pela criança 

e adolescente que não pode ser apagada, sendo um momento delicado não só para o 
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paciente, mas também para o seu cuidador. É uma experiência vivida por fases, em que a 

primeira é a luta contra a doença e diante da cura se inicia as fases seguintes como o 

reaprender a lidar com o medo de uma doença que pode ser recidiva e as constantes 

reavaliações necessárias. Todas essas fases são vividas com o temor, uma readaptação a 

uma vida normal com o término do tratamento por vezes mostra-se difícil e ineficaz. 

Existe, portanto, uma necessidade de apoio psicológico em uma fase precoce, i.e., na fase 

de diagnostico, com continuidade durante e após o tratamento, e muitas vezes essa 

necessidade estende-se até mesmo para depois da cura (Hildenbrand et al., 2011).  

As estratégias adequadas para enfrentar a doença poderão variar de acordo com a 

fase do tratamento. Neste sentido, a maneira que a criança enfrenta a doença em cada uma 

das fases ou situações do tratamento terá um efeito sobre as fases posteriores, tornando 

evidente a relevância de intervenções precoces, ainda na fase de diagnóstico, a fim de que 

o enfrentamento nas fases subsequentes seja facilitador, promovendo uma melhor 

adaptação no futuro (Caprini & Motta, 2017). 

Impacto da Doença nos Cuidadores 

Com o aumento da sobrevivência das crianças com cancro, associa-se também o 

aumento de pais com filhos sobreviventes. Essa sobrevivência não está salva de possíveis 

complicações futuras derivadas não só da doença, mas também dos tratamentos, sendo 

essa possibilidade uma fonte de preocupação por parte dos pais (Long & Marsland, 2011). 

Para além disso, a doença traz consigo diversas mudanças na vida dos pais, 

nomeadamente no acompanhamento dos filhos em todas as situações necessárias, 

enquanto têm de lidar com as suas próprias emoções. Assim sendo, o cancro apresenta-

se como uma experiência com uma carga emocional extremamente negativa e um stressor 

que aumenta o risco da criança e da família desenvolverem perturbações (Wakefield et 

al., 2011).       
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O medo crescente acerca das hipóteses de sobrevivência da pessoa doente, o stress, 

problemas financeiros e alterações negativas na coesão familiar são os problemas mais 

comuns nestas famílias durante e após os tratamentos (Long & Marsland, 2011). As 

constantes readaptações às condições vividas pela criança durante o percurso clínico 

apresentam-se de forma repentina, o que reflete um grau de impotência e um consequente 

desespero por parte dos familiares mais próximos (Jones, 2012). Algumas vezes, com o 

passar do tempo, pode acontecer que a relação entre os pais se venha a deteriorar devido 

a uma retração de cada um para dentro de si mesmo, numa busca quase inconsciente de 

autoproteção (Silva-Rodrigues et al., 2016). 

Segundo Nicholas (2009), pais (i.e., sexo masculino) relataram complicações no 

decorrer do tratamento no que diz respeito a conciliação do trabalho, das exigências 

familiares e domésticas, descrevem o cancro como uma ameaça ao seu autoconceito como 

provedor e protetor da família, pois a doença representa a incapacidade de proteção da 

criança, bem como uma ameaça à segurança económica e familiar. Por outro lado, as 

mães revelaram outros tipos de dificuldades, como o fato de ter filhos com cancro afetava 

muito sua vida social, vida profissional e bem-estar emocional (Wakefield et al., 2014). 

Como principais cuidadoras de seus filhos doentes, essas mães sofreram encargos 

significativos, principalmente durante o tratamento dos filhos, mas também após o 

mesmo. Tendo suas vidas centradas na criança doente, as mães frequentemente 

ignoravam suas próprias necessidades. Estar socialmente isolado e tentar atender às 

necessidades de seus filhos por um longo período de tempo tem um impacto adverso na 

qualidade de vida dessas mães (Kim et al., 2017). Essa baixa priorização das necessidades 

das mães pode levar a um esgotamento, o que pode ter um impacto negativo nos 

resultados de crianças com uma doença (Hile, Erickson, Agee e Annett, 2014). As mães 
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também revelam altos níveis de tristeza crônica, bem como um alto sentimento de culpa 

por aquilo que o filho está a passar (Nikfarid et al., 2015). 

O equilíbrio da criança com cancro está relacionado com o comportamento parental, 

ou seja, relaciona-se com as estratégias de coping e respostas dos pais às carências 

próprias e particulares das crianças, aos seus pedidos e à reciprocidade instituída entre 

pais e filhos (Long & Marsland, 2011). Alguns autores referem que existem variáveis que 

podem antecipar o funcionamento familiar perante um diagnostico de cancro infantil, tais 

como variáveis demográficas, e.g, idade e sexo das crianças e status socioeconômico das 

famílias (Robinson, Gerhardt, Vannatta, & Noll, 2009; Thompson, Gustafson, Hamlett, 

& Spock, 1992).  

Por outro lado, um estudo de meta-análise indica-nos outras variáveis que podem vir 

a contribuir para antecipar o funcionamento familiar, como o suporte psicossocial, i.e., 

este estudo sugere que o apoio psicossocial às famílias pode contribuir para a melhoria 

do bem-estar dos pais e capacidades da família. Habilidades dos pais que já existiam antes 

do tratamento, nomeadamente relacionadas com a procura de ajuda, lidar com as 

situações de maneira autónoma e o diálogo aberto entre os membros da família. Por outro 

lado, esse estudo mostra que não existe uma relação significativa entre as características 

sociodemográficas, seja da criança, seja dos cuidadores, com a boa ou má adaptação. 

Contudo, no caso de famílias que apresentam problemas psicossociais e com baixo grau 

de funcionamento entre os membros da família antes do diagnóstico, podem apresentar  

uma debilitação na adaptação familiar não só durante o processo de doença, mas podendo 

se prolongar até após o término tratamento  (Hosoda, 2014).  

Apesar de não haver um consenso quanto à extensão e impacto das alterações a nível 

familiar, existe sempre a necessidade de reorganização, no sentido de haver uma 

complementaridade de papeis e partilha de responsabilidades, em que muitas vezes se 
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verifica um distanciamento familiar, devido a divisão entre hospital e casa, onde a mãe, 

por norma, assumem o papel de cuidador primário, passando por isso mais tempo no 

hospital (Long & Marsland, 2011).  

O período após o diagnóstico é um momento crítico. Por norma, este acarreta 

consequências no funcionamento da família (Azzani et al., 2015). É exigido aos pais que 

tomem decisões não só relacionadas aos assuntos da vida familiar, mas também a 

exigência de decisões relacionadas aos tratamentos e procedimentos que o filho irá 

realizar. Todas essas decisões têm de ser feitas  num curto espaço de tempo e muitas vezes 

os pais não estão preparados para isso (Bemis et al., 2015). A essas obrigações somam-

se ainda os cuidados que um filho em situação clínica e psicológica vulneráveis exige, 

com cuidados específicos, num ambiente que não lhes é familiar e sem previsão concreta 

de término (Long & Marsland, 2011). Todos esses encargos por vezes trazem consigo um 

aumento de perturbações do foro psíquico nos pais, que têm tendência a diminuir após a 

doença (Bemis et al., 2015). 

As exigências que alteram as relações e as rotinas familiares incluem a angústia pela 

perda da casa devido à hospitalização, perda de segurança emocional e a sensação que os 

membros da família perderam a família que conheciam, e que nunca mais será a mesma 

(West et al., 2015). O futuro é comprometido, bem como as expectativas parentais e todo 

esse processo é vivido tanto pela criança diagnosticada como pelos pais (Litzelman et al., 

2011). 

Um estudo desenvolvido por Hill, Higgins, Dempster e McCarthy (2009) mostrou que 

quando confrontados com um diagnostico grave, que coloca a vida do filho em risco, 

muitos dos pais experienciam um choque existencial. O choque é descrito como uma 

reação emocional paralisante, sendo uma das reações parentais mais frequentes perante o 

diagnóstico de doença crónica do filho, seguida da reação de descrença e de negação 
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(Santos, 2010). Identifica-se também a ansiedade como uma reação natural vivenciada 

pelos pais, que está relacionada com a incerteza, a ameaça e o sentimento de impotência 

no controlo da situação.  

O funcionamento familiar no diagnóstico é preditor do ajustamento posterior dessas 

famílias, de modo que famílias que apresentam mais dificuldade no diagnóstico, com 

níveis elevados de ansiedade, por exemplo, continuam a experimentar níveis elevados de 

sofrimento psicológico, inclusive quando o tratamento é concluído (Kazak et al., 2011).  

Um estudo (Ozono et al., 2010) que teve como objetivo identificar padrões de 

funcionamento nas famílias com um membro sobrevivente de cancro infantil que estão 

em risco psicológico, avaliou 247 indivíduos: 88 adolescentes sobreviventes, 87 mães e 

72 pais. As famílias foram divididas em três grupos de acordo com o instrumento que 

avalia o índice de relacionamento familiar (FRI) e as suas três dimensões de avaliação, 

coesão, expressividade e conflito. Assim sendo, o primeiro grupo foi identificado como 

família de "conflitantes”, apresentavam alto nível de conflito, baixa coesão e baixa 

expressividade. Os membros deste tipo de família comportavam-se de forma 

independente; estas famílias podem-se tornar problemáticas para os médicos, pois não 

estão dispostas a lidar com o problema, não querem compartilhar as suas preocupações e 

recusam-se a conversar entre si. O seu sofrimento pode ressoar em todo o sistema de 

tratamento e estes indivíduos apresentaram os mais altos níveis de depressão, ansiedade 

e stress pós-traumático. O segundo grupo foi denominado de família 'solidária', este grupo 

é caracterizado pela coesão, que parece ser um indicador de uma família adaptativa, cujos 

membros se apoiam, compartilham honestamente suas emoções e se comportam com 

cuidado mútuo. Níveis relativamente baixos de sofrimento psicológico foram encontrados 

nessas famílias e, geralmente, eles não precisavam da ajuda de especialistas em psicologia 

por causa de seus altos níveis de apoio interno. O terceiro grupo é a família de 'tipo 
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intermediário', apresentam níveis moderados de conflito e de coesão, para os pais, a 

depressão e a ansiedade foram maiores do que nas famílias de apoio e menores do que 

nas famílias em conflito. No entanto, essas famílias apresentaram níveis de stress pós-

traumático semelhantes às famílias de apoio. Assim, os membros intermediários da 

família enfrentaram algum grau de risco psicológico, enquanto níveis equivalentes de 

sofrimento foram encontrados. 

