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Crianças e Jovens com cancro

Sobre este livro

Reacções Iniciais

Esta brochura destina-se aos pais e cuidadores de uma criança ou jovem a
quem tenha sido diagnosticado um cancro. É uma iniciativa da ACREDITAR
– Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro e foi redigida com
base numa publicação editada pelo Children’s Cancer and Leukeamia
Group (CCLG) do Reino Unido. Esperamos que a brochura responda às
suas perguntas e o ajude a compreender a doença do seu filho e os vários
exames e tratamentos que podem ser efectuados e os possíveis efeitos
secundários.

Embora a grande maioria das crianças e jovens com cancro fique curada,
não deixa de ser devastador ouvir que o seu filho tem cancro. Tanto os pais
como o filho terão sentimentos e emoções diferentes.

Também aborda a forma como um diagnóstico de cancro poderá afectá-lo
a si, tal como ao seu filho e ao resto da família.
Embora esta brochura se destine a pais, tanto de crianças como de jovens,
faz referência ao cancro infantil. Apesar das informações presentes no
livro poderem responder a algumas das suas perguntas, deverá sempre
conversar em pormenor com os médicos e enfermeiros que cuidam do seu
filho. Eles poderão dar-lhe mais informações acerca do tipo específico de
cancro do seu filho. Esperamos que este livro o ajude a apoiar o seu filho ao
longo dos tratamentos.
Entre as páginas 60 e 61 encontrará alguns endereços e websites úteis, e na
página 71 poderá escrever algumas perguntas que queira fazer ao médico ou
enfermeiro do seu filho.
Nas páginas 66 a 68 também encontrará um glossário que explica alguns dos
termos clínicos usados frequentemente pela equipa médica e de enfermagem.

Quando lhe é transmitido o diagnóstico, poderá sentir-se atordoado ou
como se tivesse sido fisicamente agredido. Alguns sentimentos poderão
incluir medo, negação, tristeza, culpa e raiva. São reacções normais. É
importante lembrar que a culpa pelo facto de o seu filho ter cancro não é
sua, e não se deve a nada que tenha feito ou deixado de fazer.
O diagnóstico de cancro numa criança tem, obviamente, um grande impacto
em toda a família. É provável que a rotina do seu filho mude; ele poderá
ter de ficar internado para tratamentos e, provavelmente, terá consultas
regulares no hospital.
Isto poderá parecer insuportável, tanto para si como para o seu filho e
para o resto da família. Porém, existem muitos profissionais de saúde e
organizações de apoio que poderão ajudá-lo nesse momento difícil.
Para mais informações sobre sentimentos e emoções e apoio ao seu filho,
consulte as páginas 45-53.

Se achar este livro útil, poderá encaminhá-lo para a sua família e amigos.
Eles também poderão querer informações que os ajudem a dar-lhe apoio.
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cancro infantil

O cancro em crianças e jovens é raro. Em Portugal são
diagnosticadas, anualmente, cerca de 400 crianças
com cancro. Estes tipos de cancro podem ser bastante
diferentes daqueles que afectam os adultos, e tendem
a ocorrer em zonas diferentes do corpo. Também
parecem diferentes quando vistos ao microscópio e
respondem de forma diferente aos tratamentos. As
taxas de cura das crianças são muito superiores à da
maioria dos casos de cancro em adultos. A taxa de
sobrevivência do cancro infantil é mais do dobro do
que era na década de 1960. Em média, 82% (mais de
8 em cada 10 casos) de todas as crianças podem ser
agora completamente curadas. Para alguns tipos de
cancro infantil a taxa de cura é superior.
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O que é cancro?
Os órgãos e tecidos do corpo são
formados por pequenos componentes
chamados células. O cancro é uma
doença dessas células.

O cancro também pode surgir nas
células do sangue na medula óssea
(leucemia) ou no sistema linfático
(linfoma).

Normalmente, as células dividem-se de
forma ordenada e controlada. Porém,
se por algum motivo o processo se
descontrolar, as células continuarão
a dividir-se. Em muitos casos, essas
células transformam-se num nódulo
chamado tumor. Os tumores são
benignos ou malignos. Os médicos
podem dizer se um tumor é benigno ou
maligno retirando um pedaço de tecido,
examinando uma pequena amostra de
células ao microscópio (biópsia).

Por vezes as células separam-se do
cancro original (primário). Podem
espalhar-se para outros órgãos do corpo
através da corrente sanguínea ou do
sistema linfático. Quando as células
cancerígenas chegam a uma nova parte
do corpo podem continuar a dividir-se e
formar um novo tumor. Isto é conhecido
como cancro secundário ou metástase.

Num tumor benigno, as células não se
espalham por outras partes do corpo
e, por isso, não são cancerígenas. No
entanto, podem continuar a crescer
no local original e podem provocar
problemas ao fazer pressão nos órgãos
adjacentes. Num tumor maligno,
as células cancerígenas conseguem
espalhar-se para além da zona original
do corpo. Se o tumor não for tratado,
pode espalhar-se para o tecido
circundante.
O cancro pode surgir em diferentes
partes do corpo - existem mais de 200
tipos diferentes de cancro, cada um
com o seu próprio nome e tratamento.
O cancro pode surgir em diferentes
órgãos do corpo, tal como nos rins ou
no cérebro. São os chamados tumores
sólidos.
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O que provoca o cancro?
Ainda não se sabe o que provoca o
cancro infantil, e as pesquisas tentam
dar mais respostas.
Os pais preocupam-se com o facto de
algo que fizeram ou deixaram de fazer
poder ter provocado o cancro do filho.
Não é o caso, não devendo por isso
sentirem-se culpados ou responsáveis
pela doença do seu filho.
É muito raro haver outra criança numa
família a desenvolver cancro, já que a
maioria dos cancros não é causada por
um gene “defeituoso” herdado, pelo
que normalmente não é necessário
investigar os irmãos.
O cancro não é infeccioso, e não se
transmite a quem entra em contacto
com o seu filho.
Por vezes, duas ou três crianças da
mesma escola ou da mesma área
desenvolvem cancro. Isto pode levar
as pessoas a preocuparem-se com o
facto de haver algo na zona que esteja
a provocar o cancro. Por vezes ocorrem
vários casos de cancro numa pequena
fracção de uma população em que a
criança está inserida. Estes casos são
investigados cuidadosamente, mas
normalmente descobre-se que é uma
coincidência, mais do que uma
alteração química ou ambiental
específica.

Principais tipos de cancro
infantil
Leucemia
A leucemia é um cancro da medula
óssea. A medula óssea é o material
esponjoso no meio dos nossos ossos,
onde são geradas as células sanguíneas.
Quando alguém tem leucemia, o seu
corpo produz demasiados glóbulos
brancos “anormais”. As células
normalmente não formam um nódulo
(tumor), mas viajam pelo corpo, no
sangue e podem infiltrar-se noutros
orgãos.
A leucemia é o cancro mais comum em
crianças. Os principais tipos encontrados
em crianças são a leucemia linfoblástica
aguda (LLA) e a leucemia mielóide aguda
(LMA).
Cada tipo de leucemia pode dividir-se
em diferentes subtipos. Serão testadas
amostras de sangue e de medula óssea
para se descobrir que tipo de célula se
tornou leucémica e em que fase do seu
desenvolvimento é que isso aconteceu.
As células podem ser analisadas para
se verificar se possuem certas proteínas
à superfície. Isto é conhecido como
imunofenotipagem, que ajuda no
diagnóstico.
Quase todas as células do nosso corpo
contêm cromossomas.
Os cromossomas são constituídos por
genes que controlam a actividade da
célula. É frequente haver mudanças na
estrutura dos cromossomas nas células
da leucemia. As análises feitas a estas
células para detecção de mudanças
7
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são conhecidas como citogenética.
O conhecimento do tipo exacto de
leucemia que o seu filho tem ajuda os
médicos a definir o prognóstico e a
planear o tratamento mais eficaz.

células
normais

células que
formam um tumor

Outros tipos de cancro infantil
Os outros tipos de cancro que ocorrem
em crianças incluem os tumores do
Sistema Nervoso Central (SNC), os
sarcomas, os tumores embrionários e os
linfomas, entre outros.
Os tumores do Sistema Nervoso Central
|SNC| - sistema constituído pelo cérebro
e medula espinhal - são neoplasias
sólidas e constituem o segundo tipo de
tumor mais frequente nas crianças, a
seguir às leucemias.

O linfoma é o cancro do sistema
linfático, e pode surgir em qualquer
tecido linfático do corpo. Existem dois
tipos principais de linfoma: o linfoma de
Hodgkin |HL| (por vezes denominado
doença de Hodgkin) e o linfoma nãoHodgkin |NHL|.
Os adolescentes e os jovens tendem
a ter tipos de cancro diferentes dos
das crianças e adultos, sendo os mais
comuns os linfomas e os carcinomas,
tumores germinativos (ovário e
testículo), tumores cerebrais e do
sistema nervoso central |SNC|.

Tipos de cancro pediátrico em
Portugal

Taxas de sobrevivência
Há cada vez mais crianças a sobreviver
ao cancro.
Nos últimos 50 anos registaram-se
enormes melhorias no tratamento do
cancro infantil. Mais de 8 em 10 (82%)
crianças com cancro são agora curadas,
em comparação com menos de 3 em 10
(menos de 30%) entre 1962-1971.
A pesquisa prossegue para melhorar
os tratamentos e reduzir os efeitos
secundários. As crianças são todas
diferentes, e os médicos discutirão
consigo a doença do seu filho e o
provável sucesso do tratamento.

