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PREFÁCIO
São muitas as interrogações que se colocam a uma criança que
tenha necessidade de um transplante de medula óssea ou de
células sanguíneas. Apesar de este tratamento ser fonte de
grandes esperanças e constituir uma promessa de vida, trata-se
também de uma experiência complexa, durante a qual se
entrecruzam sentimentos muito diversos.
O tratamento constitui um percurso no qual as resistências da
criança e da família, sejam elas físicas, intelectuais ou
emocionais, são postas à prova, exigindo um constante esforço
de adaptação.
A Medula do João é um livro que se destina a explicar às crianças
e famílias, de uma forma resumida, o que é o transplante de
medula óssea e as prováveis reacções a ele associadas.
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Deve esclarecer-se que muitos aspectos importantes não são
nele abordados; constituiu uma opção deliberada seleccionar
apenas os que se consideraram mais pertinentes para a criança.
Caberá à família, em conjunto com a equipa de saúde, discutir
quaisquer outras questões que considere relevantes para o bem-estar da criança.
O livro contém espaços onde a criança poderá tomar notas, colar
fotografias de familiares e amigos, anotar os objectos a trazer
para o hospital ou perguntas que queira fazer.
Esperamos que ele seja útil e que de algum modo possa
contribuir para diminuir a ansiedade associada a esta situação.
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A MEDULA

DO JOÃO

– Ainda hás-de ser um campeão.
Diziam-me isso quando me viam correr.
De facto, eu ganhava sempre aos outros nas corridas. Mas
penso que não fazia realmente nada de especial. Correr, para
mim, era como respirar. Era tão bom sentir o ar fresco a bater na
cara à medida que ia avançando!
Não quer dizer que eu não fizesse outras coisas. Estudava e
brincava como os outros meninos, claro. Mas adorava correr.
Se calhar não comecei esta história como devia. O normal era
que me tivesse apresentado e explicasse depois por que razão
estava a escrever tudo isto.
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Chamo-me João e gosto imenso de fazer corridas. Pronto, a
primeira parte já está.
Quanto à razão pela qual estou a escrever, já se vai saber.
Eu, que adoro correr, comecei a notar um dia que me cansava
muito e não conseguia fazê-lo como dantes.
Da primeira vez não pensei muito nisso, mas, quando voltou a
acontecer, acabei por contar aos meus pais.
Claro que eles ficaram preocupados. Levaram-me então ao
médico.
Eu já conhecia aquele médico desde pequenino e gostava
muito dele. Vou-lhe chamar o Dr. A, porque depois conheci
outro médico e não quero confundi-los.
O Dr. A usou aquele aparelho para me ouvir o bater do coração,
que já me tinha dito que se chamava estetoscópio, apalpou-me
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a barriga, espreitou-me os olhos e a língua, fez-me várias
perguntas e depois mandou-me vestir e sentou-se a escrever
coisas no papel das receitas.
Disse que me ia mandar fazer análises de sangue e radiografias, para ver o que eu tinha. E também me explicou que
apenas as análises me podiam doer um poucochinho, por causa
das “picas”.
Ficámos uns dias à espera dos resultados. Esperar é uma coisa
que nunca me agrada nem um bocadinho. Deve ser por isso que
gosto de corridas... Mas não havia outro remédio.
Quando os resultados chegaram, o Dr. A telefonou aos meus
pais para irem ao consultório falar com ele.
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Nessa mesma noite eles disseram-me que eu ia ter de fazer uns
tratamentos para ficar bom, mas quem diria como e quando era
outro médico, um especialista, que me veria daí a uma semana.

Lá tive de esperar mais uma semana, bastante contrariado.
Houve um dia em que me queixei ao meu pai:
– Mas porque é que é preciso esperar?
O meu pai respondeu:
– Há um provérbio que diz: “Depressa e bem há pouco quem”.
As coisas, para serem bem feitas, têm de levar algum tempo,
não é, João?
A única coisa que
vérbio engraçado.
demoraria a saber
bem, era uma boa

eu pensei foi que tinha aprendido um proE perguntei a mim mesmo quanto tempo
todos os provérbios que existem. Pensando
ideia começar a aprender outros...