A gravidade, as necessidades exigidas pela doença e pela terapêutica podem vir a  

traduzir-se em alterações psicológicas nos pais, bem como na relação conjugal (Silva-

Rodrigues et al., 2016). Essas mudanças não ocorrem apenas na fase inicial da doença, 

alguns pais demonstram perturbações emocionais muitos anos após o fim do tratamento 

(Jithoo, 2010). Na etapa do diagnóstico, as reações parentais de choque, incredulidade, 

temor, culpa, tristeza, ansiedade ou raiva, são as mais frequentes (American Cancer 

Society, 2014). Outras que também são experimentadas são a sensação de impotência, 

aflição e sobrecarga (Jithoo, 2010). Já após terminarem o tratamento, um estudo que 

incluiu 17 famílias demonstrou que entre 66% a 90% dos pais de sobreviventes 

reportaram sentimentos de incerteza, tristeza e sintomas depressivos (Sundler et al., 

2013). A experiência de cuidar de uma criança com cancro está relacionada ao aumento 

do  stress que pode afetar negativamente a saúde mental dos pais e a qualidade de vida 

(Witt et al., 2010) 

Um estudo de meta-análise que investigou o que a literatura indica sobre os efeitos 

psicológicos tardios nos pais de sobreviventes de cancro infantil (Ljungman et al., 2014), 

conclui que existem níveis elevados de sofrimento psíquico, como sintomas de estresse 

pós-traumático, depressão, ansiedade, distúrbios do sono, sintomas somáticos, medo de 

recorrência, grande preocupação e fadiga. Por outro lado, o mesmo estudo também relata 

uma maior valorização da vida, conceituada como crescimento pós-traumático, indicando 
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que 90% das mães de crianças tratadas anteriormente por cancro relatam pelo menos uma 

consequência positiva devido à doença da criança, enquanto quase metade relatam quatro 

ou mais consequências positivas. 

Haegen e Etienne (2018) realizaram um estudo que teve com objetivo investigar o 

ajustamento psicológico relacionado com o fator de risco de intolerância à incerteza em 

pais de sobreviventes ao cancro infantil, com 4 a 6 anos de remissão da doença. Os autores 

concluíram que depois de combater o cancro com o filho, muitos pais enfrentaram 

inúmeras dificuldades ao longo da vida, tais como a ansiedade, depressão e intolerância 

à incerteza. Apesar da remissão da doença, o apoio emocional e psicológico prestado aos 

filhos ao mesmo tempo que vivenciam as suas próprias preocupações e emoções, resultam 

num aumento do sofrimento clínico (e.g. ansiedade, preocupação) e comportamentos 

disfuncionais (e.g. ruminação, evasão cognitiva). Em relação ao sofrimento clínico, os 

resultados demonstraram que os cinco anos de sobrevida permaneceram como um marco 

importante para os pais, onde o sofrimento clínico foi significativo tanto para mães quanto 

para pais, i.e., a sobrevida de cinco anos tem sido a principal referência de sucesso 

terapêutico para pais.  

Perceção da Doença – Modelo de Autorregulação do Senso Comum – MSC 

A maneira que as crenças individuais afetam a perceção que o sujeito tem sobre a sua 

saúde e doença tem sido estudado ao longo dos anos pela psicologia. A partir dos seus 

sistemas de crenças individuais o sujeito interpreta informações exteriores, conferindo 

assim uma marca única e pessoal à forma como cada individuo perceciona e vive a sua 

saúde ou a sua doença. (Pedro et al., 2012) 

Quando se verifica um diagnóstico de doença, o sujeito desenvolve um padrão 

organizado de crenças sobre a sua condição. Quando os sintomas correspondem a esses 

padrões o sujeito determina que de facto está doente (Ridder et al., 2008). A maneira 
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como o sujeito dá significado à sua condição e as crenças que desenvolve sobre a mesma 

representam a perceção que este tem em relação à sua nova condição (Figueiras, 2008).  

Entende-se por perceção da doença a forma como os sujeitos compreendem diferentes 

aspetos relacionados à saúde e à doença tendo em consideração suas experiências 

individuais e coletivas. A essas experiências soma-se também a informação previa que o 

sujeito possui acerca da sua doença, tais como os sintomas, potenciais causa, duração, 

evolução e consequências (Leventhal et al., 2012). A perceção do indivíduo como doente 

requer um conjunto de experiências subjetivas, mudanças físicas ou emocionais e a 

confirmação de tudo isso por outras pessoas. No caso das doenças crónicas, essa perceção 

pode vir a dificultar ou facilitar a adesão ao tratamento (Horne, 2012). 

A perceção da doença é, portanto, a definição de senso-comum que cada sujeito 

constrói no momento em que sente alguma ameaça à sua saúde (Leventhal, Breland, 

Mora, & Leventhal, 2010). O modo como cada sujeito entende cognitivamente a doença 

afeta diretamente a sua resposta à situação crónica e a sua atitude de coping (Van Den 

Bergh et al., 2010).  

Uma maneira de compreender os efeitos causados por uma experiência como o cancro 

na infância, é através da investigação das crenças/perceção que cada sujeito tem sobre 

esse acontecimento. Um dos modelos mais utilizados para esse efeito é o Modelo de 

Autorregulação do Senso Comum – MSC (Levanthal, Nerenz, & Steele, 1984). De acordo 

com este modelo teórico, os sujeitos constroem crenças e representações cognitivas e 

emocionais sobre doenças e ameaças à saúde (Chittem, Norman & Harris, 2015; 

Leventhal et al., 2001; Rees et al., 2004). Estas representações cognitivas, ou perceções 

da doença, são normalmente constituídas através de algumas dimensões, que foram 

identificadas inicialmente como cinco, que são (1) identidade -  entendida como os 

sintomas ou as mudanças atribuídas, pelo sujeito a doença; (2) causa – que são os 

https://revistas.urosario.edu.co/xml/799/79959509011/html/index.html#79959509011_ref4
https://revistas.urosario.edu.co/xml/799/79959509011/html/index.html#79959509011_ref14
https://revistas.urosario.edu.co/xml/799/79959509011/html/index.html#79959509011_ref24
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comportamentos e eventos que o sujeito identifica como a causa da doença ou ao aumento 

dos sintomas; (3) duração – durabilidade da doença, bem como as suas oscilações; (4) 

consequência – perceção do impacto que encarreta a doença, seja no presente ou no 

futuro, em todos os aspetos da vida; (5) controlo ou cura – essa dimensão passa por toda 

a expectativa que o sujeito tem sobre o controlo ou a cura da doença. Todas essas 

dimensões foram identificadas numa primeira fase do modelo de autorregulação. 

(Leventhal, Nerenz, & Steele, 1984). 

Após uma avaliação integral do modelo, Leventhal, Diefenbach e Leventhal (1992) 

perceberam que este, até então, era estático, i. e., definia as dimensões sem levar em 

consideração que a perceção da doença é considerada dinâmica, ou seja, a doença produz 

sensações somáticas, estas que podem ser aumentadas, diminuídas ou apresentar-se 

ciclicamente, influenciadas por novas informações sobre a doença. Em consequência 

disso, as estratégias de coping e a avaliação da doença estão em constante atualização. 

Foi, portanto, incluída no modelo a dimensão coerência da doença, referente à coerência 

no processo de autorregulação ativo para o próprio sujeito de acordo com a sua 

personalidade e levando em consideração o sistema da sua cultura e os cuidados com a 

saúde. 

 Com a evolução da investigação, foi possível perceber que as questões emocionais 

relacionadas com a doença têm impacto no processo cognitivo, nomeadamente através da 

tomada de decisão relacionada com a procura de ajuda médica e sintomatologia somática. 

Foi então incluída a dimensão representação emocional, que é o impacto emocional 

percebido pelo sujeito em relação à doença (Hagger et al., 2017). Moss-Moris et al. (2002) 

após revisar a maneira como o sujeito avalia a perceção da doença, integra quatro 

subdimensões – a dimensão controlo ou cura divide-se agora em duas: controlo Pessoal, 

que se caracteriza pela perceção que o sujeito tem como parte influente no controlo ou 
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cura da doença; e Perceção do Tratamento, que passa pelo entendimento que o sujeito 

tem sobre a eficácia das terapêuticas. A dimensão da duração também se divide em duas: 

duração aguda/crónica, que são condições especificas da doença e duração cíclica, que 

engloba a perceção dos sintomas relacionados com a doença. Assim sendo o modelo conta 

agora com sete dimensões e quatro subdimensões, como mostra a figura 1.  

A literatura indica que a perceção subjetiva do estado de saúde colabora para os 

diversos resultados em saúde, quer a nível físico, quer a nível psicológico (Hagger et al., 

2017). O modelo de doença é, portanto, baseado em esquemas cognitivos flexíveis, nos 

quais os indivíduos baseiam-se para atribuir significado à sua saúde e à sua doença. A 

eles são integrados informações resultantes dos contextos culturais e sociais, bem como 

experiencias anteriores (S. Silva et al., 2011). 

A abordagem cognitiva baseia-se na ideia de que ao longo da vida o individuo constrói 

representações sobre as vivências, acontecimentos e experiências internas e externas. 