6%
Retinoblastomas
7%
Tumores Renais

1%
Tumores hepáticos

Incidência cancro infantil por idade e sexo

24%
Tumores
SNC

61

34%
Leucemia

50

51

46
39

38

30

Os sarcomas (incluindo os sarcomas
dos tecidos moles e os osteossarcomas)
desenvolvem-se a partir de tecidos,
tal como ossos ou músculos, e podem
surgir em qualquer parte do corpo.
Os tumores embrionários desenvolvemse a partir de tecido que só é visto
normalmente no embrião em
desenvolvimento. Também podem
ocorrer em diferentes partes do corpo.
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6%
Neuroblastomas

19

23

13

22%
Linfomas
fonte|Base de dados no Registo Oncológico Nacional
2005

0-1
ano
rapazes

1- 4
anos

5-9
anos

10 - 14
anos

15 - 19
anos

raparigas

Incidência cancro pediátrico em Portugal
fonte | Base de dados no Registo Oncológico Nacional
2005
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DIAGNÓSTICO
Diagnóstico significa descobrir se o seu filho tem
cancro e, em caso afirmativo, que tipo de cancro é que
ele tem. Os médicos fá-lo-ão avaliando o seu filho e os
sintomas, e fazendo exames.
Quando uma criança tem sintomas que poderiam
ser provocados pelo cancro será encaminhada pelo
seu médico de família ou hospital local para um dos
seguintes especialistas:
um pediatra, especialista no tratamento de crianças;
um oncologista pediátrico, especialista no
tratamento de crianças com cancro;
um hematologista pediátrico, especialista no
tratamento de doenças do sangue em crianças.

diagnóstico

A maioria das crianças com cancro será tratada num
serviço dentro de um hospital especializado.
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Exames
Serão feitos vários exames para diagnosticar
a doença do seu filho. Os exames são
realizados pelos seguintes motivos:
para que o cancro possa ser diagnosticado
com precisão. Por vezes é difícil distinguir
entre tipos específicos de cancro.
Relativamente ao diagnóstico, o médico do
seu filho poderá pedir a opinião e conselho
a outros médicos. Terá o apoio de outros
especialistas em cancro em todo o Portugal e
no estrangeiro;
para ver em que parte do corpo está o
cancro, e se se espalhou ou não;
para avaliar a saúde geral do seu filho, pois
isso poderá influenciar o tratamento a ser
administrado.
Poderão ser necessários outros exames antes
do início do tratamento. Isto pode significar
que o tratamento só começa após alguns
dias. O cancro desenvolve-se normalmente
de forma lenta, pelo que atrasar o início do
tratamento por um curto período de tempo
não o torna menos eficaz. É importante
conhecer o tipo de cancro de que o seu filho
sofre e se ele se espalhou pelo corpo. Esta
informação ajudará o médico a escolher o
tratamento mais eficaz.
Com alguns tipos de cancro é importante
iniciar o tratamento imediatamente. O
médico do seu filho discutirá isso consigo.
Serão aqui descritos alguns dos exames
mais comuns. Alguns poderão repetir-se no
decurso do tratamento para avaliar a sua
eficácia. Também poderão fazer-se alguns
exames com vista a detectar eventuais
efeitos secundários do tratamento.
14

Biópsia
Se o médico achar que o tumor pode ser
maligno, um médico poderá remover parte
do tumor para o examinar ao microscópio.
Existem dois tipos de biópsia:
Biópsia com agulha – coloca-se uma agulha
no tumor através da pele para remover uma
pequena parte. Este exame pode ser feito
com anestesia local.
Biópsia excisional ou cirúrgica – remove-se
uma parte do tumor durante uma pequena
operação, com anestesia geral. Por vezes o
cirurgião poderá conseguir remover todo
o tumor, em vez de retirar apenas uma
amostra.
A amostra das células é enviada para um
laboratório para ser examinada por um
patologista (médico que estuda os tecidos
do organismo). O patologista poderá dizer
se a amostra é cancerígena ou não e, se for,
que tipo de cancro é. Os resultados de uma
biópsia demoram normalmente vários dias.
Análises ao sangue
Existem diferentes tipos de análises ao
sangue. Estas análises poderão ser feitas
quando o seu filho é diagnosticado, durante
o tratamento e posteriormente, nas consultas
de acompanhamento.
Poderão ser feitas as seguintes análises:
Hemograma. Esta análise mede o número
dos diferentes tipos de células sanguíneas
no sangue (glóbulos vermelhos, glóbulos
brancos e plaquetas). É uma das principais
formas de monitorizar os efeitos secundários
do tratamento.

Bioquímica. Esta análise mede os níveis de
determinados sais e proteínas no sangue. Dá
informações sobre a forma como os órgãos
do corpo, como o fígado e os rins, estão a
funcionar.
Grupo sanguíneo. As amostras de sangue
podem ser usadas para encontrar um dador
que corresponda ao sangue do seu filho, caso
seja necessária uma transfusão de sangue no
decurso do tratamento.
Hemocultura. Amostra de sangue para
detecção de um eventual infecção analisada
por microbiologistas (pessoas que estudam
os tipos de infecção).
Coagulação do sangue. O sangue pode
ser analisado para se avaliar o tempo de
coagulação, e se há risco de hemorragia. A
coagulação pode ser afectada pelo cancro ou
pelos tratamentos associados.
Outros exames. Também poderá tirarse sangue para verificar se o seu filho teve
algum tipo de vírus no passado, como
sarampo, hepatite, rubéola, citomegalovírus
(CMV) ou vírus da varicela zoster (VVZ).
Exame de medula óssea
| Mielograma |
Alguns tipos de cancro podem afectar a
medula óssea. A medula óssea é o material
esponjoso que se encontra entre alguns
dos nossos ossos. Produz células chamadas
células estaminais, que se desenvolvem em
três tipos diferentes de células sanguíneas:
Glóbulos vermelhos, que transportam
oxigénio pelo corpo;
Glóbulos brancos, que fazem parte do
sistema imunológico e que são essenciais
para combater as infecções;

Para se retirar uma amostra de medula óssea
introduz-se suavemente uma agulha no
osso ilíaco, parte da medula sendo retirada
com uma seringa. É então enviada para um
laboratório, para análise.
Este exame é feito normalmente com
anestesia geral ou sedação, para haver a
garantia de que o seu filho sente o menor
desconforto possível. As crianças mais velhas
podem preferir uma anestesia local.
O osso de onde a amostra é retirada pode
ficar dorido durante alguns dias após a
colheita.
O exame da medula óssea pode ser feito
quando o seu filho é diagnosticado, ou, por
vezes, durante ou no final do tratamento.
Punção lombar
| PL |
Nalgumas situações, como leucemia ou
linfoma, as células cancerígenas podem
passar para o fluido que envolve o cérebro e
a medula espinhal (líquido cefalorraquidiano
ou LCR). Para verificar se isso aconteceu ou
não, são retiradas algumas gotas do LCR.
Isto é feito através da introdução de uma
agulha fina na região da coluna lombar,
entre dois ossos da coluna vertebral, na sua
parte inferior. É a chamada punção lombar,
e é feita geralmente com anestesia geral.
A amostra de LCR é então examinada para
verificar a presença de células cancerígenas.
Por vezes, como parte do tratamento do
cancro, os medicamentos (quimioterapia)
são injectados no LCR. Isto é conhecido como
quimioterapia intratecal.

Plaquetas, que ajudam o sangue a coagular
e, como tal, a controlar hemorragias.
15
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Raio-X
Quando visto ao raio-X, um tumor parece
muitas vezes diferente do tecido saudável.
Um raio-X pode revelar se há um tumor no
peito, na barriga (abdómen) ou nos ossos.
Ecografia
Este exame usa ondas sonoras para criar
uma imagem do interior do corpo. Espalha-se
um gel na parte do corpo a ser analisada. Um
pequeno dispositivo, tal como um microfone,
que produz ondas sonoras, é feito passar
pela área. Um computador converte as ondas
sonoras numa imagem.
As ecografias são totalmente seguras e são
usadas principalmente para examinar a
barriga (abdómen), o coração e os músculos.
TAC
| Tomografia axial computorizada |
Uma tomografia computorizada faz uma
série de raios-x que formam uma imagem
tridimensional do interior do corpo. Demora
10 a 30 minutos e é indolor, mas o seu filho
poderá tomar um sedativo ou fazer uma
anestesia geral para garantir que fica quieto.
Por vezes é injectado corantes especiais
(contraste) numa veia, ou mesmo ingerido,
para que certas partes do corpo ressaltem
melhor na TAC.
Ressonância magnética
Este exame usa o magnetismo para construir
uma imagem detalhada de áreas do corpo.
O exame é indolor, mas a máquina é muito
ruidosa. Poderá parecer assustador, pois o
seu filho poderá ter que permanecer deitado
num túnel estreito. Os pais terão de assinar
um formulário de consentimento para
confirmar que o seu filho não tem quaisquer
objectos metálicos no corpo – tal como
aparelho dentário - pois o aparelho usa um
16
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magnetismo forte. Poderá ser-lhe dado um
sedativo ou uma anestesia geral para garantir
que ele permanece quieto. Também receberá
tampões para os ouvidos ou auscultadores,
que deverão ser usados. Nalguns hospitais
as crianças podem ver vídeos enquanto
fazem uma ressonância magnética. Os pais
poderão ser autorizados a permanecer na
sala enquanto o filho faz o exame.
Cintigrafia óssea
Se o seu filho tiver um tumor ósseo ou um
tumor que possa ter-se espalhado para os
ossos, este exame mostrará a quantidade
de osso afectado. É injectada uma pequena
dose de uma substância radioactiva numa
veia, geralmente no braço. A substância é
absorvida pelo osso. Áreas anormais do osso
absorvem mais substância do que os ossos
saudáveis e destacam-se no scanner como
“pontos quentes”. A dose de radiação é muito
baixa, e não é prejudicial.
PET
| Tomografia por emissão de positrões |
O PET scan usa uma dose baixa de glicose
radioactiva (um tipo de açúcar) para medir a
actividade das células em diferentes partes
do corpo. Injecta-se uma quantidade muito
pequena de uma substância levemente
radioactiva numa veia, geralmente no braço.
Algumas horas depois faz-se então uma
leitura num equipamento parecido com o
da TAC. As áreas onde se manifesta o cancro
são geralmente mais activas do que o tecido
circundante, e ressaltam. A dose de radiação
é muito baixa, e não é prejudicial.