Acabou por chegar o dia de ir falar com o tal especialista, o
Dr. B.
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O Dr. B falou durante algum tempo com os meus pais e depois
conversou também comigo. Começou por me perguntar muitas
coisas que não tinham nada que ver com a minha saúde. Acho
que era para me conhecer melhor. E falou bastante, penso que
para eu o ficar a conhecer também.
Na altura explicou-me por palavras simples muitas coisas
complicadas sobre as células boas e as células más e como se
matavam as células más para ficarem só as boas. Falou-me dos
tratamentos e do que eu sentiria com esses tratamentos.
Fiquei a saber que teria de fazer um tratamento no hospital
chamado quimioterapia, para matar as células más. E que teria
de ser repetido algumas vezes; nos intervalos seria preciso fazer
análises ao sangue, radiografias e outros exames clínicos, para
ver como o corpo estava a reagir aos tratamentos. Soube
também que podia acontecer ter de ficar isolado, quer dizer, em
condições especiais para proteger o meu estado geral.
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Claro que eu perguntei logo:
– Ó senhor doutor, mas tenho mesmo de ir para o hospital? Não
posso fazer os tratamentos em casa?
O Dr. B respondeu-me:
– Durante os tratamentos, vais ter de estar no hospital, porque
em casa não tens médicos, nem enfermeiros, nem aparelhos,
nem medicamentos para te tratares como deve ser. E nós
queremos tratar-te como deve ser, não é verdade?
– Sim, está bem. Mas vou ter dores e tudo isso?
– Às vezes podes ter, outras não. Mas, se as tiveres, nós damos-te remédios para as tirar. E também podes sentir algumas
coisas um bocadinho desagradáveis.
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– Coisas desagradáveis? – assustei-me eu –. Quais?

– Tens de levar umas “picas”... – disse o Doutor B –. Mas não
doem mais que qualquer outra “pica”, e é só um instantinho...
– Bom, se for só isso...
– Podes sentir má disposição, vontade de vomitar e até febre.
Mas são coisas que um menino valente como tu aguenta
facilmente.
– E mais nada?
– O teu cabelo vai começar a cair. Isso acontece por causa do
tratamento, mas depois ele torna a crescer mais forte do que
antes, e às vezes encaracolado. Se usares um boné ou qualquer
outra coisa na cabeça, nem se nota nada...
Não posso dizer que tenha ficado muito contente com o que o
médico disse, mas prometi fazer um esforço por ser valente.
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Aquilo não havia de ser assim tão mau... Como dizia outro
provérbio que eu tinha ouvido, “não desanimar ajuda a
ganhar”.
Chegou a altura de iniciar os tratamentos. O meu pai dissera-me
um dia que ser corajoso não é não ter medo, mas sim olhar o
medo de frente e lutar contra ele. Foi o que eu tentei fazer.
Claro que tive as tais más disposições de que o Dr. B me tinha
falado. E claro que me caiu o cabelo. Como já estava preparado
(“homem prevenido vale por dois”, lá vinha outro provérbio),
comecei a pedir às pessoas da minha família que me oferecessem bonés e boinas e aproveitei para fazer uma grande
colecção.
Passei alguns momentos complicados no hospital, mas a família,
os amigos, os médicos e os enfermeiros ajudaram-me muito
nesses períodos em que me sentia triste. Todos arranjavam
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sempre maneira de me ocuparem o tempo, com jogos,
brincadeiras, desenhos... Quando estava sozinho, via imensa
televisão, ouvia música, fazia jogos de computador, lia um livro
ou outro, e lá ia passando o tempo.
Fiz vários tratamentos, com análises ao sangue e radiografias
pelo meio. Acho que fui um bocadinho valente. Não precisei de
ser muito valente.
Durante a última sessão de quimioterapia, o Dr. B chamou-nos
a mim e aos meus pais ao consultório e disse:
– Acabámos os tratamentos. Em primeiro lugar, quero dar os
parabéns ao João, porque se portou muito bem. E felicitar os
pais, a família e os amigos, porque sempre o ajudaram.
Eu fiquei todo vaidoso, mas acho que os meus pais também.
E o Dr. B continuou:
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– Nesta altura, e para ficarmos mais seguros, é importante que

o João se prepare para um transplante de medula óssea.
E, voltando-se para mim, disse:
– Eu já tinha dito aos teus pais que era provável que tivéssemos
de seguir este caminho; por isso, agora que chegou a altura,
posso explicar-te a ti tudo o que quiseres sobre o assunto.
A minha primeira pergunta não podia deixar de ser:
– O que isso do “transplante de medula óssea”?
– Olha, é mais ou menos a mesma coisa que uma transfusão de
sangue. É o processo de introduzir no teu corpo uma substância
semelhante ao sangue, que vai substituir a tua medula doente.
Eu já tinha outra pergunta na ponta da língua:
– E como é que isso se faz?
O Dr. B explicou-me:
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– Algum tempo antes de te ser administrada a medula óssea,
vais fazer uma série de análises e radiografias; vão-te observar o
coração, os pulmões e os dentes, para ver se o teu organismo
está em condições de receber esse tratamento.
– E se estiver?
– Se estiver, colocam-te um catéter, que serve para administrar
os soros, os medicamentos e a medula óssea e também para
fazer colheitas de sangue para analisar. Pode parecer uma
coisa esquisita, mas tem o objectivo de evitar as muitas
“picas” que terias de levar se não te pusessem um catéter.
Também vais tomar alguns comprimidos durante uns dias, para
depois seres isolado num quarto especialmente preparado para
o transplante.
– O que é que esse quarto tem de especial? – quis eu saber.
– O ar é filtrado e tudo quanto entra lá dentro tem de ser
limpo de microorganismos: ou esterilizado ou lavado com álcool
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– respondeu o Dr. B –. As pessoas que lá entrarem têm de estar
vestidas de uma maneira especial.
– Micro... quê?
– Microorganismos. São aqueles bichinhos que não se vêem a
não ser com um aparelho muito potente chamado microscópio,
e que podem causar doenças.
– E os microorganismos não fazem mal às outras pessoas?
Só a mim?
– É que tu estás numa situação em que as defesas do teu
corpo estão fraquinhas, por causa dos tratamentos.
– E se eu comer muito, elas não ficam mais fortes? – insisti eu.
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– Deves comer bem, claro, mas neste caso não basta a
alimentação para te curar. Aliás, até os teus alimentos serão
preparados de uma maneira diferente: é preciso congelá-los e