Toda essa construção será usada para interpretar novas situações, nomeadamente uma 

doença (Ferreira, Gay, Aeberharf & Bricaire, 2011). A maneira que o individuo constrói 

as próprias representações da doença, bem como se comporta perante a mesma e a forma 

como encara a situação ajudam a determinar comportamentos e a planear intervenções 

bem-sucedidas (Odgen, 1999). 
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Figura 1 – Modelo de Autorregulação do Senso Comum 

• Sintomas ou mudançaIdentidade

• Comportamento e eventos que resulta na doença ou 
aumento dos sintomasCausa

• Impacto da doença na vida do paciente Consequência

• Controlo pessoal - perceção que sujeito tem em relação 
ao seu papel na cura ou no controlo da doença

• Controlo do tratamento - perceção da eficácia do 
tratamento

Controlo ou Cura

• Duração aguda/crônica - condição da doença

• Duração cíclica - perceção dos sintomas da doença
Duração

• Compreensão do indivíduo em relação a doença
Coerência da 

Doença 

• Precupação - preocupação percebida pelo sujeito em 
relação a doença 

• Emoção - Impacto emocional percebido pelo sujeito 
relacionado com a doença

Representação 
Emocional
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Perceção da Doença – Cancro  

Atualmente o cancro é uma doença crônica tratável, sobretudo quando o diagnóstico 

é feito de forma precoce. Contudo, ainda é muito estigmatizada, com muitos mistérios e 

dúvidas, sendo um impacto negativo na vida das pessoas, não só pela sua repercussão 

social e económica, mas principalmente pela agonia que o paciente e sua família passam 

a vivenciar. É através destes pressupostos que os intervenientes criam a sua perceção 

sobre a doença. (Hopman & Rijken, 2015). 

A literatura indica que o reconhecimento social do cancro como uma doença 

altamente mortal influencia na perceção da doença do paciente, indicando que não há 

influencia do tipo de cancro, mas sim do conceito geral da doença e todas as implicações 

que esta tem, seja os sintomas, as suas causas, o impacto da doença em si, bem como o 

impacto do tratamento e a sua cronicidade e/ou a sua ideia de morte (Castro et al., 2015). 

Estando o cancro diretamente ligado ao sofrimento e à ideia de morte, é comum que 

essas informações sejam integradas na perceção que o paciente tem da doença, assim 

sendo esses componentes acabam por tornarem-se elementos stressores, que podem vir a 

ajudar no desenvolvimentos de transtornos psicológicos como a ansiedade e stress, o que 

indica que o significado que o sujeito atribui ao seu estado de saúde tem impacto na saúde 

mental durante e após o tratamento (Durazo & Cameron, 2019). 

A literatura atual sobre perceção da doença e cancro é ainda escassa no que se refere 

a crianças e adolescentes sobreviventes de cancro. O Modelo do Senso Comum de 

perceção da doença foi pensando para adultos, e pouco se sabe sobre a evolução dessa 

perceção da infância à idade adulta. Essa lacuna no conhecimento científico precisa ser 

aprofundada. 

Por falta de muitos estudos científicos que avaliem a perceção da doença na criança 

com cancro, foram necessárias algumas consultas científicas não da doença em si, mas de 
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sintomas causados pelo cancro, que também são comuns a outras do doenças, como é o 

caso do estudo realizado por Haines, Loades e Davis (2019) em crianças e adolescentes 

com diabetes tipo 1 e artrite idiopática juvenil, que indica que os sintomas depressivos, a 

perceção de maiores consequências, o menor controlo do tratamento e menor 

compreensão de sua condição são identificados em maior frequência nos participantes 

com fadiga crónica do que nos demais participantes que não apresentam fadiga cronica.  

Um estudo de meta-análise sobre medo da recorrência do cancro em sobreviventes de 

cancro e os seus cuidadores realizado por Simard , Thewes, Humphris, Dixon, Hayden, 

Mireskandari e Ozakinci (2013) indica que o medo da recorrência do cancro está entre os 

problemas mais comumente relatados e uma das áreas mais prevalentes de necessidades 

não atendidas para sobreviventes de cancro e seus cuidadores. Esse medo pode resultar 

de interpretações da ameaça de cancro, que podem ser desencadeados pela perceção de 

pistas internas (e.g. sintomas físicos) e/ou pistas externas (e.g. programas de televisão 

sobre cancro) e interpretados por meio de antecedentes (e.g. conhecimento sobre o 

cancro) e característicos pessoais (e.g. estratégias de enfrentamento). As reações 

comportamentais (e.g. verificação corporal) ou emocionais (e.g. medo) e respostas 

fisiológicas (e.g. sintomas somáticos de ansiedade) podem influenciar os processos 

anteriores. 

Quando a perceção da doença entre sobreviventes de cancro infantil e as suas mães 

foi comparada, identificou-se diferenças importantes, conforme um estudo em que 

participaram 27 sobreviventes de cancro infantil e 49 mães de sobreviventes de cancro 

infantil (Castro et al., 2018). Os resultados indicaram que as mães têm crenças mais 

negativas sobre a doença que os sobreviventes. As mães vêm o cancro infantil como uma 

doença mais crónica, em que os sintomas são mais cíclicos, com consequências mais 

graves e representação emocional mais negativa que os sobreviventes. Acreditam também 
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que estão mais informadas sobre a doença e que têm mais controlo pessoal, além de 

acreditarem que o tratamento resulta no controlo total da doença. 

Para muitas pessoas, o diagnóstico de cancro está associado a sofrimento emocional 

agudo e/ou retardado, níveis clínicos de depressão e ansiedade, função e funcionamento 

físico insatisfatórios e uma baixa qualidade de vida. Alguns sobreviventes de cancro 

apresentam maus resultados de saúde física e mental até 10 anos após o diagnóstico 

(Richardson et al., 2017). De acordo com o mesmo autor, lidar com o cancro é 

extremamente complexo, com estratégias de coping mal adaptativas, como evitação ou 

negação, que podem levar a níveis mais elevados de preocupação, ansiedade e depressão. 

Existe assim a necessidade de intervenção psicológica não só durante o tratamento, mas 

também após o seu termino. 

 Em suma, o cancro é uma doença que acarreta diversas mudanças, a nível familiar, 

físico e psicológico. O sobrevivente, bem como os cuidadores envolvidos no processo de 

cura necessitam de acompanhamento não apenas durante o diagnóstico e tratamento, mas 

também após a remissão da doença. Grande parte da literatura existente tem um maior 

foco nas crianças doentes no decorrer da doença, sendo escassos, apesar de existentes, 

estudos que avaliem a perceção da doença em sobreviventes de cancro infantil e os seus 

cuidadores.  
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Objetivos 

O presente estudo tem como principal objetivo examinar a perceção da doença de 

sobreviventes de cancro infantil e de seus cuidadores. 

Como objetivos específicos tem-se: 

• Examinar possíveis diferenças da representação cognitiva da doença entre 

sobreviventes e cuidadores nas dimensões – consequência, identidade, causas, 

controlo ou cura, duração, coerência da doença e representação emocional. 

• Avaliar se existe relação entre as dimensões da representação da doença entre si 

nos dois grupos em estudo. 

• Examinar se existe relação entre as dimensões da representação da doença entre 

si em cada grupo individual.  

• Verificar quais são as principais causas atribuídas ao cancro infantil nos dois 

grupos em estudo.  
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Método 

Participante 

O projeto inicial que envolveu a recolha dos dados estudados nesta dissertação foi 

desenvolvido no Brasil, coordenado pela Prof. Dra. Elisa Kern de Castro, intitulado 

“Qualidade de vida, saúde mental e perceção da doença de sobreviventes de câncer 

infantil e seus progenitores” (CNPq Processo 306925/2016-8) e já foi finalizado. 

Contudo, os dados recolhidos sobre perceção da doença em sobreviventes de cancro 

infantil não haviam sido ainda analisados e publicados, e foi o foco desta dissertação.  

Os participantes foram 45 sobreviventes de cancro infantil que estavam em 

acompanhamento ambulatorial no Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), Brasil, 

e seus cuidadores principais (45).  

Os critérios de inclusão para participação na pesquisa foram:  

- Sobreviventes: ter 12 anos de idade ou mais, ter concluído o tratamento e estar em 

remissão da doença há pelo menos dois anos, ter pelo menos quatro anos de escolaridade. 

- Cuidadores: ter(em) sido o(s) principal(is) cuidador(es) da criança no momento do 

tratamento do cancro infantil, estar presente no hospital no dia da consulta de rotina do 

filho(a) e ter pelo menos quatro anos de escolaridade. 

A recolha de dados foi realizada num hospital universitário do sul do Brasil. Os dados 

iniciais foram recolhidos através de informações que constam no sistema do hospital, tais 

como os dias em que os sobreviventes teriam as suas consultas de rotina realizadas após 

um ano da remissão da doença. As idades também foram verificadas, sendo selecionados 

apenas aqueles que preenchiam o critério de inclusão. Após a verificação destes dados foi 

feito um contacto telefónico a fim de avaliar o interesse na participação no estudo, caso 

esse interesse fosse verificado era solicitado que o principal cuidador estivesse presente 

na consulta. No dia e hora marcado através deste primeiro contacto, as pesquisadoras 
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encontravam-se com os participantes no ambulatório de oncologia pediátrica, nesta altura 

era novamente apresentado e explicado o estudo e os participantes eram direcionados para 

o centro de pesquisa clínica do hospital, onde assinavam o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (Anexo D). A aplicação dos instrumentos foi realizada de maneira 

individual e simultaneamente com o sobrevivente e progenitor em salas separadas.  

Instrumentos 

Os dados foram recolhidos através dos seguintes instrumentos: 

Questionário de dados sociodemográficos Clínicos - contem dados como idade, 

sexo, estado civil, escolaridade (de todos os participantes), diagnóstico, tempo de 

tratamento, procedimentos realizados (cirurgia, quimioterapia, radioterapia, transplante 

de medula) dos sobreviventes de cancro infantil. Apresenta também uma questão sobre a 

identificação, por parte do participante, de algum outro evento estressor significativo que 

possa ter ocorrido até ao período atual. Há duas versões do questionário: uma para 

sobreviventes e outra para os progenitores (Anexo A e B). 