quimioterapia, e pode ser repetido durante o
tratamento. Envolve a injecção de um corante
radioactivo numa veia. São feitas análises
ao sangue duas, três e quatro horas depois.
Pode ser aplicado um creme anestésico local
antes da injecção e das análises ao sangue,
para torná-las menos dolorosas. A dose de
radiação é muito baixa e não é prejudicial.
Audiograma
Alguns tratamentos do cancro podem
afectar a audição do seu filho. Por isso, o seu
filho poderá realizar um audiograma (teste
auditivo) antes, durante e após o tratamento.
Este teste auditivo detalhado é feito numa
sala silenciosa, no hospital. Pedir-se-á ao
seu filho para ouvir sons em diferentes
frequências através de auscultadores ou
altifalantes.
Oftalmologia
Nalgumas crianças, a sua visão poderá ser
prejudicada pela localização de um tumor.
O objectivo é tratar os tumores antes que
estes tenham causado muitos danos e
assim impedir que a visão do seu filho
piore. A monitorização regular é feita nas
crianças cuja visão corre maior risco de ficar
prejudicada.

Estadiamento
O estadiamento de um cancro significa o
tamanho do tumor e se ele se espalhou,
ou não, para além do sítio onde começou.
Conhecer a extensão do cancro ajuda
os médicos a decidirem sobre o melhor
tratamento para o seu filho. O estadiamento
aplica-se a quase todos os tipos de cancro,
excepto a leucemia.
O cancro divide-se normalmente em quatro
etapas:
Estadio 1 - O cancro é pequeno e apenas
num local do corpo;
Estadios 2 ou 3 - O cancro espalhou-se
para partes do corpo próximas do local onde
começou;
Estadio 4 - O cancro é grande, ou pode terse espalhado para outras partes do corpo.
Diferentes tipos de cancro têm sistemas de
estadiamento específicos.
Os médicos falarão consigo sobre a situação
do seu filho e explicarão o que significa a
situação.
Se o cancro se tiver espalhado para partes
afastadas do corpo, é conhecido como cancro
secundário ou metastático (estadio 4).

Teste de TFG
| Taxa de filtração glomerular |
Este teste mostra como os rins estão a
trabalhar e se estão a eliminar os fármacos.
Isto é feito antes de alguns tipos de
17
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O tratamento do seu filho dependerá do tipo de
cancro que ele tem. Existem vários tratamentos
disponíveis. Os mais comuns são:
Cirurgia, que visa remover o tumor durante uma
operação;
Quimioterapia, que usa medicamentos anticancerígenos (citotóxicos) para destruir as células
cancerígenas;
Radioterapia, que usa a radiação para destruir as
células cancerígenas;
Transplantes de células estaminais e de medula
óssea, que envolvem doses elevadas de quimioterapia
antes da infusão de células estaminais do sangue ou
da medula óssea;
Imunoterapia, que envolve a utilização de
medicamentos específicos que visam células
cancerígenas específicas;

tratamento

Terapia dirigida, que envolve medicamentos
específicos que visam as proteínas e genes das células
cancerígenas.
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Dar o consentimento ao
tratamento
Antes de o seu filho receber qualquer tratamento,
o médico explicará os objectivos e possíveis
complicações. Pedirão, a si ou ao seu filho,
para assinar um formulário a dar autorização
(consentimento) à equipa do hospital para
avançar com o tratamento. Quando uma criança
tem 16 anos poderá dar o consentimento ao seu
próprio tratamento. A lei sobre o consentimento
das crianças ao tratamento é complexa, pelo que
deve discutir com o médico do seu filho quaisquer
preocupações que tenha.
Antes de se solicitar ao cuidador ou ao filho
doente para assinarem o formulário, estes
deverão receber informações completas sobre:
o tipo e a duração do tratamento;
as suas vantagens e desvantagens;
quaisquer riscos significativos ou efeitos
secundários;
quaisquer outros tratamentos que possam
estar disponíveis.
Se não tiver percebido o que lhe foi dito, informe
a equipa para que possam explicar-lhe
novamente. Alguns tratamentos contra o cancro
são complexos, pelo que não é invulgar as
pessoas precisarem que se explique de novo.
Em algumas crianças são propostos tratamentos
do cancro que fazem parte de um ensaio
clínico. Os ensaios podem ser feitos por vários
motivos. Lembre-se que qualquer tratamento
que seja sugerido para o seu filho será o melhor
tratamento para ele. Se lhe for sugerido um
ensaio, receberá informações acerca disso e do
que envolve. Terá de autorizar o ensaio, bem
como o tratamento em si.
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É boa ideia estar acompanhado do seu cônjuge,
de um familiar ou de um amigo quando o
tratamento lhe for explicado, para ajudá-lo a
lembrar-se da conversa.
Também poderá ser útil escrever uma lista de
perguntas antes da consulta do seu filho.
poderá usar a página 71 para esse efeito

Por vezes as pessoas sentem que a equipa do
hospital está demasiado ocupada para responder
às perguntas, mas é importante que saiba como
é que o tratamento poderá afectar o seu filho. A
equipa deverá estar disposta a encontrar tempo
para as suas perguntas.
Poderá sempre pedir mais tempo se entender
que não consegue tomar uma decisão quando
o tratamento lhe é explicado pela primeira
vez. Em situações de emergência poderá haver
necessidade de tomar decisões rapidamente,
mas normalmente há tempo para pensar sobre
as coisas.

Estar no hospital

de infecção. A equipa da enfermaria poderá
informá-lo caso haja alguma restrição.

É provável que, durante o tratamento, o seu
filho tenha de passar algum tempo no hospital.
Existem 4 centros principais de tratamento em
Portugal: no Porto (2 centros), em Coimbra e
Lisboa. São centros especializados no diagnóstico
e tratamento de cancros das crianças. Se os
médicos do seu hospital da área de residência
acharem que o seu filho tem cancro, é provável
que o enviem para um desses centros.

Não há problema em falar dos seus sentimentos
ou preocupações com a equipa de enfermagem
ou assistente social. Eles têm experiência em
cuidar de crianças com cancro e estão lá para o
ajudar e apoiar. Muitos hospitais têm professores
e educadores infantis. As crianças que se sentem
suficientemente bem podem frequentar a escola
do hospital.

ver página 60

Em algumas situações ou fases de tratamento, a
medicação poderá ser efectuada no hospital da
zona de residência, sob a orientação do hospital
onde o seu filho é tratado.
Os serviços especializados e com experiência
no tratamento de crianças com cancro visam
proporcionar-lhe a si e ao seu filho uma
experiência tão positiva quanto possível. É
provável que passe a conhecer bem a equipa.
A maioria das crianças, especialmente as mais
novas, quer que a família passe com elas o
máximo tempo possível. Sempre que tiver de sair,
não se esqueça de se despedir e de dizer ao seu
filho e ao pessoal da enfermaria quando voltará.
Passar o dia no mesmo ambiente, onde todos
estão preocupados e assustados, pode ser
motivo de grande tensão, pelo que é útil fazer
uma pequena pausa durante o dia e sair da
enfermaria. A equipa de enfermagem entenderá
e incentivará a que faça pausas regulares.
Também pode pedir ajuda aos voluntários.

Haverá muitas pessoas envolvidas nos cuidados
do seu filho. Algumas dessas pessoas e as suas
funções estão descritas a seguir.
Cada vez mais os hospitais têm áreas
especialmente concebidas para adolescentes com
cancro. Os adolescentes tê a oportunidade de
conhecer pessoas da sua idade o que, juntamente
com o meio envolvente e o pessoal experiente,
poderá ajudá-los a conseguirem o apoio que
necessitam.
A Acreditar - Associação de Pais e Amigos de
Crianças com Cancro - trabalha para melhorar os
serviços relacionados com o cancro nas crianças
e jovens.
ver página 58

As visitas da família alargada e amigos podem
ser benéficas para o seu filho. Mas lembre-se que
também pode ser cansativo para o seu filho se
houver muitas pessoas na mesma visita.
Também é importante que quem o queira
visitar esteja bem de saúde e não mostre sinais
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Equipa hospitalar
O hospital terá pessoas muito diferentes
envolvidas nos cuidados ao seu filho e, na
primeira reunião, todas elas poderão parecer
“assustadoras”:
Os hemato-oncologistas pediátricos são
médicos que tratam crianças com cancro. São
especialistas no planeamento e no tratamento
do cancro, nomeadamente com quimioterapia e
radioterapia.
Os hematologistas são médicos especializados
em doenças do sangue, incluindo a leucemia.
Cuidam dos doentes no hospital e analisam
amostras de sangue no laboratório.
Os oncologistas são médicos que se especializam
no tratamento do cancro.
Os cirurgiões realizam operações. Podem fazer
uma biópsia (remover um pedaço de tecido
do tumor para análise ao microscópio) e /
ou remover todo o tumor. Também colocam
cateteres venosos centrais.
Os anestesistas são médicos que anestesiam e
monitorizam o seu filho durante uma cirurgia ou
um procedimento que requeira anestesia.
Médicos em formação no hospital. Estes médicos
estão em diferentes fases da sua formação e
especializam-se no cuidado das crianças com
cancro.
Enfermeiros. O enfermeiro chefe é o responsável
pelo serviço. Os enfermeiros, estudantes de
enfermagem e pessoal auxiliar trabalham sob
a direcção do enfermeiro chefe de serviço ou
enfermeiro coordenador. Todos os enfermeiros
serão especialistas no trabalho com crianças com
cancro.
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Os farmacêuticos são responsáveis pela
preparação e distribuição de medicamentos.
Trabalham na farmácia do hospital e também
podem visitar o serviço.
Os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais
ajudam as crianças a deslocar-se e a realizar as
actividades diárias.