esterilizá-los.
– Mas vou ficar forte como era dantes? – perguntei (claro que
estava a pensar nas corridas).
– Vais, claro, mas só ao fim de algum tempo – disse-me
o Dr. B.
(Porque é que tenho de esperar? Já esperei tanto! – pensei eu
cá para mim. Mas lembrei-me de outro provérbio que tinha
aprendido entretanto, “devagar se vai ao longe”, e resolvi não
dizer nada.)
– Porque, depois de estares internado – acrescentou o Dr. B –,
vais fazer quimioterapia, que juntamente com os outros
medicamentos e tratamentos, vai destruir e tua medula óssea
“má” e causar uma coisa a que nós chamamos aplasia
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medular, para depois te ser dada a medula óssea “boa”.
– Mas afinal o que é a medula óssea? Não me podem tirar só a
má? Porque é que eu preciso doutra? – perguntei eu, porque
aquilo me estava mesmo a meter confusão.
– Já vais perceber tudo – explicou o Dr. B –. A medula óssea é
essencial; é uma substância que existe dentro dos ossos e
fabrica os elementos que formam o sangue: os glóbulos
vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas.
– Eu cá já deitei sangue do nariz e nunca vi nada que não fosse
vermelho. Para que é que servem essas coisas todas que o
sangue tem?
– Não as vês porque, tal como os microorganismos de que já te
falei – prosseguiu o Dr. B –, os componentes do sangue só se
conseguem ver com um aparelho especial. Os glóbulos
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vermelhos são aquilo que te dá força e energia; os glóbulos
brancos são os que lutam contra as infecções; as plaquetas
fazem com que o teu sangue coagule, isto é, que pare de correr
quando fazes uma ferida qualquer.
– Então onde é que vão buscar essa tal medula “boa”? –
continuei eu a perguntar.
– Conforme as situações, pode ser à própria pessoa ou a alguém
que tenha uma medula idêntica, como, por exemplo, um irmão.
– Como eu não tenho nenhum irmão, o senhor doutor pode-me
explicar como é que tiram a medula a outra pessoa e a põem em
mim? – interroguei-o eu então.
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– Se a medula for de um dador (outra pessoa, que “dá” a sua
medula), é colhida em bloco operatório (a sala onde se fazem
as operações, sabes?), com anestesia geral, ou através de uma

máquina especial chamada separador celular, e administrada
no dia marcado para a infusão de medula (que é a operação de
metê-la na pessoa que a vai receber).
Nessa altura eu quis saber se a pessoa tinha dores.
– Embora a operação seja feita com anestesia geral e não cause
grandes alterações no organismo – explicou o Dr. B –, provoca
mal-estar e ligeiras dores no sítio onde se introduziram as
agulhas para retirar a medula. Mas estas passam com remédios
para as dores.
– E, durante esse internamento a seguir ao transplante de que o
senhor doutor falou, tenho de ficar mesmo sozinho?
O Dr. B esclareceu-me que não, mas que, tal como as coisas
tinham de ser esterilizadas ou desinfectadas, as pessoas eram
obrigadas a usar máscara, touca, bata e às vezes luvas e deviam
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lavar ou desinfectar frequentemente as mãos. Disse-me que uma
pessoa da minha família ou alguém muito importante para mim
podia estar comigo diariamente, desde que cumprisse essas
regras.
Explicou-me também que eu nunca estaria sozinho. Os médicos
e as enfermeiras teriam de entrar no meu quarto várias vezes ao
dia, para verem se eu estava bem, para fazerem o penso de
catéter, para tirarem sangue, para me darem medicamentos,
para medirem a tensão arterial e o pulso e também para me
fazerem companhia e brincarem comigo. E que, sempre que eu
me sentisse sozinho, podia pedir a presença de alguém.
– Mas não posso ter muitas visitas, é isso? – quis eu tirar as
dúvidas.
– É verdade, mas as pessoas que não puderem estar contigo no
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quarto podem ver-te pelo vidro e falar contigo através do
intercomunicador.
– E vou ter de estar sempre muito quietinho, sem me poder
mexer?
– Não – explicou-me o Dr. B –. Durante o internamento, desde
que tenhas um número de células suficientes para não
sangrares, podes mexer-te e brincar à tua vontade. Antes de
entrares para o quarto podes trazer os teus objectos preferidos
(computador portátil, rádio, livros, cassetes, vídeos, canetas,
C
D
s
,
consolas...), que te ajudarão a passar o tempo. Mas não te
esqueças de que alguns terão de ser esterilizados, e por isso é
preciso que os entregues com antecedência.
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– E nunca me vou sentir mal?