Brief Illness Perception Questionnaire (Brief IPQ) (Anexo C)., versão brasileira - 

é composto por nove itens, sendo oito deles desenvolvidos a partir dos itens do IPQ-R 

(Ilness Perception Questionaire- Revised). O nono item refere-se à escala causal, já 

utilizada no IPQ-R. Todos os itens, exceto a questão causal (9), são respondidos em escala 

tipo Likert de 10 pontos. São cinco itens de avaliação das representações cognitivas da 

doença: consequências (item 1), controlo pessoal (item 2); controlo do tratamento (item 

3), identidade (item 4) e dimensão temporal – duração (item 8). Dois itens avaliam a 

representação emocional: preocupação (item 5) e emoções (item 7). Um item avalia a 

compreensão da doença (item 6). A representação causal (item 9) é avaliada através de 

uma pergunta sobre fatores causais associados à sua doença. As respostas relacionadas a 

esse item podem ser agrupadas em categorias, como: estilo de vida, stress, 
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hereditariedade, etc. Pontuações elevadas indicam uma maior perceção de ameaça da 

doença à saúde. Assim como na versão original em inglês (Broadbent, Petrie, Main, & 

Weinman, 2006), a versão brasileira extraiu dois fatores: representação cognitiva e 

representação emocional. O instrumento já foi utilizado em amostra com sobreviventes 

de cancro infantil (Wenninger et al., 2013). Meta-análise realizada sobre o instrumento 

(Broadbent et al., 2015) mostrou que ele pode ser usado não só em adultos, mas também 

em crianças a partir dos oito anos de idade, em diferentes países e línguas. 

Procedimentos de Análise de Dados 

Foi utilizado o programa informático Statistical Package for the Social Science 

(SPSS), versão 26.0 para Windows. Inicialmente foram feitas análises descritivas 

(médias, DP, percentagens) dos resultados. A normalidade das distribuições foi analisada 

através do teste Kolmogorov-Smirnov, que mostrou que a maioria das variáveis não 

possuíam critérios para a normalidade. 

Foram utilizadas técnicas de estatística com o intuito de responder às questões de 

investigação, recorreu-se à análise inferencial através dos testes não paramétricos. 

Utilizou-se o teste U de Mann-Whitney para duas amostras independentes que permite 

verificar se existe diferenças entre os grupos, isto é, compara as funções de distribuição 

de uma variável em duas amostras independentes (Marôco, 2018). Foi aplicado a 

correlação de Spearman que se carateriza por medir o grau de associação ou de relação 

linear mútua entre duas variáveis ordinais ou sem distribuição normal. O coeficiente de 

correlação situa-se no intervalo -1≤ r ≤ 1. Segundo Marôco (2018), quando o coeficiente 

apresenta valores inferiores a zero/negativos, quer dizer que as variáveis analisadas 

variam em sentido contrário, i.e., quanto mais elevados forem os valores de uma variável, 

mais baixos serão os da variável que com esta se correlaciona e vice-versa. Todavia, 
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quando o coeficiente apresenta um valor positivo, o comportamento das variáveis faz-se 

no mesmo sentido. Para todos os testes foi utilizado um nível de significância de p<0.05. 

Foi também necessário a categorização da questão de resposta aberta e uma 

posterior análise de frequência dessas mesmas categorias.  
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Resultados 

A fim de caracterizar a população, foram realizados testes descritivos das 

características sociodemográficas dos participantes. 

 Tabela 1 

Gênero dos participantes 

Gênero Grupos Frequência Percentagem 

Feminino Sobreviventes 22 48,9% 

Cuidadores 40 88,9% 

Masculino Sobreviventes 23 51,1% 

Cuidadores 5 11,1% 

Como se pode verificar através da tabela 1, o grupo dos cuidadores foi composto 

maioritariamente pelo gênero feminino com uma percentagem de 88,9% (n=40) e com 

11,1% (n=5). do gênero masculino. Enquanto o grupo dos sobreviventes foi composto 

por 48,9% (n=22) pelo gênero feminino e 51,1% (n=23) do gênero masculino.  

Tabela 2 

Idades do diagnostico, idade atual dos sobreviventes e cuidadores e tempo fora do 

tratamento 

  Grupos Média Mínimo Máxima Mediana 
Desvio 

Padrão 

Idade do 

diagnostico 

Sobreviventes 9,53 4 17,45 10,39 5,32 

Cuidadores 40,5 19 57 38 9 

Idade atual 
Sobreviventes 16,99 12 28,87 16,79 3,60 

Cuidadores 48 28 67 47 9 

Tempo fora do 

tratamento  
5,85 0,60 15,39 4,77 4,10 

Como se pode observar na tabela 2 a média das idades dos sobreviventes na altura 

do diagnóstico é de 9,53 anos, em que a idade mínima se situa nos 4 anos de idade e a 

máxima nos 17 anos, com um desvio padrão de 5,32. Já em relação à idade atual dos 

sobreviventes encontra-se uma média de 16,99, com uma idade mínima de 12 anos e a 

máxima de 28,87, com desvio padrão de 3,60. No caso dos cuidadores a idade média na 

altura do diagnostico encontra-se nos 40,5 anos, com uma idade mínima situada nos 19 
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anos e a máxima nos 57, com um desvio padrão de 9. Quando se olha para as idades atuais 

dos cuidadores verificamos que a idade média é de 48 anos, com uma mínima de 28 e 

máxima de 67 anos e um desvio padrão de 9. 

Pode-se também observar na tabela 2, o tempo que decorreu entre o tratamento a 

que os sobreviventes foram submetidos e a altura em que foi realizada a recolha de dados 

em estudo. Verifica-se assim que a média em anos fora do tratamento situa-se em 5,85, 

com uma mínima de 0,60 e uma máxima de 15,38, com um desvio padrão de 4,10.  

Como se pode verificar na tabela 3 foram identificados os tipos de cancro que os 

respondentes tiveram, bem como os tratamentos que foram sujeitos, o tempo em que 

estiveram nestes mesmos tratamentos, situações recidivas e sequelas físicas  

Tabela 3 

Tipos de cancro, tratamentos, tempo em tratamento, situações recidivas e sequelas 

físicas (n=45) 

Dados da Doença Total Percentagem 

Tipos de Cancro   

Leucemias 10 22,2% 

Linfomas 9 20% 

Massas abdominais 7 15,6% 

Tumores do SNC 6 13,3% 

Tumores oculares  4 8,9% 

Tumores ósseos 8 17,8% 

Tumores de partes moles 1 2,2% 

Tipos de tratamento 

Quimioterapia 39 89,7% 

Radioterapia 15 33,3% 

Transplante de medula 2 4,4% 

Cirurgia 25 54,5% 

Tempo em tratamento 

Até 6 meses  11 24,4% 

Até 1 ano 11 24,4% 

Até 2 anos  11 24,4% 

 2 anos ou mais  12 26,7% 

Recidivas 
Não 40 88,9% 

Sim 5 11,1% 

Sequelas físicas 
Não 30 66,7% 

Sim 15 33,3% 
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Os cancros mais vezes verificados são a leucemia 22,2 % (n=10), linfomas com 

20% (n=9) e os tumores ósseos com 17,8% (n=8). Os restantes participantes verificaram 

tumores abdominais 15,6% (n=7), do SNC com 13,3% (n=6), oculares 8,9% (n=4) e 

tumores de partes moles 2,2% (n=1). O tipo de tratamento que os sobreviventes mais 

vezes foram submetidos é a quimioterapia com 86,7% (n=39), seguido pela cirurgia com 

54,5% (n=25) e radioterapia com 33,3% (n=15). Verificou-se também o transplante de 

medula com 4,4% (n=2) dos casos.  

Em relação ao tempo de tratamento, é possível verificar que a maioria dos 

sobreviventes permaneceram em tratamento por dois ou mais anos 26,7% (n=12), 

enquanto os restantes permaneceram até 6 meses, até 1 ano e até 2 anos com 24,4% (n=11) 

em todos os intervalos. Verifica-se também que 11,1% (n=5) dos inquiridos tiveram 

situações recidivas e 33,3% (n=15) relatam sequelas físicas decorrentes do cancro.  

Foram comparados os dados das dimensões da perceção da doença entre os 

sobreviventes e seus cuidadores, conforme mostra Tabela 4.  
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Tabela 4 

Teste de Mann-Whitney para comparação da perceção da doença entre sobreviventes e 

cuidadores  

Dimensões  Grupos Média Mann-Whitney U p 

Consequência 
Sobreviventes 4,59 

767,000 ,126 
Cuidadores 5,74 

Identidade 
Sobreviventes 5,49 

479,000 ,001 
Cuidadores 8,12 

Controlo pessoa 
Sobreviventes 5,36 

758,500 ,145 
Cuidadores 4,05 

Controlo do tratamento 
Sobreviventes 9,27 

943,500 ,978 
Cuidadores 9,49 

Duração 
Sobreviventes 5,73 

759,500 ,205 
Cuidadores 6,51 

Coerência da doença 
Sobreviventes 6,45 

879,500 ,698 
Cuidadores 5,95 

Representação emocional 

– Preocupação 

Sobreviventes 5,39 
576,500 ,001 

Cuidadores 7,93 

Representação 

emocional- Emoções 

Sobreviventes 4,57 
579,000 ,002 

Cuidadores 7,09 

Os resultados obtidos pelo teste de Mann-Whitney mostram que existem 

diferenças estatisticamente significativas na identidade (número de sintomas atribuídos à 

doença) (U= 479,00; p = ,001) entre o grupo sobreviventes (M= 5,49) e cuidadores (M= 

8,12). Esses resultados indicam que os cuidadores atribuem mais sintomas ao cancro de 

maneira significativa. Os resultados indicam também disparidades na dimensão 

representação emocional (U= 579,00; p = .002) entre sobreviventes (M= 4.57) e 

cuidadores (M=7.09), mostrando assim que os cuidadores têm emoções mais negativas 

sobre a doença do que os sobreviventes. Verifica-se que os valores médios dos 

sobreviventes são inferiores aos cuidadores, o que significa que os cuidadores atribuem 

mais sintomas ao cancro infantil que os sobreviventes, e têm uma representação 

emocional mais negativa sobre a doença que os sobreviventes. 