Professores. Cada hospital pediátrico tem
uma escola que disponibiliza apoio escolar às
crianças quando elas estão no hospital. A escola
do hospital entrará em contacto com a escola do
seu filho e, em conjunto, planearão um programa
educacional para ele.

Cirurgia

Os patologistas analisam amostras de tecidos
(por exemplo, biópsias) ao microscópio para
diagnosticar doenças ou para ver como a doença
está a reagir ao tratamento.

A cirurgia é uma parte importante do tratamento
do cancro. Dependendo da dimensão e do local
onde se encontra o tumor, o primeiro passo do
tratamento pode ser removê-lo.

Os psicólogos podem ajudar as crianças que
têm dificuldades comportamentais ou de
aprendizagem durante o tratamento, e também
apoiam a família da criança.

Para efeitos de diagnóstico, faz-se frequentemente
uma biópsia. Isto envolve a remoção de parte do
tecido do tumor para que o patologista possa
observá-lo em laboratório. Identificar-se-á então o
tipo de cancro.

Os radioterapeutas realizam TAC de
planeamento e efectuam tratamento de
radioterapia.
Os radiologistas interpretam as radiografias e
tomografias para ajudar a diagnosticar o cancro e
planear o tratamento do seu filho.
Os nutricionistas asseguram que, durante o
tratamento, o seu filho tem a melhor alimentação
para o manter tão saudável quanto possível. Se
seu filho não puder comer durante um certo
período de tempo, o nutricionista poderá
aconselhar outras formas de lhe dar os
nutrientes de que ele precisa.
Os educadores de infância usam os jogos para
ajudar as crianças a lidar com a experiência de
estarem doentes.
Os assistentes sociais podem ajudar em
eventuais problemas práticos, emocionais e
financeiros que possa encontrar.

Por vezes a intervenção cirúrgica pode ser
perigosa ou provocar demasiados danos devido
ao tamanho ou posição do tumor. Neste caso,
pode fazer-se quimioterapia ou radioterapia
antes da operação para diminuir o tamanho do
tumor e facilitar a intervenção.

Quimioterapia
A quimioterapia é a utilização de medicamentos
anti-cancerígenos (citotóxicos) para destruir
as células do cancro. As crianças recebem
normalmente uma combinação de medicamentos
quimioterápicos. Os medicamentos circulam no
sangue e podem chegar às células cancerígenas
em todo o corpo. O número de medicamentos
que tomarão dependerá do tipo de cancro. Os
médicos explicar-lhe-ão quais os medicamentos
que estão a ser usados e quando serão
administrados.
Os medicamentos são transportados no sangue
e podem chegar às células cancerígenas em
todo o corpo. Os medicamentos quimioterápicos
afectam a divisão das células. Isto inclui algumas
células normais, como as do revestimento da
boca, da medula óssea, dos folículos capilares e
do sistema digestivo. As células saudáveis podem
reparar os danos provocados pela quimioterapia,
mas as células cancerígenas não, pelo que
acabam por morrer.
A quimioterapia pode ser administrada de
diferentes maneiras - em comprimidos, cápsulas,
líquidos engolidos ou por injecção. Existem
muitos termos técnicos que descrevem como os
medicamentos são administrados. Verá esses
termos na tabela de medicamentos do seu filho e
nos planos de tratamento (protocolos).
Os termos vulgares são:
Intravenosa ou IV - injecção directamente numa
veia ou no cateter venoso central;
Por via oral ou PO - comprimidos, cápsulas ou
um líquido que é engolido;
Injecção intramuscular (no músculo);
Injecção subcutânea (sob a pele);
Intratecal ou por punção lombar.
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Qualquer que seja o modo como a quimioterapia
é administrada, os medicamentos são absorvidos
pela corrente sanguínea e transportados pelo
corpo para que possam alcançar e destruir as
células cancerígenas. Isto torna a quimioterapia
especialmente útil no tratamento de cancros
que provavelmente se espalharão, ou que já se
espalharam, para outras partes do corpo.
Planear o tratamento
A quimioterapia tem de ser planeada com
cuidado. É administrada normalmente como uma
série de sessões de tratamento. Cada sessão
destrói algumas das células cancerosas e provocará
alguns danos às células saudáveis. Depois de
cada tratamento há geralmente um período de
descanso, para permitir que as células saudáveis
recuperem antes da dose seguinte. Uma sessão
de quimioterapia e o período de descanso são
conhecidos como um ciclo de tratamento. Uma
série de ciclos constitui o tratamento.

TRATAMENTO

Normalmente, os médicos sugerirão o tipo de
cateter para o seu filho, embora possa
ser-lhe dada uma hipótese de escolha. Os
medicamentos quimioterápicos são normalmente
diluídos num saco de líquido, tal como água
salgada (salina) e administrados como um
gotejamento (infusão) através do cateter.
Por vezes o tratamento é administrado através
de um tubo fino flexível que é introduzido numa
veia periférica e, de seguida, preso com adesivo
ao braço do seu filho. Chama-se um cateter
periférico (Abocath ®). Um cateter periférico só
permanece no lugar por alguns dias.

Cateteres centrais e implantados
Cateter central
Um cateter venoso central (CVC) é um tubo de
plástico fino e flexível, que é introduzido numa
veia, geralmente perto da clavícula. O cateter
(CVC) é colocado com anestesia geral. O cirurgião
faz um pequeno corte numa veia perto da
clavícula e introduz o tubo até que a ponta esteja
numa das grandes veias próximas do coração.
A outra extremidade do tubo é então introduzida
sob a pele e sai na frente do peito.
Na extremidade existe uma válvula, permitindo a
recolha de amostras de sangue ou a injecção de
medicamentos. Também pode ser utilizada para
realizar transfusões de sangue ou de plaquetas.
O cateter central tem de ficar seco durante o
banho. Pode usar-se um penso de plástico para
esse efeito. O cateter central tem uma espécie
de braçadeira que deve estar fechada quando o
cateter não está em utilização.

Existem muitas maneiras diferentes de administrar
a quimioterapia. Por vezes são administradas
intensamente doses elevadas de medicamentos
durante um curto período de tempo, outras
vezes poderão ser administradas doses menores
durante um período de tempo mais longo.
Quimioterapia intravenosa
A forma mais vulgar de administrar quimioterapia
é a intravenosa (IV). Pode ser administrada numa
veia, quer através de um cateter venoso central
ou de um cateter implantado. Ambos passam
por tubos que são introduzidos numa veia e que
podem permanecer no lugar por alguns meses
ou, nalguns casos, anos. Podem ser usados
para tirar sangue, bem como para administrar
um tratamento e outros medicamentos. Estes
dispositivos evitam que a criança seja picada
repetidamente sempre que é necessário fazer um
tratamento.

seringa

prolongamento

zona de punção do
CVC implantado

câmara do CVC
trajecto do CVC

Cuidar de um cateter implantado
Antes de o seu filho ir para casa, o enfermeiro
dir-lhe-á como cuidar do cateter central.
Certifique-se de que está confiante e não tenha
receio de fazer perguntas.
local de inserção do CVC
trajecto do CVC por baixo da pele
local de saída do CVC
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Cateter implantado
Alguns tubos não saem pela pele. Pelo contrário,
terminam num reservatório existente sob a
pele, abaixo da clavícula, pelo que não são
muito visíveis. São conhecidos como cateteres
implantados. Os cateteres implantados são
colocados com anestesia geral. É pressionada
uma pequena agulha através da pele até o
reservatório para administrar a quimioterapia ou
recolher sangue. A pele por cima do reservatório
pode ser anestesiada com um creme anestésico
à base de Lidocaína (por exemplo Emla®) ou um
spray anestésico. A agulha pode ficar no lugar até
sete dias, sendo fixa por meio de um penso.