– É natural que tenhas mais ou menos os mesmos sintomas que
tiveste durante a quimioterapia – disse o doutor –. Já os
conheces e já sabes lidar com eles. Além disso, hão-de dar-te
remédios quando te sentires mal. Pode também haver dias em
que
te
sintas triste ou deprimido. Quando isso acontecer, não te
esqueças de que tudo é passageiro. “Não há mal que sempre
dure”... Por outro lado, tens sempre a companhia da tua família,
dos médicos e dos enfermeiros.
(Com isto, o doutor tinha-me ensinado mais um provérbio.)
Fiquei a pensar naquilo tudo. Se não era pior do que eu já tinha
passado, não valia a pena ter muito receio. E, se era para ficar
bom, claro que valia a pena.
O Dr. B perguntou-me se eu quereria ver como era o quarto
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onde iria ficar; eu disse logo que sim.
Observei tudo muito bem. Afinal, aquilo ia ser a minha casa por
um tempo. Aproveitei também para ir conhecendo algumas
pessoas que trabalhavam ali e outras que estavam internadas.
No dia anterior ao internamento, fiz uma lista de objectos que
queria levar para o hospital. A lista acabou por me levar um
bocado de tempo e bastou para me vir o sono.
Adormeci e sonhei que andava a correr e ia ultrapassando
todos. Os outros corredores tinham faixas nas camisolas que, em
vez de números, levavam escrito: Químio, Transplante, Catéter,
Raios-X...
Não vou aqui contar a história do transplante. A verdade é que
eu estava a dormir.
Não fiquei bom logo de seguida, mas já sabia que era assim.
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Bastava ter a consciência de que ia melhorando para me sentir
bem. Fui ganhando forças e veio por fim o dia de receber alta.
A minha história não termina aqui (se terminasse, eu punha aqui
outro provérbio dos que fui juntando na minha colecção: “Tudo
está bem quando acaba bem”); o que termina é a história do
meu transplante e da luta contra a doença.
Continuo a ser seguido pelo Dr. B, para ter a certeza de que está
tudo bem, e a tomar cuidados especiais com a alimentação, mas
não me importo de fazer o pequeno sacrifício de por uns tempos
não comer coisas de que gosto. A saúde também precisa da
nossa força de vontade.
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Já houve quem me dissesse que fui um campeão. Por ter vencido
a doença. Eu acho que não. Eu penso que ainda vou ser um
campeão. Nas corridas, claro. E, para já, desafio-vos a todos para
fazerem uma corrida como a minha.
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UM LIVRO PARA OS PAIS

PINTA-ME UM DESENHO

Informa os Pais sobre o cancro infantil
em geral, os exames e os tratamentos
a que a criança é submetida.

Livro para colorir, que conta a história
do urso Barnabé, que pretende dar às
crianças informação sobre o tratamento.

QUANDO OS NOSSOS FILHOS TÊM CANCRO

BOLETIM

Testemunhos de pais para pais
sobre a experiência vivida.

Jornal semestral que dá conta
das actividades dos diferentes núcleos
da Acreditar.

O MEU FILHO TEM LEUCEMIA

LIVRO DOS ADOLESCENTES

Informa os pais sobre o tratamento
específico de transplante de medula
e o apoio que podem dar e receber.

Ajuda os adolescentes, através de vários
testemunhos recolhidos, a viver melhor
este período difícil das suas vidas.

GASPAR-QUÍMIO

UM GUIA PARA PROFESSORES

A história de Gaspar-Químio ajuda
as crianças a compreender todo o processo
que envolve a quimioterapia.

Fornece aos professores a informação
necessária para facilitar o acompanhamento
e reintegração na escola das crianças
com cancro.

RUI-RÁDIO

VIVA - MANUAL DE BOAS-VINDAS

Dá informações, de uma maneira
muito simples, sobre a radioterapia.

O Mico descreve o hospital,
fala dos tratamentos
e faz um apelo à coragem.

OS CHAPÉUS DA CATARINA
Abordagem de um caso de cancro infantil
centrado no significado dos chapéus
durante a vida de uma rapariga.