Relativamente às variáveis Consequência (U= 767,00; p = ,126), controlo Pessoal 

(U= 758,50; p = ,145), controlo do tratamento (U= 943;50; p = ,978), duração (U= 759,50; 
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p = ,205) e coerência da doença (U= 879,50; p = ,698)  não foram encontradas diferenças 

estatisticamente significativas em função dos grupos sobreviventes e cuidadores. 

Foi aplicada a correlação de Spearman que se carateriza por medir o grau de 

associação ou de relação linear mútua entre duas variáveis ordinais ou sem distribuição 

normal, no caso as dimensões da perceção da doença no grupo de sobreviventes de cancro 

infantil.  

Tabela 5 

Coeficiente de correlação de Spearman entre as dimensões da perceção da doença do 

grupo dos sobreviventes (n=45) 

   

Consequência 

Controlo 

ou Cura - 

Controlo 

Pessoa 

Controlo ou 

Cura - 

Controlo do 

Tratamento 

Identidade 

Representação 

Emocional - 

Preocupação 

Coerência 

da Doença 

 

Representação 

Emocional - 

Emoção 

 

 

Duração 

Consequência 
r 1        

p 1        

Controlo ou 

Cura - Controlo 

Pessoa 

r -,045 1       

p ,770 1       

Controlo ou 

Cura - Controlo 

do Tratamento 

r ,006 ,085 1      

p ,970 ,582 1      

Identidade 
r ,155 ,233 -,088 1     

p ,322 ,132 ,576 1     

Representação 

Emocional - 

Preocupação 

r ,477** ,196 ,082 -,010 1    

p ,001 ,202 ,598 ,947 1    

Coerência da 

Doença 

r -,039 ,375* ,328* ,222 ,162 1   

p ,800 ,012 ,030 ,153 ,295 1   

Representação 

Emocional - 

Emoção 

r ,661** -,089 -,176 ,068 ,320* -,111 1  

p ,000 ,566 ,252 ,666 0,35 ,473 1  

Duração 
r ,267 -,066 -,138 -,171 ,262 -,125 ,376* 1 

p ,079 ,670 ,370 ,274 ,086 ,418 ,012 1 

*p < 0,05; **p<0,01 

Quando se analisa a tabela 5, verifica-se que as dimensões estão relacionadas entre 

si. A representação emocional na subescala preocupação apresenta uma relação positiva 

estatisticamente significativa em relação à Consequência (r = ,477; p = ,001). Esse 

resultado indica que quanto maior é a perceção do sujeito sobre o impacto que a doença 

tem na sua vida maior é a preocupação com a doença. A representação emocional na 
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subescala emoção também apresenta uma relação positiva estatisticamente significativa 

em relação à consequência (r = 0,661; p = 0,000) e com a duração (r = 0,376; p = 0,012). 

O primeiro caso indica que quanto maior é o impacto da doença na vida do paciente, 

maior é o seu sofrimento emocional, assim como quanto maior é a perceção da duração 

doença, maior é o sofrimento relacionada com a mesma.  Por outro lado, quando se olha 

para o controlo Pessoal, este apresenta uma relação positiva estatisticamente significativa 

com a coerência da doença (r = 0,375; p = 0,012) e com o controlo do tratamento (r = 

0,328; p = 0,030). O primeiro caso indica que quando o sujeito tem uma maior 

compreensão da doença ele acredita que tem um papel mais ativo na sua cura. O segundo 

caso revela que a maior compreensão da doença resulta numa maior crença na eficácia 

dos tratamentos. 

Realizou-se também o teste de correlação entre as dimensões da perceção da 

doença no grupo dos cuidadores, como se pode observar na tabela 6. 
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Tabela 6 

Coeficiente de correlação de Spearman entre as dimensões da perceção da doença no 

grupo dos cuidadores (n=45) 

Dimensões 

  

Consequência 

Controlo 
ou cura - 
Controlo 
pessoal 

Controlo 
ou cura - 
Controlo 

do 
tratamento 

Identidade 
Representação 

emocional - 
Preocupação 

Coerência 
da 

doença 

 
Representação 

emocional - 
Emoção 

 
 

Duração 

Consequência 
r 1        

p 1        

Controlo ou 
cura - Controlo 

pessoa 

r -,225 1       

p ,153 1       

Controlo ou 
cura - Controlo 
do tratamento 

r ,236 ,057 1      

p ,127 ,720 1      

Identidade 
r ,187 ,276 ,442** 1     

p ,230 ,077 ,003 1     

Representação 
emocional - 

Preocupação 

r ,454** ,107 ,318* ,361* 1    

p ,002 ,501 ,037 ,012 1    

Coerência da 
doença 

r ,005 ,266 -,166 ,165 -,065 1   

p ,975 ,089 ,293 ,296 ,680 1   

Representação 
emocional - 

Emoção 

r ,408** ,192 ,294 ,311* ,510** ,024 1  

p ,007 ,222 ,055 ,043 ,000 ,883 1  

Duração 
r ,018 -,070 -,331* -,119 -,210 ,011 ,152 1 

p ,909 ,669 ,035 ,458 ,187 ,948 ,342 1 

*p < 0,05; **p<0,01  

No caso dos cuidadores, verificam-se algumas correlações. A identidade relaciona-se 

com o controlo do tratamento (r = 0,442; p = 0,003), ou seja, a perceção de maiores 

sintomas nos filhos por parte dos cuidadores, leva a uma maior sensação de controlo 

Pessoal. 

A Representação Emocional na subescala preocupação tem uma relação 

estatisticamente significativa com três outras dimensões: com a dimensão Consequência 

(r = ,454; p = ,007), onde o resultado apresentado significa que quanto maior é a 

consequência resultante da doença, maior é a preocupação; com o controlo do tratamento 

(r = ,318; p = ,037), revelando que a preocupação aumenta quando a crença na eficácia 

do tratamento é mais elevada; e com a identidade (r = ,361; p = ,012), onde os resultados 

indicam que quanto maior é a sintomatologia apresentada pelos sobreviventes, 
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relacionada com a doença, maior é preocupação por parte dos cuidadores. No caso da 

representação emocional, na subescala emoção, relacionada com os sintomas 

psicológicos, apresenta uma relação estatisticamente significativa com a Consequência (r 

= 0,408; p = 0,007) e com a identidade (r = 0,311; p = 0,043). Assim como no caso dos 

sobreviventes, o primeiro resultado demonstra que quanto maior é o impacto da doença 

na vida do cuidador maior é o seu sofrimento emocional. Já no segundo caso, na dimensão 

identidade, maiores mudanças e sintomas dos filhos geram também um maior sofrimento 

psicológico nos cuidadores.  

A única relação negativa e estatisticamente significativa verificada neste grupo foi 

referente à duração e o controlo do tratamento (r = - 0,331; p = 0,035), revelando assim 

que quando o sujeito perceciona a doença com uma maior duração, a perceção que este 

tem em relação a eficácia do tratamento diminui. 
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Tabela 7 

Coeficiente de correlação de Spearman entre as dimensões da perceção da doença entre os sobreviventes (n=45) e os cuidadores (n=45) 

*p < 0,05; **p<0,01 

 
  Sobreviventes  

 

Dimensões  

  

Consequência  Controlo pessoal 
Controlo do 

tratamento 
Identidade 

Representação 

Emocional - 

preocupação 

Coerência da 

doença 
Representação 

Emocional- 

Emoções 

Duração 

C
u

id
a
d

o
re

s 

Consequência 

r ,228 ,004 ,101 -,058 -,076 -,012 ,271 ,022 

p ,142 ,978 ,518 ,715 ,630 ,941 ,078 ,887 

Controlo pessoal 

r -,182 ,141 -,240 ,150 -,070 -,019 -,335* -,212 

p ,249 ,373 ,125 ,348 ,659 ,906 ,030 ,178 

Controlo de 

tratamento 

r ,104 ,177 ,040 -,029 ,093 0,429** ,124 -,128 

p ,508 ,255 ,799 ,854 ,554 ,004 ,429 ,414 

Identidade 

r ,036 ,120 ,024 ,150 -,173 ,206 ,020 -,073 

p ,817 ,445 ,881 ,342 ,268 ,186 ,897 ,643 

Representação 

Emocional - 

preocupação 

r -,040 ,050 ,073 ,238 -,060 -,015 -,039 -,023 

p ,797 ,748 ,641 ,128 ,705 ,922 ,805 ,882 

Coerência da doença 

r -,204 -,164 -,084 -,053 -,367* -,046 -,299 -,400** 

p ,196 ,299 ,596 ,744 ,017 ,772 ,055 ,0009 

Representação 

Emocional 

r ,028 ,124 -,87 ,204 -,199 ,125 -,008 -,234 

p ,857 ,430 ,579 ,194 ,201 ,423 ,960 ,131 

Duração 

r ,055 ,057 ,011 ,063 -,047 ,058 -,032 ,162 

 p ,733 ,723 ,945 ,699 ,769 ,717 ,842 ,310 
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Através da análise dos resultados da tabela 7, verifica-se uma relação negativa, 

estatisticamente significativa (r=. -,335; p=0,030) entre a dimensão controlo pessoal dos 

sobreviventes e a dimensão representação emocional nos cuidadores. Este resultado 

indica-nos que quanto menor é a perceção do controlo pessoal do cuidador, mais negativa 

é a representação emocional no sobrevivente.  

Outro dado observado na tabela 7 é a existência de uma relação positiva, 

estatisticamente significativa (r= 0,429; p=0,004), entre a dimensão coerência da doença 

por parte dos sobreviventes e a dimensão controlo do tratamento por parte dos cuidadores. 