Se tiver algum problema com o cateter quando
estiver em casa, entre em contacto com a equipa
do hospital.
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Vantagens e possíveis problemas com o CVC
Os CVC’s podem ficar no mesmo sítio durante
muitos meses, e são uma óptima maneira de
evitar o desconforto das injecções repetidas. No
entanto, podem potencialmente provocar três
problemas: obstrução, infecção e queda.
Obstrução do CVC
Pode acontecer, ocasionalmente, que o cateter
fique obstruido, mesmo que tenha sido lavado
regularmente com soro. Isto pode acontecer se
a ponta do CVC fizer um ângulo estranho contra
a parede da veia. Se isso acontecer, podem ser
colocados medicamentos no tubo para dissolver
a obstrução e o CVC poder ser usado novamente.
O seu filho poderá também fazer um raio-X para
revelar a posição do tubo.
Infecção
Apesar de serem cuidadosamente vigiados,
alguns cateteres podem infectar. Se houver
infecção serão dados antibióticos. Porém, se isso
não eliminar a infecção, talvez seja necessário
remover o cateter e, se necessário, substituí-lo.
Queda
Muito raramente, um CVC pode cair ou deslocar-se.
No entanto, a criança pode puxar o tubo por
acidente quando está a brincar ou a dormir.
Se o cateter cair, felizmente o sangue coagula
rapidamente e veda a parede da veia. Pode
escorrer algum sangue ao longo do túnel, por
baixo da pele onde o cateter estava. A equipa do
hospital dir-lhe-á o que fazer se isso acontecer.
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Efeitos secundários da quimioterapia
A quimioterapia pode provocar efeitos
secundários desagradáveis. No entanto, são
na sua maioria temporários, e muitas vezes
há maneira de controlá-los ou reduzi-los. As
principais zonas do corpo afectadas são aquelas
onde as células normais se dividem e crescem
rapidamente. Estas incluem as células na boca,
o revestimento do sistema digestivo, a pele, os
folículos capilares e a medula óssea.
Descrevem-se seguidamente alguns efeitos
secundários comuns de curto prazo e formas de
lidar com eles. A quimioterapia afectará crianças
diferentes de maneiras diferentes. O seu filho não
terá todos os efeitos secundários aqui descritos,
mas poderá ter alguns. O médico ou enfermeiro
do seu filho dir-lhe-ão mais sobre os possíveis
efeitos secundários no decurso do tratamento e
as formas de os gerir.

Efeitos na medula óssea
Baixa resistência à infecção
| Neutropenia |
Muitos medicamentos contra o cancro reduzem a
produção de glóbulos brancos pela medula óssea.
Isto diminui a imunidade do seu filho e torna-o
mais propenso a infecções. Este efeito começa
normalmente cerca de sete dias depois de o
tratamento ser administrado. Se a quimioterapia
for administrada a cada 3-4 semanas, o número
de glóbulos brancos atinge o seu ponto mais
baixo cerca de 7 a 14 dias após o tratamento.
O número de células sanguíneas aumentará
gradualmente e voltará a um nível adequado
antes do ciclo de quimioterapia seguinte.
Quando a contagem de glóbulos brancos é baixa,
o seu filho tem maior risco de desenvolver uma
infecção. Normalmente conseguirá superar a
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maioria das infecções menores, mas é importante
entrar imediatamente em contacto com o hospital
se:
a temperatura do seu filho ultrapassar um
determinado valor (a equipa do hospital dir-lhe-á
qual);
o seu filho não se sentir bem, mesmo tendo
uma temperatura normal;
o seu filho tiver arrepios.
O seu filho precisará, provavelmente, de ser
hospitalizado para receber antibióticos por via
intravenosa até os médicos identificarem o tipo
de infecção (o que nem sempre é possível de
identificar).
O seu filho fará análises ao sangue antes da
quimioterapia, para garantir que as suas células
recuperaram. Se a contagem de leucócitos for
ainda muito baixa, o tratamento poderá ser
adiado até que estejam novamente num nível
adequado.
O sistema imunológico poderá ter mais
dificuldade em debelar algumas infecções que
causariam normalmente poucos problemas. O
sarampo e a varicela podem ser particularmente
sérios. Se o seu filho for exposto a qualquer uma
destas, ou desenvolver estas infecções, informe
imediatamente o pessoal do hospital para que
possa ser administrado o tratamento adequado.
Cansaço ou falta de ar
Alguns medicamentos contra o cancro reduzem
o número de glóbulos vermelhos produzidos
pela medula óssea, pelo que o seu filho poderá
ficar anémico. Isto pode fazer com que se sinta
muito cansado e com respiração ofegante, para
além de parecer pálido. Se o número de células
sanguíneas estiver baixo e o seu filho tiver
queixas como acima descritas, poderá ser-lhe
dada uma transfusão de sangue.

Hematomas ou hemorragias
Alguns medicamentos contra o cancro podem
reduzir a produção de plaquetas. As plaquetas
são as células que ajudam o sangue a coagular.
Informe o hospital caso o seu filho evidencie
algum hematoma ou hemorragia inexplicáveis,
tal como hemorragias nasais, nas gengivas,
manchas de sangue ou erupções cutâneas na
pele (petéquias).
Se o número de plaquetas for muito baixo e/ou
existir hemorragia, poderá ser-lhe dada uma
transfusão de plaquetas.
Sentir-se enjoado
Os medicamentos contra o cancro podem levar o
seu filho a sentir-se enjoado, provocando náuseas
ou mesmo vómitos. No entanto, isto pode
controlar-se normalmente com medicamentos
anti-enjoo (antieméticos). Informe os médicos se
o enjoo do seu filho persistir – normalmente a
mudança do medicamento e/ou o complemento e
medicamentos contra o enjoo ajudam.
Perda de apetite
Por vezes o seu filho poderá não sentir vontade
de comer e poderá perder peso temporariamente.
Tente dar-lhe os seus alimentos favoritos e não
se preocupe se ele continuar a comer a mesma
coisa. Comer menores quantidades mas comer
com mais frequência também poderá ajudar.
Se necessário, o seu filho poderá ser alimentado
através de um tubo que passa pelo nariz até ao
estômago (sonda naso-gástrica), ou através de
um tubo que passa pela parede abdominal até
ao estômago (tubo PEG). Por vezes poderá ser
alimentado através de um cateter central numa
veia (nutrição parentérica). O hospital dar-lhe-á
mais informações sobre uma boa alimentação.
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Diarreia ou obstipação
Alguns medicamentos podem mudar a forma
como o intestino funciona, pelo que o seu filho
poderá ter diarreia ou prisão de ventre. Informe
a equipa do hospital se a obstipação se tornar
num problema, pois poderão ser administrados
laxantes para a aliviar.
A diarreia acaba normalmente por melhorar,
mesmo sem medicação. Caso tenha diarreia, é
importante que o seu filho beba muitos líquidos.
Ocasionalmente poderão ser necessários
medicamentos antidiarreicos. Se o seu filho tiver
diarreia persistente, informe o hospital pois é
possível que fique desidratado.
Feridas na boca
Alguns medicamentos podem causar feridas
na boca, o que pode provocar úlceras orais. Os
cuidados com a boca são muito importantes os enfermeiros poderão mostrar-lhe a melhor
maneira de cuidar da boca do seu filho. O
médico poderá prescrever elixires bucais ou
outros medicamentos. Quaisquer efeitos na
boca começam, normalmente, cerca de 5 a 10
dias após a administração dos medicamentos,
e desaparecem ao fim de 3 a 4 semanas após o
final do tratamento.
Alterações no paladar
A quimioterapia poderá provocar alterações
no paladar, o que pode tornar o sabor dos
alimentos mais salgado, amargo ou metálico. O
paladar do seu filho voltará ao normal quando a
quimioterapia terminar.
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Efeitos na pele e no cabelo
Perda de cabelo
Alguns medicamentos provocam perda de
cabelo. Nalgumas crianças poderá cair todo
o cabelo, mas noutras poderá ficar mais fino.
Além disso, a perda de cabelo não se restringe
apenas à cabeça, mas também poderá afectar
as sobrancelhas, pestanas e outros pelos do
corpo. Há muitas maneiras de lidar com a perda
de cabelo - por vezes as crianças gostam mais de
usar bonés, bandanas, chapéus ou lenços, do que
usar uma peruca.
Normalmente o cabelo volta a crescer alguns
meses após a interrupção do tratamento. No
entanto, por vezes poderá ter uma cor ou
textura diferentes. Por exemplo, poderá voltar
encaracolado quando costumava ser liso.
O cabelo pode ser uma parte importante da
identidade de uma criança e sobretudo dos
adolescentes. É natural que se preocupe como
esta situação afectará o seu relacionamento com
a família e os amigos. As crianças e os jovens
poderão sentir-se menos confiantes e afastar-se
das relações ou actividades sociais.
É importante que o seu filho saiba por que motivo
o cabelo irá cair, para estar preparado. A equipa
do hospital poderá aconselhá-lo e ajudá-lo nessa
questão. Também poderá ser vantajoso se o seu
filho falar com outras crianças em tratamento que
perderam o cabelo ou com os Barnabés.

A pele do seu filho poderá ficar mais sensível ao
sol. É importante proteger a pele, levando-o a
usar chapéu, roupas soltas e óculos escuros. Use
protector solar com elevado factor de protecção
em qualquer área exposta (o médico poderá
prescrever o protector).
Outros efeitos
Alguns medicamentos provocam mudanças no
funcionamento dos rins, fígado ou coração.
Esses efeitos podem ser de longo prazo. Se
necessário, o seu filho fará exames regulares para
verificar se os rins, fígado e coração funcionam
correctamente. Mas muitas crianças não
precisarão desses testes.
Alterações de comportamento
Alguns medicamentos podem provocar
ansiedade, agitação, tonturas, insónias ou dores
de cabeça. Algumas crianças também poderão ter
dificuldade em concentrar-se. Outras poderão ter
alterações de humor ou sentir-se rabugentas e
irritáveis. Se o seu filho manifestar algum destes
efeitos secundários, informe o seu médico.