43



The International Confederation of
Childhood Cancer Parent Organisations

Edição:
Acreditar - Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro
Rua Professor Lima Basto, 73 - 1070-210 LISBOA
Telef.: 217 221 150 • Fax: 217 221 151
www.acreditar.rcts.pt
Autores: Filomena Lucas e J. Teixeira de Aguilar
Ilustrações: Flávia Leitão
Edição e produção: Acreditar
Design: Deltagraphos, Design e Publicidade, Lda.
Impressão: Espaço Gráfico
Depósito Legal N.º: 972-99171-1-6
Tiragem: 2000 exemplares
ISBN: 972-99171-1-6
Agosto 2004
Esta publicação foi patrocinada pela:

PREFÁCIO
São muitas as interrogações que se colocam a uma criança que
tenha necessidade de um transplante de medula óssea ou de
células sanguíneas. Apesar de este tratamento ser fonte de
grandes esperanças e constituir uma promessa de vida, trata-se
também de uma experiência complexa, durante a qual se
entrecruzam sentimentos muito diversos.
O tratamento constitui um percurso no qual as resistências da
criança e da família, sejam elas físicas, intelectuais ou
emocionais, são postas à prova, exigindo um constante esforço
de adaptação.
A Medula do João é um livro que se destina a explicar às crianças
e famílias, de uma forma resumida, o que é o transplante de
medula óssea e as prováveis reacções a ele associadas.

5

Deve esclarecer-se que muitos aspectos importantes não são
nele abordados; constituiu uma opção deliberada seleccionar
apenas os que se consideraram mais pertinentes para a criança.
Caberá à família, em conjunto com a equipa de saúde, discutir
quaisquer outras questões que considere relevantes para o bem-estar da criança.
O livro contém espaços onde a criança poderá tomar notas, colar
fotografias de familiares e amigos, anotar os objectos a trazer
para o hospital ou perguntas que queira fazer.
Esperamos que ele seja útil e que de algum modo possa
contribuir para diminuir a ansiedade associada a esta situação.
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A MEDULA

DO JOÃO

– Ainda hás-de ser um campeão.
Diziam-me isso quando me viam correr.
De facto, eu ganhava sempre aos outros nas corridas. Mas
penso que não fazia realmente nada de especial. Correr, para
mim, era como respirar. Era tão bom sentir o ar fresco a bater na
cara à medida que ia avançando!
Não quer dizer que eu não fizesse outras coisas. Estudava e
brincava como os outros meninos, claro. Mas adorava correr.
Se calhar não comecei esta história como devia. O normal era
que me tivesse apresentado e explicasse depois por que razão
estava a escrever tudo isto.

7

Chamo-me João e gosto imenso de fazer corridas. Pronto, a
primeira parte já está.
Quanto à razão pela qual estou a escrever, já se vai saber.
Eu, que adoro correr, comecei a notar um dia que me cansava
muito e não conseguia fazê-lo como dantes.
Da primeira vez não pensei muito nisso, mas, quando voltou a
acontecer, acabei por contar aos meus pais.
Claro que eles ficaram preocupados. Levaram-me então ao
médico.
Eu já conhecia aquele médico desde pequenino e gostava
muito dele. Vou-lhe chamar o Dr. A, porque depois conheci
outro médico e não quero confundi-los.
O Dr. A usou aquele aparelho para me ouvir o bater do coração,
que já me tinha dito que se chamava estetoscópio, apalpou-me
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a barriga, espreitou-me os olhos e a língua, fez-me várias
perguntas e depois mandou-me vestir e sentou-se a escrever
coisas no papel das receitas.
Disse que me ia mandar fazer análises de sangue e radiografias, para ver o que eu tinha. E também me explicou que
apenas as análises me podiam doer um poucochinho, por causa
das “picas”.
Ficámos uns dias à espera dos resultados. Esperar é uma coisa
que nunca me agrada nem um bocadinho. Deve ser por isso que
gosto de corridas... Mas não havia outro remédio.
Quando os resultados chegaram, o Dr. A telefonou aos meus
pais para irem ao consultório falar com ele.
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Nessa mesma noite eles disseram-me que eu ia ter de fazer uns
tratamentos para ficar bom, mas quem diria como e quando era
outro médico, um especialista, que me veria daí a uma semana.

Lá tive de esperar mais uma semana, bastante contrariado.
Houve um dia em que me queixei ao meu pai:
– Mas porque é que é preciso esperar?
O meu pai respondeu:
– Há um provérbio que diz: “Depressa e bem há pouco quem”.
As coisas, para serem bem feitas, têm de levar algum tempo,
não é, João?
A única coisa que
vérbio engraçado.
demoraria a saber
bem, era uma boa

eu pensei foi que tinha aprendido um proE perguntei a mim mesmo quanto tempo
todos os provérbios que existem. Pensando
ideia começar a aprender outros...