Este resultado revela que quanto maior é a crença do sobrevivente de que compreende o 

cancro infantil, maior é a crença de controlo do tratamento por parte dos cuidadores. É 

possível verificar também que existe uma correlação negativa, estatisticamente 

significativa (r= -0,367; p= 0,017) entre a dimensão representação emocional do 

sobrevivente e a coerência da doença no cuidador. Esta correlação demonstra que a crença 

de efeitos emocionais negativos no sobrevivente se relaciona a um sentimento de falta de 

compreensão da doença por parte dos cuidadores. 

Alguns dados sociodemográficos foram correlacionados com as dimensões da 

perceção da doença nos dois grupos de estudo. Verificou-se que existe uma relação 

positiva, estatisticamente significativa entre o tempo de tratamento e a coerência da 

doença (r= ,318; p = ,040) no grupo dos cuidadores, ou seja, quanto mais tempo durou o 

tratamento, maior a compreensão que os cuidadores têm da doença. 

A Representação causal é avaliada no instrumento utilizado neste estudo, Brief 

Illness Perception Questionnaire (Brief IPQ), através de uma pergunta aberta sobre 

fatores causais associados à sua doença. As respostas foram agrupadas em categorias e 

foi feita uma análise descritiva das mesmas, como podemos observar na tabela 8.  As 

categorias foram criadas a partir da análise de conteúdo das respostas dos participantes e 
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adaptadas do estudo de  Peuker et al. (2015), que avaliou as causas atribuídas ao cancro 

do colo do útero em mulheres com e sem a doença.
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Tabela 8 

 Causas atribuídas para o cancro infantil dos grupos sobreviventes (n=45) e cuidadores (n=45) 

 Causa 1 Causa 2 Causa 3 

Sobreviventes Cuidadores Sobreviventes Cuidadores Sobreviventes Cuidadores 

(N=45) (N=45) (N=45) (N=45) (N=45) (N=45) 

Categorias % Total % Total % Total % Total % Total % Total 

Causas biológicas  37,8% 17 31,1% 14 13,3% 6 15,6% 7 11,1% 5 2,2% 1 

Causas comportamentais 24,4% 11 26,7% 12 28,9% 13 20% 9 17,8% 8 4,4% 2 

Sem atribuição de causa 17,8% 8 28,9% 13 26,7% 12 42,2% 19 31,1% 14 48,9% 22 

Causas psicológicas  6,7% 3 2,2% 1 6,7% 3 4,4% 2 2,2% 1 2,2% 1 

Causa por comportamentos de 

terceiros  

2,2% 1 0% 0 4,4% 2 2,2% 1 2,2% 1 2,2% 1 

Causas por agentes químicos  2,2% 1 4,4% 2 2,2% 1 4,4% 2 0% 0 15,6% 7 

Causas relacionadas com 

crenças  

2,2% 1 0% 0 2,2% 1 0% 0 6,7% 3 0% 0 

Omissos 6,7% 3 6,7% 3 15,6% 7 11,1% 5 28,9% 13 24,4% 11 

Total 100% 45 100% 45 100% 45 100% 45 100% 45 100% 45 
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Ao analisar a tabela 8, pode-se observar que a causa identificada como a causa 

mais importante do cancro nos sobreviventes prende-se com causas biológicas, com 

37,8% das respostas (n=17), seguida das causas comportamentais com 24,4% (n=11),  

psicológicas com 6,7% (n=3), comportamentos de terceiros, agentes químicos e causas 

relacionadas com crenças, todas com 2,2% das respostas (n=1). Os respondentes que não 

conseguiram identificar uma causa foram 17,8% (n=8) e os dados omissos correspondem 

a 6,7% (n=3) dos casos. 

 No caso das respostas dos cuidadores, não foi identificada nenhuma resposta 

relacionada com comportamentos de terceiros ou crenças. Por outro lado, a causa mais 

vezes respondida foi também a causa biológica, com 31,1% (n=14), seguida das causas 

comportamentais com 26,7% (n=12), agentes químicos com 4,4% (n=2) e causas 

psicológicas com 2,2% (n=1) das respostas. 28,9% (n=13) não atribuíram causas ao 

cancro e assim como no caso dos sobreviventes tivemos 6,7% (n=3) de omissão. 

Como segunda causa mais importante no caso dos sobreviventes tivemos uma 

maior atribuição às causas comportamentais com 28,9% (n=13), seguida das causas 

biológicas com 13,3% (n=6). As percentagens das causas psicológicas nos sobreviventes 

mantiveram-se nos 6,7% (n=3). Nas causas de comportamentos de terceiros houve um 

aumento para 4,4% (n=2). As repostas relacionadas com crenças mantiveram os mesmos 

valores, com 2,2% (n=1). Nesta segunda atribuição de causa verificamos uma maior 

omissão, 15,6% (n=7) e um maior número dos participantes não atribuíram causas ao 

cancro 26,7% (n=12). 

Em relação aos cuidadores, as distribuições da segunda causa mais importante foi, 

assim como no caso dos sobreviventes, atribuída principalmente ao comportamento com 

20% (n=20) das respostas, seguida das causas biológicas com 15,6% (n=7). A 

percentagem das causas psicológicas nos cuidadores aumenta para 4,4% (n=2). Nas 
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causas de comportamentos de terceiros há também um aumento nos cuidadores 2,2% 

(n=1). Não existiram repostas relacionadas com crenças 0%. Nesta segunda atribuição de 

causa verificamos uma maior omissão, 11,1% (n=7), e um maior não atribuição causas 

42,2% (n=19).  

Na terceira causa podemos apurar que, no caso dos sobreviventes, a maioria dos 

respondentes não atribuem causas à doença, 31,1% (n=14). Houve também uma maior 

omissão com 28,9% (n=13), as causas comportamentais com respostas em 17,8% (n=8) 

dos casos, seguidas pelas causas biológicas com 11,1% (n=5). Já as respostas relacionadas 

com crenças foram atribuídas 6,7% (n=3) das vezes. As causas psicológicas e as causas 

relacionadas com comportamentos de terceiros foram atribuídas de igual forma, com 

2,2% (n=1). As causas químicas não foram atribuídas nenhuma vez pelos sobreviventes.  

No grupo dos cuidadores também houve uma maior não atribuição de causas 

48,9% (n=22), bem como uma maior omissão 24,4% (n=11). As causas químicas foram 

atribuídas 15,6% (n=7) das vezes, seguida das causas comportamentais 4,4% (n=2) e 

causas biológicas 2,2% (n=1). Os cuidadores, assim como nas anteriores, não atribuem 

causas relacionadas com crenças. As causas psicológicas, da mesma forma como nos 

sobreviventes, teve uma atribuição de 2,2% (n=1), bem como as causas relacionadas com 

comportamentos de terceiros, com igual percentagem. 

 



Perceção da doença de sobreviventes de cancro infantil e cuidadores 

 

 

Gabriella Benicio Beltrão   47 
 

Discussão 

O objetivo geral do presente estudo foi examinar possíveis diferenças entre a perceção 

da doença entre os sobreviventes de cancro infantil e os seus cuidadores. Os resultados 

mostraram que existem diferenças significativas entre os dois grupos, nomeadamente nas 

dimensões identidade e representação emocional, em que os cuidadores apresentaram 

valores mais elevados do que os sobreviventes, mostrando a atribuição de mais sintomas 

ao cancro infantil e mais emoções negativas que os sobreviventes.  

A dimensão identidade diz respeito à perceção dos sintomas e/ou mudanças 

relacionadas com a doença (Hagger et al., 2017). O resultado mostra que os cuidadores 

apresentam um resultado maior nesta dimensão, o que pode estar relacionado com o facto 

de os cuidadores acompanharem de forma permanente todo o processo de tratamento do 

filho, desde o diagnóstico até o fim dos tratamentos e experienciarem de forma intensa 

todos os procedimentos, tentando não só minimizar o sofrimento do filho no que diz 

respeito aos sintomas e tratamentos, mas também tendo de lidar com o seu próprio 

sofrimento (Choi et al., 2016). Dessa forma, a vivência da doença do filho é uma 

experiência intensa e ainda viva na memória dos cuidadores. Por outro lado, os 

sobreviventes apresentam menos crenças negativas que os cuidadores o que pode ser 

justificado pela idade do diagnóstico. Como se pode observar na tabela 2, a média da 

idade na altura do diagnostico é de 9,53, ou seja, o diagnóstico numa idade precoce pode 

resultar numa menor perceção das vivencias relacionadas com a sintomatologia da doença 

e as mudanças relacionadas a mesma. 

A dimensão representação emocional na subescala emoções está relacionada com o 

impacto que a doença tem a nível emocional. Valores mais elevados neste item indica que 

os respondentes têm crenças de maior sofrimento psicológico relacionado à doença 

(Hagger et al., 2017). Os resultados obtidos neste estudo demonstram que os cuidadores 
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experimentam maior sofrimento emocional do que os próprios sobreviventes. Um estudo 

que teve como objetivo analisar a literatura existente sobre fatores psicossociais entre pais 

de crianças com cancro, revelou que essa população apresenta riscos aumentados de 

ansiedade, depressão e baixa qualidade de vida. A morbidade dos pais está associada a 

comorbidades psiquiátricas, perda anterior, dificuldades económicas, duração e 

intensidade da terapia contra o cancro infantil, perceções sobre cuidados médicos e 

qualidade de vida da criança (Rosenberg et al., 2012). Por outro lado, de acordo com o 

estudo feito por Servitzoglou et. al., (2010) os sobreviventes têm uma boa adaptação e 

são capazes de desenvolver uma maior resiliência quando adultos, desenvolvendo 

estratégias próprias para lidarem com o facto de terem ultrapassado um acontecimento 

traumático. 