Imunoterapia
A imunoterapia visa células cancerígenas
específicas. Por exemplo, o rituximab é um
tratamento usado para certos tipos de linfoma.
Liga-se a uma proteína específica na célula
cancerígena e acciona o próprio sistema
imunológico do corpo para atacar e destruir as
células cancerígenas. Uma vez que tem como alvo
células específicas, outras partes do corpo não
são afectadas e os efeitos secundários costumam
ser leves. A imunoterapia é adequada apenas
para certos tipos de cancro. É administrada
geralmente com quimioterapia.

Terapia dirigida
Têm vindo a desenvolver-se muitos
medicamentos novos para o cancro infantil que
actuam de maneira diferente da quimioterapia.
Actuam através do bloqueio de um gene
específico ou de uma proteína existente nas
células cancerígenas. Poderão fazer-se análises
laboratoriais específicas às células cancerígenas
do seu filho para avaliar se algum dos novos
medicamentos poderá ser utilizado. Uma vez
que estes medicamentos são novos, são usados
frequentemente em ensaios clínicos.

Alterações na pele
Alguns medicamentos contra o cancro podem
provocar erupções cutâneas ou alterações na cor
da pele. A pele também pode ficar mais sensível
a substâncias químicas, tal como o cloro das
piscinas. A equipa do hospital dirá se o seu filho
poderá frequentar piscinas durante o tratamento.
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Radioterapia
A radioterapia trata o cancro usando raios
com elevada energia para destruir as células
cancerígenas numa parte específica do corpo,
prejudicando o mínimo possível as células
normais. O tratamento é feito no serviço de
radioterapia do hospital, consistindo numa série
de sessões diárias curtas.
Os tratamentos são feitos de segunda a
sexta-feira, com descanso ao fim de semana.
O médico do seu filho discutirá consigo o
tratamento e os possíveis efeitos secundários.
A duração do tratamento dependerá do tipo de
cancro que o seu filho tem.
Planeamento da radioterapia
A radioterapia tem de ser planeada com cuidado,
e isso pode implicar algumas visitas ao hospital.
Na primeira visita do seu filho ao serviço de
radioterapia, ele poderá ter de fazer uma
tomografia computorizada (TAC) ou permanecer
deitado sob uma máquina chamada simulador. O
tomógrafo ou simulador faz um raio-X da área a
ser tratada.
O tratamento é planeado por um especialista em
radioterapia (radioterapeuta). Poderão desenharse marcas na pele do seu filho para ajudar o
técnico, que efectua o tratamento, a posicioná-lo
com precisão. Isto garante que o tratamento é
sempre aplicado no lugar certo.
Por vezes é feito um molde ou uma máscara para
manter imóvel a parte afectada do corpo, sempre
que o tratamento é efectuado. Os médicos ou
enfermeiros especialistas darão mais explicações,
caso o seu filho precise de um molde ou de uma
máscara.
Sessões de tratamento
No início de cada sessão de radioterapia, o
técnico de radioterapia colocará cuidadosamente
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o seu filho no sofá e assegurar-se-á de que está
confortável. Durante o tratamento, o seu filho
ficará sozinho na sala, mas poderá conversar com
o técnico, que estará a observar na sala contígua.
Nalguns hospitais poderão passar filmes ou
poderá ler histórias ao seu filho através do
sistema de comunicação, enquanto ele faz o
tratamento.

Efeitos no aparelho digestivo
Poderá aperceber-se de que o seu filho perde
apetite. Poderá ajudá-lo se ele comer alguns
snacks ou pequenas refeições com frequência
ao longo do dia, em vez de grandes refeições.
Algumas crianças sentem-se enjoadas (náuseas).
O médico do seu filho poderá prescrever
medicamentos para o ajudar com os enjoos.

A radioterapia não é dolorosa, mas, enquanto
decorre o tratamento, é preciso que o seu filho
fique completamente quieto durante alguns
minutos. Poderá ser necessário dar-lhe uma
anestesia geral para que possa realizar-se o
tratamento.

Efeitos na medula óssea
A radioterapia nalgumas partes do corpo poderá,
por vezes, afectar a medula óssea, que produz
os diferentes tipos de células sanguíneas. Se
isso puder vir a ser um problema, o seu filho
fará, durante o tratamento, análises regulares
ao sangue para avaliar os níveis de células
sanguíneas. Se estes níveis estiverem baixos,
o seu filho poderá sentir-se muito cansado e
letárgico. Informe o médico caso isto se torne
num problema. Algumas crianças poderão
precisar de uma transfusão de sangue. O médico
do seu filho poderá dar-lhe mais informações
sobre este aspecto.

Lembre-se que a radioterapia não tornará o seu
filho radioactivo, sendo seguro para ele estar com
outras pessoas.
Terapia com protões
A terapia com protões é um tipo especializado
de radioterapia que pode ser usado para tratar
alguns tipos de cancro. Os feixes de protões
provocam menos efeitos secundários, em
particular efeitos de longo prazo.

Efeitos secundários da radioterapia
Os efeitos secundários imediatos da radioterapia
são geralmente muito ligeiros. Referiremos alguns
efeitos secundários gerais. O seu filho poderá
sofrer outros efeitos secundários, dependendo
da área do corpo a ser tratada. O seu médico ou
enfermeiro poderão explicar-lhe isso.
Cansaço
O seu filho poderá sentir-se muito cansado no
decurso da radioterapia e algumas semanas
depois. Após a conclusão do tratamento, os
níveis de energia poderão levar alguns meses a
normalizar.

Efeitos secundários de longo prazo
A radioterapia pode, por vezes, provocar outros
efeitos secundários de longo prazo que podem
desenvolver-se gradualmente, meses ou até anos
após o tratamento. Com o passar do tempo, o
efeito da radioterapia em qualquer tecido em
crescimento pode tornar-se mais perceptível. Em
particular, a radioterapia no cérebro pode afectar
o crescimento e o desenvolvimento da criança.
Ao planear o tratamento, o seu médico poderá
discutir mais detalhadamente este tema consigo.

Efeitos na pele
Durante a radioterapia, algumas crianças
desenvolvem uma reacção cutânea semelhante
à queimadura solar (radiodermite). Isto pode
acontecer após 3 a 4 semanas de tratamento.
Em crianças claras, a pele na área de tratamento
pode ficar vermelha, com pruridos e comichão.
Nas crianças mais morenas, a pele fica mais
escura. A extensão da reacção depende da área a
ser tratada e do tipo de pele do seu filho. Algumas
crianças não apresentam qualquer problema
de pele. Os técnicos de radioterapia do seu
filho estarão atentos a essas reações e poderão
aconselhá-lo sobre os cuidados com a pele.

33

Crianças e Jovens com cancro

Transplantes de medula óssea ou
de células estaminais
| tratamento de alta dose |

Um transplante de células estaminais (por vezes
chamado transplante de medula óssea) permite
que o seu filho tenha doses muito mais elevadas
de quimioterapia do que o normal. Isto pode
melhorar as hipóteses de cura do cancro, mas
tem mais efeitos secundários.
Medula óssea e células estaminais
A medula óssea é um material esponjoso que
se encontra no interior de alguns dos nossos
ossos ocos. A medula óssea contém células
estaminais. São células numa fase muito inicial
de desenvolvimento, que se diferenciam nos três
diferentes tipos de células sanguíneas. Quando as
células estiverem completamente amadurecidas
são libertadas na corrente sanguínea.
Transplante de células estaminais
Antes de um transplante de células estaminais, as
células estaminais são recolhidas, quer da medula
óssea, quer do sangue. O seu filho receberá
então doses muito elevadas de quimioterapia,
geralmente ao longo de alguns dias. Por vezes
também se faz radioterapia em todo o corpo,
conhecida como radiação do corpo inteiro.
Além de destruir quaisquer células cancerígenas
remanescentes, as altas doses de quimioterapia
também destroem as células estaminais na
medula óssea.
Após a quimioterapia, o seu filho recebe, através
de gotejamento, as células estaminais que foram
recolhidas antes do tratamento. Elas entram na
medula óssea e começam a produzir de novo
células sanguíneas amadurecidas.
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Tipos de transplante
Os principais tipos de transplante:
Autólogo ou autotransplante. Este tipo usa
as células estaminais do seu filho. As células
estaminais são recolhidas algum tempo antes
do tratamento e armazenadas até serem
necessárias;
Alogénico. Este tipo usa células estaminais
de um dador - também é conhecido como
aloenxerto. Um transplante alogénico é um
procedimento mais complicado do que um
transplante autólogo, e só é realizado em
hospitais especializados. A recuperação pode
demorar vários meses.

Reduzir o risco de infecção
durante o tratamento
Existem várias maneiras de ajudar a reduzir os
riscos de infecção do seu filho:
Uma boa higiene das mãos – assegure-se
sempre que as mãos são lavadas e limpas
regularmente com sabão e água, em particular
depois de uma ida à casa de banho, antes de
comer ou beber, e depois de tocar em animais.
O álcool gel é uma boa maneira de desinfectar
rapidamente as mãos que já estejam lavadas. É
um bom conselho para ser seguido por toda a
família;
Evitar qualquer pessoa que esteja
obviamente infectada, ou seja, a tossir e
espirrar excessivamente, como por exemplo em
transportes públicos, lojas, cinemas, viagens e
visitantes de casa;
Beber água engarrafada. Podem beber-se
outras bebidas tais como leite, refrigerantes, água
com gás ou pacotes de sumo, pois estas bebidas
passaram por alguma forma de pasteurização.
Vacinas / Imunizações para toda a família
- garantir que o médico do seu filho lhe dá
um aconselhamento completo sobre rubéola,
sarampo, vacinas vivas e gripe.