Acabou por chegar o dia de ir falar com o tal especialista, o
Dr. B.
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O Dr. B falou durante algum tempo com os meus pais e depois
conversou também comigo. Começou por me perguntar muitas
coisas que não tinham nada que ver com a minha saúde. Acho
que era para me conhecer melhor. E falou bastante, penso que
para eu o ficar a conhecer também.
Na altura explicou-me por palavras simples muitas coisas
complicadas sobre as células boas e as células más e como se
matavam as células más para ficarem só as boas. Falou-me dos
tratamentos e do que eu sentiria com esses tratamentos.
Fiquei a saber que teria de fazer um tratamento no hospital
chamado quimioterapia, para matar as células más. E que teria
de ser repetido algumas vezes; nos intervalos seria preciso fazer
análises ao sangue, radiografias e outros exames clínicos, para
ver como o corpo estava a reagir aos tratamentos. Soube
também que podia acontecer ter de ficar isolado, quer dizer, em
condições especiais para proteger o meu estado geral.
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Claro que eu perguntei logo:
– Ó senhor doutor, mas tenho mesmo de ir para o hospital? Não
posso fazer os tratamentos em casa?
O Dr. B respondeu-me:
– Durante os tratamentos, vais ter de estar no hospital, porque
em casa não tens médicos, nem enfermeiros, nem aparelhos,
nem medicamentos para te tratares como deve ser. E nós
queremos tratar-te como deve ser, não é verdade?
– Sim, está bem. Mas vou ter dores e tudo isso?
– Às vezes podes ter, outras não. Mas, se as tiveres, nós damos-te remédios para as tirar. E também podes sentir algumas
coisas um bocadinho desagradáveis.
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– Coisas desagradáveis? – assustei-me eu –. Quais?

– Tens de levar umas “picas”... – disse o Doutor B –. Mas não
doem mais que qualquer outra “pica”, e é só um instantinho...
– Bom, se for só isso...
– Podes sentir má disposição, vontade de vomitar e até febre.
Mas são coisas que um menino valente como tu aguenta
facilmente.
– E mais nada?
– O teu cabelo vai começar a cair. Isso acontece por causa do
tratamento, mas depois ele torna a crescer mais forte do que
antes, e às vezes encaracolado. Se usares um boné ou qualquer
outra coisa na cabeça, nem se nota nada...
Não posso dizer que tenha ficado muito contente com o que o
médico disse, mas prometi fazer um esforço por ser valente.
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Aquilo não havia de ser assim tão mau... Como dizia outro
provérbio que eu tinha ouvido, “não desanimar ajuda a
ganhar”.
Chegou a altura de iniciar os tratamentos. O meu pai dissera-me
um dia que ser corajoso não é não ter medo, mas sim olhar o
medo de frente e lutar contra ele. Foi o que eu tentei fazer.
Claro que tive as tais más disposições de que o Dr. B me tinha
falado. E claro que me caiu o cabelo. Como já estava preparado
(“homem prevenido vale por dois”, lá vinha outro provérbio),
comecei a pedir às pessoas da minha família que me oferecessem bonés e boinas e aproveitei para fazer uma grande
colecção.
Passei alguns momentos complicados no hospital, mas a família,
os amigos, os médicos e os enfermeiros ajudaram-me muito
nesses períodos em que me sentia triste. Todos arranjavam
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sempre maneira de me ocuparem o tempo, com jogos,
brincadeiras, desenhos... Quando estava sozinho, via imensa
televisão, ouvia música, fazia jogos de computador, lia um livro
ou outro, e lá ia passando o tempo.
Fiz vários tratamentos, com análises ao sangue e radiografias
pelo meio. Acho que fui um bocadinho valente. Não precisei de
ser muito valente.
Durante a última sessão de quimioterapia, o Dr. B chamou-nos
a mim e aos meus pais ao consultório e disse:
– Acabámos os tratamentos. Em primeiro lugar, quero dar os
parabéns ao João, porque se portou muito bem. E felicitar os
pais, a família e os amigos, porque sempre o ajudaram.
Eu fiquei todo vaidoso, mas acho que os meus pais também.
E o Dr. B continuou:
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– Nesta altura, e para ficarmos mais seguros, é importante que