Na dimensão representação emocional ligada à preocupação, os cuidadores também 

apresentaram um valor mais elevado do que os sobreviventes. Valores elevados nesta 

dimensão indicam que existe uma maior preocupação relacionada com a doença (Hagger 

et al., 2017). O estudo realizado por Haegen e Etienne (2018) pode dar indícios que 

justifiquem esses resultados. Os autores observaram que os pais de sobreviventes com 

cancro, mesmo após o término do tratamento dos filhos, enfrentam inúmeras dificuldades 

ao longo da vida. De acordo com os autores, os pais devem fornecer apoio emocional e 

psicológico aos filhos enquanto em simultâneo processam suas próprias preocupações e 

emoções, o que resulta num aumentando do sofrimento clínico (e.g. ansiedade, 

preocupação) e comportamentos disfuncionais (e.g. ruminação, evasão cognitiva).  

Resultados altos na representação emocional, revelam, portanto, um sofrimento 

emocional mais acentuado (Moss-Moris et al. 2002). Castellano-Tejedor et al. (2017) 

verificaram que existe uma quantidade considerável de sofrimento persistente nesses pais 

na sobrevivência ao cancro, que está relacionado com o facto de os pais terem de 



Perceção da doença de sobreviventes de cancro infantil e cuidadores 

 

 

Gabriella Benicio Beltrão  49 
 

testemunhar o sofrimento de seu filho. Este estudo revelou que, após o término do 

tratamento, os pais geralmente se descobrem equilibrando as emoções de que a vida é 

novamente normal e ainda assim não será como antes do cancro. Os pais parecem 

coincidir sobre o impacto duradouro do cancro como parte do seu futuro. Vários pais 

relataram estar despreparados com o fim do tratamento, pois se sentem inseguros em lidar 

com o desconhecido, lidar com medos de recaída e certa sensação de estarem menos 

controlados em comparação com quando tiveram seus filhos hospitalizados. Essas 

conclusões podem vir a justificar os resultados apresentados neste estudo, pois podem 

explicar o porquê de algum do sofrimento relacionado ao cancro ainda estar presente nos 

cuidadores. 

As questões emocionais relacionadas com a doença têm impacto no processo 

cognitivo, nomeadamente através da tomada de decisão relacionada com a procura de 

ajuda médica e sintomatologia somática. O item representação emocional caracteriza-se 

pelo impacto emocional percebido pelo sujeito em relação a doença (Hagger et al., 2017). 

Por outro lado, os sobreviventes apresentam valores significativamente baixos na 

perceção da doença em relação aos cuidadores nas dimensões identidade e representação 

emocional (preocupação e emoção). Estudo anteriores relataram que os sobreviventes de 

cancro infantil retiram da experiência de cancro consequências positivas (Mattsson et al., 

2008). Embora o presente estudo não tenha feito uma comparação aos irmãos, um estudo 

realizado por Zebrack et al., (2012) que compara os sobreviventes aos irmãos, refere que 

os sobreviventes, apesar de terem passado por tratamentos invasivos e dolorosos, 

identificavam mais vezes o impacto positivo trazido pela doença dos que os seus irmãos. 

Esse é um indicador importante que nos mostra que apesar de todas as vivências que uma 

doença como o cancro encarreta para o diagnosticado, este pode ter uma perceção mais 
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positiva da doença do que aqueles que o rodeiam, justificando assim os achados do 

presente estudo.   

Outra hipótese a ser levantada para justificar os valores mais baixos nos sobreviventes 

quando comparados com os seus cuidadores, é o facto de os sobreviventes de cancro 

infantil, enfrentarem a doença enquanto crianças, com uma média de idades na altura do 

diagnóstico de 9,53 anos. Um estudo realizado por Manning et al., (2017) , revela que 

existe uma fonte de confusão e incerteza que resultam em uma amnésia do evento crítico 

após uma doença ou lesão critica na infância. A amnésia pode impedir alguns 

sobreviventes de navegar na própria biografia e contar a sua história. Os sobreviventes 

apresentam também um distanciamento ou dissociação a temas relacionados com a 

doença. Todas essas descobertas podem estar relacionas com os resultados obtidos neste 

estudo sendo possível, portanto, que os sobreviventes que participaram no presente estudo 

tenham dificuldades em lembrar de forma detalhada os acontecimentos relacionados com 

a doença, o que ajuda a entender as suas crenças menos negativas sobre a doença.   

Ao avaliarmos o Modelo do Senso Comum podemos também o relacionar com os 

resultados aqui obtidos, visto que o conteúdo que define a Representação da Doença é um 

produto da experiência somática anterior do indivíduo, exposições ambientais ou 

antecedentes comportamentais, observações de outras pessoas em situações semelhantes 

e exposições à média, bem como uma variedade de influências culturais. (Leventhal et 

al., 2016). Levando em conta a idade tenra verificada nos sobreviventes, as influências 

descritas por Leventhal (2016) podem não se verificar. O contrário acontece com os 

cuidadores que devido às vivências e influências que trazem podem gerar uma perceção 

mais negativa da doença.   

Os resultados deste estudo podem ser também justificados pelo facto do tempo 

decorrido entre a experiência da doença e a altura em que o estudo foi realizado, que foi 
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em média dez anos. No decorrer deste tempo, os sobreviventes podem ter dado um novo 

significado à sua doença, como uma forma de adaptação, desenvolvendo mecanismos de 

defesa e um aumento de autocontrolo para conseguir seguir a sua vida com uma melhor 

saúde mental (Myers, 2010). Outro estudo que levanta essa hipótese é o estudo realizado 

por Castro et al., (2018) que comparou a perceção da doença entre os sobreviventes de 

cancro infantil e as suas mães, onde concluíram que os sobreviventes têm crenças mais 

positivas relacionas à perceção da doença, sendo isso justificado em parte pelo tempo 

decorrente desde o término do tratamento e a recolha de dados. A memória e a perceção 

dos sobreviventes podem ter sido alteradas pelo próprio crescimento e amadurecimento 

dos sobreviventes.  

Com relação ao outro objetivo desse estudo, avaliar se existem relações entre as 

dimensões da perceção da doença entre si nos dois grupos, os resultados mostraram que 

essas relações existem. No caso dos sobreviventes a consequência relaciona-se 

positivamente com a representação emocional, nas duas subescalas, i.e., emoções e 

preocupação. Essa relação indica que uma maior perceção do impacto da doença na vida 

do paciente, resulta em um maior sofrimento emocional. Esses dados podem ser 

explicados pelo facto das alterações consequentes do cancro infantil, seja no imediato 

(e.g. tratamentos invasivos, que resultam em perda de cabelo e fragilidades físicas), seja 

na vida futura (e.g. perda da fertilidade, sequelas físicas, possíveis situações recidivas e 

exames de rastreio a serem feito ao longo da vida), resultarem numa maior preocupação 

e num maior sofrimento emocional. 

Outra dimensão que também está correlacionada no grupo dos sobreviventes é a 

dimensão controlo ou cura (controlo pessoal e controlo do tratamento), que se relaciona 

positivamente com a coerência da doença. Coulter (2012) revela que quanto maior é o 

envolvimento do paciente no processo de cura e quanto maior é o seu conhecimento 
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relacionado com os tratamentos e a própria doença (alfabetização em saúde), maior é a 

sua crença na eficácia do tratamento e o seu papel ativo na cura. Esse estudo pode explicar 

os resultados aqui obtidos. 

Outra relação significativa positiva verificou-se entre a emoção e preocupação 

(representação emocional), indicando que os respondentes com um nível mais elevado de 

preocupação revelam também um maior sofrimento emocional. De acordo com Jacobs & 

Pucci (2013), o cancro e os tratamentos do cancro têm efeitos diretos e indiretos de fatores 

fisiológicos, psicológicos e interpessoais que podem impactar negativamente a saúde e o 

bem-estar dos sobreviventes. Segundo esses autores os sobreviventes em idade adulta 

apresentam preocupações relacionadas com os efeitos tardios da doença e dos 

tratamentos, como por exemplo temas relacionados com a sexualidade, fertilidade e com 

a possibilidade de seus filhos serem um grupo de risco para o cancro. Esse estudo indica 

que existe uma panóplia de temas que mesmo não estando relacionados de uma forma 

direta com a doença, podem ser geradoras de uma maior preocupação e um maior 

sofrimento nos sobreviventes de cancro infantil. 

A representação emocional na subescala emoção, relaciona-se de maneira positiva 

com a duração. Esse resultado indica que quando os sobreviventes percecionam uma 

duração mais crónica da doença, essa perceção gera um maior sofrimento emocional. 

Uma hipótese que pode vir a justificar esse achado é o facto de que o entendimento da 

doença como crónica implica que os cuidados - e por vezes os tratamentos - se 

prolonguem para o resto da vida dos sobreviventes, prolongando também o sofrimento 

emocional a eles associados (American Cancer Society, 2015). 

No caso dos cuidadores também foram identificadas relações entre as dimensões da 

doença. Assim como no caso dos sobreviventes, a dimensão consequência apresenta uma 

relação positiva e estatisticamente significativa com a representação emocional (emoção 
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e preocupação). Segundo Hill, Higgins, Dempster e McCarthy (2009) a consequência 

primária a ser percecionada pelos pais é a iminente perda do filho devido à doença. Esse 

primeiro impacto causa nos pais um choque existencial que está relacionado com a 

incerteza e a ameaça. Em outra vertente, os autores Litzelman et al., (2011) indicam que 

os pais percecionam o futuro do filho como um futuro comprometido, assim como todas 

as expectativas parentais e todo esse processo é vivido de forma intensa pelos pais, 

gerando assim preocupações e sofrimento psicológico significativo, o que confirma os 

achados neste estudo. 

A dimensão controlo ou cura, mais precisamente na subescala controlo de 

Tratamento, relaciona-se de maneira distinta com várias dimensões. Estabelece uma 

relação positiva com a identidade e com a representação emocional, na subescala 

preocupação. Em sentido contrário relaciona-se de maneira negativa com a dimensão 

duração. 