Pesquisa e ensaios clínicos
Com vista a encontrarem-se novos e melhores
tratamentos para o cancro, são realizados
estudos e pesquisas sobre a doença. Os ensaios
realizados em pacientes são conhecidos como
ensaios clínicos. A existência de ensaios clínicos
significa que há, agora, melhores resultados
para a cura do cancro pediátrico do que havia há
alguns anos.
Tipos de pesquisa
Testar novos tratamentos, tais como
quimioterapia nova;
Olhar para novas combinações de tratamentos
existentes, ou alterar a maneira como são feitos,
para torná-los mais eficazes ou para reduzir os
efeitos secundários;
Comparar a eficácia dos medicamentos usados
para controlar os sintomas;
Descobrir como funcionam os tratamentos do
cancro;
Procurar melhorar a qualidade de vida e
os serviços para crianças e jovens que foram
tratados contra o cancro;
Olhar para a biologia do cancro e o seu
tratamento;
Descobrir quais os tratamentos que são mais
eficazes em termos de custo.
Os ensaios são a única maneira fiável de descobrir
se um tipo diferente de cirurgia, quimioterapia,
radioterapia ou outro tratamento é melhor do
que o disponível.
Participar num ensaio clínico
Se concordar na participação do seu filho num
ensaio, ser-lhe-á solicitado que assine um
formulário de consentimento.
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Os ensaios ajudam a melhorar o conhecimento
sobre o cancro e a desenvolver novos tratamentos.
O seu filho será cuidadosamente monitorizado,
durante e após o ensaio. Normalmente, vários
hospitais em Portugal, e cada vez mais noutros
países, participam nestes ensaios, que são
coordenados por oncologistas e hematologistas
do país.
Aleatorização
Em ensaios que analisam se um novo tratamento
é melhor do que o melhor tratamento padrão
disponível, pode usar-se um processo chamado
aleatorização. Um computador indicará
aleatoriamente o seu filho para que ele receba
um tratamento específico no estudo. Isto é feito
para que cada grupo de tratamento tenha uma
mistura semelhante de crianças de diferentes
idades, sexo e estado geral de saúde.
A aleatorização é importante porque, se os
investigadores decidirem quem deve receber o
tratamento, podem ser influenciados pelo que
sabem sobre os seus pacientes.
Consciente ou inconscientemente, poderiam
colocar, no novo grupo de tratamento,
pacientes que entendem ter mais possibilidades
de responder a um novo tratamento. Isto
introduziria parcialidade, tornando os resultados
pouco fiáveis.
Poderá pedir ao médico do seu filho para lhe dar
explicações mais detalhadas, caso deseje mais
informações.
Amostras de sangue e do tumor
O seu filho poderá ter de fazer análises de sangue
e biópsias da medula óssea ou do tumor para
ajudar a fazer o diagnóstico correcto. Poderá
ser-lhe pedida autorização para se usarem
algumas das amostras que sobraram para
pesquisas sobre o cancro infantil. O nome do seu
filho será removido das amostras para que estas
não possam ser identificadas. Algumas amostras
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poderão ser congeladas e armazenadas para
utilização futura, quando estiverem disponíveis
novas técnicas de investigação.
A investigação pode ser feita no hospital onde
o seu filho está a ser tratado ou pode ser feita
num outro. Este tipo de investigação é muito
demorado, pelo que é improvável que venha a
conhecer os resultados. No entanto, as amostras
serão utilizadas para aumentar o conhecimento
acerca das causas e tratamentos do cancro
infantil, esperando melhorar as perspectivas de
futuro das crianças com cancro.

Tratamentos alternativos

Tratamentos complementares

Os tratamentos alternativos são terapias não
convencionais e não comprovadas que visam
tratar o cancro. Muitas vezes não há evidência
científica para a sua utilização e algumas
medicinas alternativas podem interagir e interferir
com o tratamento convencional. É importante que
fale com o seu médico se quiser explorar terapias
alternativas.

É natural que queira ajudar o seu filho de todas as
maneiras possíveis.

Curas Milagrosas
Frequentemente poderá ver notícias de uma
nova “cura milagrosa” nos jornais, na internet
ou na televisão. Ocasionalmente são relatadas
informações sobre desenvolvimentos no
tratamento do cancro por parte de pessoas
respeitáveis, e os médicos do hospital do seu
filho sabem normalmente algo sobre o assunto.
No entanto, algumas informações podem ser
enganosas e dar ideias falsas de sucesso .

Muitas pessoas recorrem a tratamentos
complementares para os ajudar a manterem-se
saudáveis. As pessoas com cancro podem usá-los
para gerir os efeitos secundários e para melhorar
a sua sensação de bem-estar. Se quiser que o
seu filho faça um tratamento complementar, é
importante discuti-lo previamente com ele (se
ele tiver idade suficiente para entender) e com o
médico do seu filho.

Se tiver dúvidas acerca do valor dessas “curas”
poderá discuti-las com o médico do seu filho.
Não se preocupe com o eventual incómodo dos
médicos com as suas perguntas. Eles irão levá-lo
a sério e dar-lhe conselhos honestos.
Os médicos que trabalham em hospitais
pediátricos têm conhecimento de tratamentos e
pesquisas que são realizados noutros hospitais
especializados que visam curar o cancro infantil.
Assim, se houver um melhor tratamento
disponível, eles estarão informados e poderão
alterar o tratamento de uma criança para incluir
o novo.
Há também contactos próximos com hospitais
especializados e técnicos de saúde noutros
países, para que todos os hospitais estejam
actualizados relativamente aos progressos em
novos tratamentos.
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Saúde e actividades
durante o tratamento
Durante o tratamento, e se se sentir capaz,
o seu filho poderá continuar com muitas das
actividades habituais. Porém, é importante estar
ciente de algumas precauções básicas. A equipa
do hospital dar-lhe-á orientações sobre o que
o seu filho deve ou não fazer, ou sobre algum
aspecto que precise saber relacionado com o
tratamento.
Enquanto o seu filho estiver a fazer tratamentos
contra o cancro, deve evitar dar-lhe quaisquer
outros medicamentos sem discussão prévia com
os médicos. Isto inclui quaisquer tratamentos
complementares ou alternativos (ver acima).
Enquanto o seu filho estiver em tratamento e
alguns meses após o final de tratamento não
deve receber qualquer vacinação ou imunização,
a não ser que seja recomendado pelo médico
assistente.
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Pós-tratamento e acompanhamento
É importante que, quer os pais, quer a criança,
vão a consultas de acompanhamento quando
o tratamento tiver terminado. Os médicos vão
querer verificar se está tudo bem e garantir que
o seu filho não tem problemas de longo prazo
após o tratamento do cancro. Certos tratamentos
poderão, por vezes, afectar o desenvolvimento
futuro de uma criança. Alguns destes efeitos
estão referidos abaixo.
Os médicos poderão discutir detalhadamente
consigo quaisquer efeitos de longo prazo que o
seu filho poderá vir a ter.
Puberdade e fertilidade
Alguns tratamentos poderão afectar a puberdade
e a fertilidade do seu filho. Estes tratamentos
incluem:
Radioterapia ao cérebro;
Radioterapia à parte inferior do abdómen ou
bacia (que inclui ovários ou testículos);
Radiação do corpo inteiro, feita geralmente com
um transplante de medula óssea;
Alguns tipos de quimioterapia;
Cirurgia aos ovários, útero ou testículos.
O seu filho será examinado regularmente para
detecção de sinais de puberdade. Se a puberdade
parecer estar atrasada, poderá haver necessidade
de terapia de substituição hormonal para que ela
possa ocorrer.
Compreensivelmente, é muito angustiante pensar
que o seu filho poderá não ter filhos no futuro.
Para o seu filho também poderá ser difícil lidar
com isso, agora ou no futuro, à medida que se
tornam adultos.
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Para as crianças que já atingiram a puberdade,
poderá ser difícil saber se o tratamento contra
o cancro afectou ou não a sua fertilidade,
até terem idade suficiente para fazer testes
hormonais. Isto será discutido nas consultas de
acompanhamento.

Efeitos no coração e pulmões
Determinados tratamentos podem afectar o
coração e os pulmões. Estes tratamentos incluem
alguma quimioterapia e radioterapia. Os efeitos
podem não ser visíveis durante algum tempo
após o fim do tratamento.

Se os problemas da fertilidade forem uma
probabilidade, os rapazes mais velhos poderão
ter a opção de armazenar espermatozoides antes
do início do tratamento. As raparigas também
poderão ter a possibilidade de armazenar tecido
ovariano. A equipa do hospital poderá dar-lhe
mais informações sobre o tema.

Se o seu filho correr o risco de ter estes
problemas, fará ecocardiogramas (ultrassonografia
de coração) de forma regular. Por vezes também
serão necessários exames especiais aos pulmões
(exames da função respiratória).