o João se prepare para um transplante de medula óssea.
E, voltando-se para mim, disse:
– Eu já tinha dito aos teus pais que era provável que tivéssemos
de seguir este caminho; por isso, agora que chegou a altura,
posso explicar-te a ti tudo o que quiseres sobre o assunto.
A minha primeira pergunta não podia deixar de ser:
– O que isso do “transplante de medula óssea”?
– Olha, é mais ou menos a mesma coisa que uma transfusão de
sangue. É o processo de introduzir no teu corpo uma substância
semelhante ao sangue, que vai substituir a tua medula doente.
Eu já tinha outra pergunta na ponta da língua:
– E como é que isso se faz?
O Dr. B explicou-me:
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– Algum tempo antes de te ser administrada a medula óssea,
vais fazer uma série de análises e radiografias; vão-te observar o
coração, os pulmões e os dentes, para ver se o teu organismo
está em condições de receber esse tratamento.
– E se estiver?
– Se estiver, colocam-te um catéter, que serve para administrar
os soros, os medicamentos e a medula óssea e também para
fazer colheitas de sangue para analisar. Pode parecer uma
coisa esquisita, mas tem o objectivo de evitar as muitas
“picas” que terias de levar se não te pusessem um catéter.
Também vais tomar alguns comprimidos durante uns dias, para
depois seres isolado num quarto especialmente preparado para
o transplante.
– O que é que esse quarto tem de especial? – quis eu saber.
– O ar é filtrado e tudo quanto entra lá dentro tem de ser
limpo de microorganismos: ou esterilizado ou lavado com álcool
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– respondeu o Dr. B –. As pessoas que lá entrarem têm de estar
vestidas de uma maneira especial.
– Micro... quê?
– Microorganismos. São aqueles bichinhos que não se vêem a
não ser com um aparelho muito potente chamado microscópio,
e que podem causar doenças.
– E os microorganismos não fazem mal às outras pessoas?
Só a mim?
– É que tu estás numa situação em que as defesas do teu
corpo estão fraquinhas, por causa dos tratamentos.
– E se eu comer muito, elas não ficam mais fortes? – insisti eu.
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– Deves comer bem, claro, mas neste caso não basta a
alimentação para te curar. Aliás, até os teus alimentos serão
preparados de uma maneira diferente: é preciso congelá-los e

esterilizá-los.
– Mas vou ficar forte como era dantes? – perguntei (claro que
estava a pensar nas corridas).
– Vais, claro, mas só ao fim de algum tempo – disse-me
o Dr. B.
(Porque é que tenho de esperar? Já esperei tanto! – pensei eu
cá para mim. Mas lembrei-me de outro provérbio que tinha
aprendido entretanto, “devagar se vai ao longe”, e resolvi não
dizer nada.)
– Porque, depois de estares internado – acrescentou o Dr. B –,
vais fazer quimioterapia, que juntamente com os outros
medicamentos e tratamentos, vai destruir e tua medula óssea
“má” e causar uma coisa a que nós chamamos aplasia
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medular, para depois te ser dada a medula óssea “boa”.
– Mas afinal o que é a medula óssea? Não me podem tirar só a
má? Porque é que eu preciso doutra? – perguntei eu, porque
aquilo me estava mesmo a meter confusão.
– Já vais perceber tudo – explicou o Dr. B –. A medula óssea é
essencial; é uma substância que existe dentro dos ossos e
fabrica os elementos que formam o sangue: os glóbulos
vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas.
– Eu cá já deitei sangue do nariz e nunca vi nada que não fosse
vermelho. Para que é que servem essas coisas todas que o
sangue tem?
– Não as vês porque, tal como os microorganismos de que já te
falei – prosseguiu o Dr. B –, os componentes do sangue só se
conseguem ver com um aparelho especial. Os glóbulos
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vermelhos são aquilo que te dá força e energia; os glóbulos
brancos são os que lutam contra as infecções; as plaquetas
fazem com que o teu sangue coagule, isto é, que pare de correr
quando fazes uma ferida qualquer.
– Então onde é que vão buscar essa tal medula “boa”? –
continuei eu a perguntar.
– Conforme as situações, pode ser à própria pessoa ou a alguém
que tenha uma medula idêntica, como, por exemplo, um irmão.
– Como eu não tenho nenhum irmão, o senhor doutor pode-me
explicar como é que tiram a medula a outra pessoa e a põem em
mim? – interroguei-o eu então.
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– Se a medula for de um dador (outra pessoa, que “dá” a sua
medula), é colhida em bloco operatório (a sala onde se fazem
as operações, sabes?), com anestesia geral, ou através de uma

máquina especial chamada separador celular, e administrada
no dia marcado para a infusão de medula (que é a operação de
metê-la na pessoa que a vai receber).
Nessa altura eu quis saber se a pessoa tinha dores.
– Embora a operação seja feita com anestesia geral e não cause
grandes alterações no organismo – explicou o Dr. B –, provoca
mal-estar e ligeiras dores no sítio onde se introduziram as
agulhas para retirar a medula. Mas estas passam com remédios
para as dores.
– E, durante esse internamento a seguir ao transplante de que o
senhor doutor falou, tenho de ficar mesmo sozinho?
O Dr. B esclareceu-me que não, mas que, tal como as coisas
tinham de ser esterilizadas ou desinfectadas, as pessoas eram
obrigadas a usar máscara, touca, bata e às vezes luvas e deviam