Na relação com a identidade podemos verificar que quando existe maior perceção dos 

sintomas e mudanças relacionadas a doença, as crenças de que os tratamentos estão a 

responder de forma eficaz é maior. Este argumento pode ser justificado pelo facto da 

maioria dos tratamentos contra o cancro se refletirem em mudanças (e.g. perda de cabelo) 

e sintomas (e.g. náuseas) físicos, e isso pode se relevar como um indicador para que os 

cuidadores identifiquem que o tratamento esteja a gerar efeitos na luta contra a doença, 

levantando a hipótese de que se os efeitos secundários estão a aparecer é porque o 

tratamento está a surtir efeito. 

A relação entre a controlo do tratamento e a representação emocional na subescala 

preocupação revela que os cuidadores demonstram mais preocupações quando as suas 

crenças, sobre a eficácia do tratamento, são elevadas. Esse resultado apesar de ser de 

difícil interpretação, pode revelar que os cuidadores tendo conhecimentos da eficácia do 
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tratamento podem também, conhecer os seus efeitos negativos e as consequências que 

podem vir a trazer para o futuro do seu filho, desenvolvendo assim preocupações 

relacionadas principalmente com os efeitos tardios dos tratamentos. Esses que podem 

passar por infertilidade, sequelas cognitivas, cardiovasculares, pulmonares, problemas de 

tireoide, entre outras patologias resultantes do tratamento (Landier et al., 2015). 

No sentido contrário vai à relação entre o controlo do tratamento e a duração, que 

demonstram uma relação negativa, i.e., um tratamento mais eficaz administrado aos filhos 

resulta em uma menor duração da doença. Esse resultado vai de encontro as informações 

apresentadas cientificamente, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (2018), 

onde um tratamento precoce e eficaz resulta numa cura mais rápida. 

 Outro indicador de sofrimento psicológico é a dimensão identidade e está relacionada 

positivamente com a representação emocional (preocupação e emoção). Choi et al., 

(2016) relatam que os pais acompanham de perto todo o sofrimento dos filhos durante o 

tratamento, assistindo a todas as mudanças e sintomas relacionados com a doença ao 

longo da vida. Todo esse processo pode traduzir-se em preocupação e emoções negativas 

nos cuidadores, como mostram os resultados do presente estudo. 

As subescalas da representação emocional (emoção e preocupação) estão 

relacionadas no grupo dos cuidadores. Assim como no caso dos sobreviventes, as 

preocupações dos cuidadores iniciam-se na altura do diagnóstico e prolongam-se pelo 

resto da vida, gerando assim sofrimento psicológico. Contudo, no caso dos cuidadores 

esse sofrimento pode vir a ser mais acentuado, pois estes têm de lidar não só com o seu 

sofrimento, mas também com o sofrimento dos filhos. As preocupações relacionadas com 

as vivências quotidianas, preocupações com finanças e, em alguns casos, com outros 

filhos, podem vir a ser um gerador de sofrimento psicológico nos cuidadores. O estudo 

realizado por Choi et al., (2016) corrobora estes argumentos, onde os autores nos indicam 
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que os pais tentam não só minimizar o sofrimento do filho no que diz respeito aos 

sintomas e tratamentos, como ao mesmo tempo têm de lidar com o seu próprio 

sofrimento. 

Neste estudo foram também relacionadas as dimensões da perceção da doença entre 

os grupos sendo possível verificar que existem relações entre as respostas dadas pelos 

sobreviventes e as respostas dadas pelos cuidadores. A dimensão coerência da doença 

relaciona-se de maneira distinta com a dimensão controlo de tratamento, duração e 

representação emocional. Segundo Leventhal, Diefenbach e Leventhal (1992), a 

coerência da doença é o conhecimento que o sujeito tem sobre a doença levando em 

consideração a sua personalidade, o sistema da sua cultura e os cuidados com a saúde, 

i.e., a coerência da doença é o conhecimento que o sujeito tem sobre a doença. Esse 

conhecimento resulta da sua aculturação, os cuidadores de saúde que tem disponível e a 

sua personalidade. Os resultados deste estudo indicam que um menor conhecimento sobre 

o cancro por parte dos cuidadores reflete em uma maior preocupação nos sobreviventes. 

Uma hipótese que pode justificar esses resultados pode ser o facto de que o 

desconhecimento por parte dos cuidadores provoque temor e preocupação, sentimentos 

que, de uma forma consciente ou inconsciente, podem ser transmitidos aos sobreviventes 

causando assim uma maior preocupação.  

Por outro lado, um maior conhecimento por parte dos sobreviventes (coerência da 

doença), resulta em crenças mais positivas nos cuidadores no que diz respeito à eficácia 

dos tratamentos (controlo do tratamento). Esse resultado pode indicar que a transmissão 

de conhecimento por parte dos sobreviventes resulta em uma confiança mais acentuada 

no tratamento por parte dos cuidadores.  

A dimensão controlo pessoal apresenta uma relação negativa com representação 

emocional na subescala emoção, significando assim que quando os cuidadores 
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percecionam um papel mais ativo na cura ou remissão da doença dos filhos, os 

sobreviventes tendem a baixar o seu sofrimento psicológico. 

Alguns dados sociodemográficos foram correlacionados com as dimensões da 

perceção da doença nos dois grupos de estudo. Apesar de não se verificarem muitas 

correlações existe uma relação positiva, estatisticamente significativa entre o tempo de 

tratamento e a coerência da doença no grupo dos cuidadores, ou seja, quanto mais tempo 

durou o tratamento dos filhos, maior a compreensão que os cuidadores percecionam ter 

da doença. Levando em consideração que os cuidadores respondentes neste estudo são os 

principais cuidadores ao longo da doença do sobrevivente, é espectável que o seu 

conhecimento ao longo do tempo de tratamento aumente, pois têm como tarefa entender 

e participar de forma ativa nas decisões tomadas nos tratamentos dos filhos (Stewart et 

al., 2012). 

Para avaliar as questões relacionadas com a causa da doença, uma vez que essa 

avaliação é feita através de uma questão de resposta aberta em que o respondente deve 

atribuir as causas que para si são as mais importantes por ordem decrescente, foi 

necessário categoriza-las em causas biológicas, causas comportamentais, sem atribuição 

de causa, causas psicológicas, causas por comportamentos de terceiros, causas por agentes 

químicos e ainda causas relacionadas com crenças. De acordo com a Organização 

Mundial da Saúde (2019), a principal causa do cancro infantil é atribuída a causas 

biológicas. Ainda assim, apenas 10% dos casos a nível mundial derivam dessa causa, os 

restantes casos não têm uma atribuição causal direta, o que nos indica que não existe uma 

explicação concreta para 90% dos casos de cancro infantil.  

Os resultados obtidos neste estudo revelam que a maioria dos respondentes ligam, 

como primeira causa, a sua doença/doença dos filhos à biologia, o que vai de encontro à 

única causa cientificamente comprovada (SCI 37,8% e C 31,1%). As causas seguintes 
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dispersam entre as categorias. Os sobreviventes tendem a atribuir as causas da doença 

baseando-se no conhecimento que têm e no senso comum. Isso justifica que a segunda 

causa tenha sido atribuída mais vezes a causas comportamentais (SCI 28,9%). Enquanto 

os cuidadores não fazem atribuição de causas ao cancro (C 42,2%). Essa tendência 

mantém-se para a terceira causa, onde a maioria dos respondentes não atribuem uma 

causa ao cancro infantil (SCI 31,1% e C 48,9%). 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (2019), o comportamento e os agentes 

químicos são as causas mais frequentes no cancro em adultos, sendo o comportamento 

(e.g. como estilos de vidas não saudáveis, com consumo excessivo de álcool, tabagismo 

e exposição a agentes químicos)  uma das causas mais importantes no cancro nos adultos, 

mas isso não se verifica no caso das crianças. A falta de conhecimento científico sobre as 

causas do cancro infantil pode ter feito com que os sobreviventes fossem buscar as 

informações das causas aos dados disponíveis relacionados ao cancro em adulto. Essa 

falta de conhecimento científico pode justificar também a não atribuição de causas 

verificada no presente estudo.  

Em termos de limitações do presente estudo, destaca-se o facto de a maior parte 

da literatura atual relacionada com o cancro infantil e a perceção da doença ser feita no 

decorrer da doença e não após o termino da mesma, uma vez que o instrumento utilizado 

para a avaliação da perceção da doença foi pensado para ser aplicado durante o período 

de doença. Por outro lado, existem também lacunas na comunidade científica 

relacionadas com a busca do entendimento da perceção da doença nos cuidadores e nos 

sobreviventes. Apesar de se verificar que essa temática tem crescido nas pesquisas 

científicas, é possível dizer que ainda há muito caminho a percorrer nesta temática.  

Um aumento de sobrevivência no cancro infantil resulta num maior número de 

indivíduos que têm de lidar com o facto de terem sobrevivido a um evento traumático, 
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como é o caso do cancro infantil. No mesmo sentido, um maior número de cuidadores 

também vivencia de forma concisa a experiência dos filhos, merecendo também a atenção 

da comunidade científica. Neste sentido, e como forma de recomendação e/ou sugestão 

para estudos futuros, demonstrou-se a pertinência da realização de mais pesquisas 

científicas que tenham um enfoque não só no paciente principal, i.e., no sujeito que 

padece da doença orgânica, mas também nos seus cuidadores principais, após o termino 

da doença, afim de verificar quais são as implicações que esse acontecimento traz para a 

vida de todos os envolvidos. 

Pode-se também sublinhar o facto de que atualmente, em Portugal, não existem 

estudos publicados que tragam a análise e comparação entre estes dois grupos. Seria 

também pertinente a extensão do presente estudo à comunidade portuguesa e, caso se 

justificasse, uma comparação também entre as ambas as comunidades (brasileira e 

portuguesa) dando assim uma visão mais ampla da perceção da doença no cancro infantil 

em sobreviventes e cuidadores. 
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