27

lavar ou desinfectar frequentemente as mãos. Disse-me que uma
pessoa da minha família ou alguém muito importante para mim
podia estar comigo diariamente, desde que cumprisse essas
regras.
Explicou-me também que eu nunca estaria sozinho. Os médicos
e as enfermeiras teriam de entrar no meu quarto várias vezes ao
dia, para verem se eu estava bem, para fazerem o penso de
catéter, para tirarem sangue, para me darem medicamentos,
para medirem a tensão arterial e o pulso e também para me
fazerem companhia e brincarem comigo. E que, sempre que eu
me sentisse sozinho, podia pedir a presença de alguém.
– Mas não posso ter muitas visitas, é isso? – quis eu tirar as
dúvidas.
– É verdade, mas as pessoas que não puderem estar contigo no
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quarto podem ver-te pelo vidro e falar contigo através do
intercomunicador.
– E vou ter de estar sempre muito quietinho, sem me poder
mexer?
– Não – explicou-me o Dr. B –. Durante o internamento, desde
que tenhas um número de células suficientes para não
sangrares, podes mexer-te e brincar à tua vontade. Antes de
entrares para o quarto podes trazer os teus objectos preferidos
(computador portátil, rádio, livros, cassetes, vídeos, canetas,
C
D
s
,
consolas...), que te ajudarão a passar o tempo. Mas não te
esqueças de que alguns terão de ser esterilizados, e por isso é
preciso que os entregues com antecedência.
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– E nunca me vou sentir mal?

– É natural que tenhas mais ou menos os mesmos sintomas que
tiveste durante a quimioterapia – disse o doutor –. Já os
conheces e já sabes lidar com eles. Além disso, hão-de dar-te
remédios quando te sentires mal. Pode também haver dias em
que
te
sintas triste ou deprimido. Quando isso acontecer, não te
esqueças de que tudo é passageiro. “Não há mal que sempre
dure”... Por outro lado, tens sempre a companhia da tua família,
dos médicos e dos enfermeiros.
(Com isto, o doutor tinha-me ensinado mais um provérbio.)
Fiquei a pensar naquilo tudo. Se não era pior do que eu já tinha
passado, não valia a pena ter muito receio. E, se era para ficar
bom, claro que valia a pena.
O Dr. B perguntou-me se eu quereria ver como era o quarto
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onde iria ficar; eu disse logo que sim.
Observei tudo muito bem. Afinal, aquilo ia ser a minha casa por
um tempo. Aproveitei também para ir conhecendo algumas
pessoas que trabalhavam ali e outras que estavam internadas.
No dia anterior ao internamento, fiz uma lista de objectos que
queria levar para o hospital. A lista acabou por me levar um
bocado de tempo e bastou para me vir o sono.
Adormeci e sonhei que andava a correr e ia ultrapassando
todos. Os outros corredores tinham faixas nas camisolas que, em
vez de números, levavam escrito: Químio, Transplante, Catéter,
Raios-X...
Não vou aqui contar a história do transplante. A verdade é que
eu estava a dormir.
Não fiquei bom logo de seguida, mas já sabia que era assim.
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Bastava ter a consciência de que ia melhorando para me sentir
bem. Fui ganhando forças e veio por fim o dia de receber alta.
A minha história não termina aqui (se terminasse, eu punha aqui
outro provérbio dos que fui juntando na minha colecção: “Tudo
está bem quando acaba bem”); o que termina é a história do
meu transplante e da luta contra a doença.
Continuo a ser seguido pelo Dr. B, para ter a certeza de que está
tudo bem, e a tomar cuidados especiais com a alimentação, mas
não me importo de fazer o pequeno sacrifício de por uns tempos
não comer coisas de que gosto. A saúde também precisa da
nossa força de vontade.
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Já houve quem me dissesse que fui um campeão. Por ter vencido
a doença. Eu acho que não. Eu penso que ainda vou ser um
campeão. Nas corridas, claro. E, para já, desafio-vos a todos para
fazerem uma corrida como a minha.
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UM LIVRO PARA OS PAIS

PINTA-ME UM DESENHO

Informa os Pais sobre o cancro infantil
em geral, os exames e os tratamentos
a que a criança é submetida.

Livro para colorir, que conta a história
do urso Barnabé, que pretende dar às
crianças informação sobre o tratamento.

QUANDO OS NOSSOS FILHOS TÊM CANCRO

BOLETIM

Testemunhos de pais para pais
sobre a experiência vivida.

Jornal semestral que dá conta
das actividades dos diferentes núcleos
da Acreditar.

O MEU FILHO TEM LEUCEMIA

LIVRO DOS ADOLESCENTES

Informa os pais sobre o tratamento
específico de transplante de medula
e o apoio que podem dar e receber.

Ajuda os adolescentes, através de vários
testemunhos recolhidos, a viver melhor
este período difícil das suas vidas.

GASPAR-QUÍMIO

UM GUIA PARA PROFESSORES

A história de Gaspar-Químio ajuda
as crianças a compreender todo o processo
que envolve a quimioterapia.

Fornece aos professores a informação
necessária para facilitar o acompanhamento
e reintegração na escola das crianças
com cancro.

RUI-RÁDIO

VIVA - MANUAL DE BOAS-VINDAS

Dá informações, de uma maneira
muito simples, sobre a radioterapia.

O Mico descreve o hospital,
fala dos tratamentos
e faz um apelo à coragem.

OS CHAPÉUS DA CATARINA
Abordagem de um caso de cancro infantil
centrado no significado dos chapéus
durante a vida de uma rapariga.
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