Crescimento e desenvolvimento
A radioterapia pode ter efeitos no crescimento e
desenvolvimento da criança. Poderá afectar os
ossos em crescimento - por exemplo, se se fizer
radioterapia à coluna, o seu filho poderá não
crescer tanto quanto o esperado, ou se se fizer
radioterapia a uma perna, essa perna poderá vir a
ser mais curta do que a outra.
A glândula pituitária na base do cérebro produz
hormonas que ajudam a regular o crescimento e
o desenvolvimento, desde a infância até à idade
adulta. A radioterapia ao cérebro poderá afectar
a produção da hormona do crescimento pela
glândula pituitária. Se o seu filho não produzir o
suficiente, não crescerá normalmente e poderá
precisar de tratamento com uma hormona de
crescimento artificial.
O seu filho será pesado e medido regularmente
nas consultas de acompanhamento. Se o seu
crescimento tiver sido afectado, fará exames para
verificar se há necessidade de repor a hormona
de crescimento.

Perda de audição
Não é vulgar haver problemas auditivos após
o tratamento do cancro, mas podem ocorrer
com certos medicamentos e após radioterapia
à cabeça, na zona do ouvido. A cisplatina é o
medicamento com maior probabilidade de causar
deficiência auditiva (ou seja, surdez parcial). Isso
provoca dificuldades específicas na audição de
sons de frequência elevada e pode detectar-se
por meio de testes de audição sensível.
Quase nunca é suficientemente grave para ser
notado pelo paciente, família ou amigos, uma
vez que os sons mais graves usados na conversa
normal não são normalmente afectados.
Problemas de rins
Estes problemas podem ocorrer após alguns
tipos de tratamento para o cancro infantil mas,
felizmente, não são normalmente graves. A
remoção de um rim como parte do tratamento
não causa normalmente problemas, porque o rim
que ficou pode compensar o que foi removido.
Alguma quimioterapia pode provocar problemas
renais. Se o seu filho tiver tomado esses
medicamentos, o médico providenciará exames,
como a TFG (taxa de filtração glomerular), para
avaliar periodicamente os rins. As crianças cujos
rins trabalham bem no final do tratamento não
deverão desenvolver problemas no futuro.
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Desenvolvimento intelectual e escolaridade
Após o tratamento, a maioria das crianças
consegue prosseguir com a escolaridade normal,
e o desenvolvimento das suas capacidades para
pensar e entender (desenvolvimento intelectual)
não é afectado. No entanto, algumas crianças,
em particular as crianças tratadas a tumores
cerebrais, podem desenvolver dificuldades de
aprendizagem e precisam de ajuda especial na
escola. A extensão destas dificuldades dependerá
da idade do seu filho quando foi tratado e do
tratamento recebido.
Algumas crianças precisarão de uma declaração
de necessidades educativas especiais para que
lhes seja prestada a ajuda necessária no ambiente
escolar. Poderá discutir isso com o médico do seu
filho ou com os professores da escola no hospital.
Segundo cancro
Um número muito pequeno de crianças curadas
do cancro poderá desenvolver, mais tarde na
vida, um cancro diferente. Existem duas razões
principais para isso. Em primeiro lugar, algumas
famílias têm um factor de risco hereditário para
o cancro, embora isso seja muito raro. Além
disso, alguns tratamentos contra o cancro podem
aumentar o risco de desenvolver outros tipos de
cancro.
O médico do seu filho poderá conversar consigo
sobre quaisquer preocupações que possa ter
sobre o assunto.
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Os sentimentos do seu filho

Conversar com o seu filho

Lidar com a escola

O diagnóstico de cancro numa criança tem,
obviamente, um grande efeito nela. Pode ficar
assustada, sentir-se mal e manifestar alguns efeitos
secundários do tratamento com os quais é preciso
lidar.

Um dos aspectos mais difíceis de cuidar de uma
criança com cancro é saber o que dizer e quanta
informação deve ser-lhe dada.

As crianças com cancro apresentam frequentemente
lacunas no seu percurso escolar.
Isto pode dever-se às idas ao hospital, aos efeitos
secundários do tratamento, ou ao facto de não se
sentirem suficiente bem para participar plenamente
na vida escolar de todos os dias. Todos os hospitais
onde se trata o cancro infantil tem equipas
educativas que podem ajudar o seu filho enquanto
ele estiver no hospital. O corpo docente do hospital
entrará em contacto com os professores do seu filho
para garantir que ele possa continuar os seus estudos
sempre que se sentir suficientemente bem. É até
possível realizarem os testes da escola.

Lidar com o facto de estar longe de casa, da família
e dos amigos também pode ser difícil para uma
criança. Compreensivelmente, isto pode afectar o seu
comportamento. A criança pode ficar muito fechada,
argumentativa ou difícil.

O melhor é responder honestamente às perguntas.
Algumas crianças podem não fazer perguntas, mas
isso não significa que não queiram saber o que está
a acontecer. Podem estar assustadas e inseguras
relativamente a muitas coisas. Algumas crianças
podem até achar que fizeram algo de errado e que
por esse motivo têm cancro.

A manutenção da rotina normal durante esse período
é tranquilizadora para o seu filho e pode ajudá-lo a
sentir-se mais seguro.

Poderá pedir orientação aos médicos, enfermeiros ou
psicólogos sobre a maneira de conversar com o seu
filho.

O tratamento pode provocar alterações na aparência
da criança, tal como perda ou ganho de peso, ou
perda de cabelo. Estas alterações podem afectar a
confiança, especialmente das crianças mais velhas e
adolescentes.

As crianças mais novas podem ter medo de ser
separadas dos pais. É importante assegurar-lhes
de que qualquer separação é apenas temporária.
As crianças mais velhas podem ter mais medo da
dor. Pode ajudar se lhes explicar que existem bons
analgésicos disponíveis para ajudar a controlar qualquer
dor que elas sintam. Os médicos e enfermeiros terão
muito gosto em dar mais explicações sobre este tema,
e podem ajudá-lo a tranquilizar o seu filho.

À medida que a saúde do seu filho melhorar e o
tratamento o permitir, voltar para a escola pode
ser um alívio ou um desafio. Para muitas crianças, a
escola é um refúgio do mundo dos hospitais e dos
procedimentos médicos - um lugar para diversão,
amigos e aprendizagem. Voltar para a escola pode ser
um sinal de que a vida está a voltar ao normal.
No entanto, algumas crianças, especialmente
adolescentes, podem temer o regresso à escola.
Isto pode dever-se às mudanças temporárias ou
permanentes da sua aparência. Ou podem
preocupar-se com o facto de terem perdido muitas
aulas ou com o facto de o afastamento ter afectado o
seu relacionamento com os amigos.
O bullying pode ser um problema para algumas
crianças na escola, especialmente para crianças mais
vulneráveis. Poderá pedir conselhos e apoio da escola
e de outras organizações |
ver página 61 | se achar
que o seu filho está a ser maltratado.
Se o tratamento tiver afectado a capacidade de
aprendizagem do seu filho, poderá ser para ele uma
grande frustração, podendo afectar a sua confiança
e auto-estima. A escola poderá dar apoio extra às
crianças com dificuldades de aprendizagem.
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Converse com os professores da escola se achar
que o seu filho poderá ter problemas.
Manter os professores informados
Assim que o seu filho for diagnosticado, entre em
contacto com o director da escola e diga-lhe
o que está a acontecer. Informar a escola sobre o
plano de tratamento poderá ajudar. Os professores da
escola poderão então trabalhar com o departamento
educativo do hospital para garantir que o seu filho
tem acesso à mesma matéria que o resto da turma.
Qualquer que seja a fase do tratamento, o seu filho
deve estar envolvido na informação ao professor
sobre o que gostaria de partilhar com os colegas.
Risco de infecção na escola
O regresso à escola é recomendado para a maioria
das crianças em tratamento do cancro, mesmo
quando o sistema imunológico está em baixo. É
importante que eles continuem com uma rotina tão
normal quanto possível. A maioria das infecções
apanhadas pelas crianças em tratamento do cancro
não é proveniente de outras pessoas ou crianças. A
varicela, o sarampo ou o herpes-zoster podem ser
perigosos para as crianças com baixa imunidade
devido ao tratamento do cancro.
Se o seu filho tiver sido exposto à varicela e não a
tiver tido antes, entre imediatamente em contacto
com o hospital. Poderá ser necessário dar-lhe algum
medicamento para prevenir o desenvolvimento da
varicela.
A escola pode desenvolver um sistema para informar
os outros pais de que devem notificar o professor
do seu filho caso este tenha alguma doença infecto-contagiosa para que se possam tomar as acções
apropriadas.
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Poderá ser difícil conseguir o equilíbrio certo entre
deixar o seu filho interagir com os amigos e
preocupar-se com a possibilidade de contrair uma
infecção. Poderá abordar este assunto, quer com
a equipa do hospital, quer com os professores da
escola, para se certificar de que está confortável com
o que o seu filho faz.
Manter o trabalho escolar
É importante que seu filho tente acompanhar
os trabalhos escolares sempre que possível. A
aprendizagem pode continuar fora da escola. Através
da conversa regular com os professores poderá saber
que matéria está a ser dada. Muitas vezes o professor
envia trabalhos e material para casa pelos irmãos, ou
pode criar-se um sistema para esse efeito.
O seu filho deverá ter um plano educativo individual.
Este plano deve ser partilhado entre a escola do
seu filho e a escola do hospital, para garantir a
consistência no que está a ser ensinado.
Para ajudar o seu filho a acompanhar a escola, talvez
seja necessário solicitar uma declaração de educação
especial. Isto qualifica o seu filho para ajuda extra.
Sugestões úteis
Pode pedir à Acreditar para conversar com a turma
do seu filho sobre o que está a acontecer e como ele
se sentirá quando regressar à escola. Esta conversa
poderá incluir uma sessão de perguntas e respostas
para esclarecer mal-entendidos e para tranquilizar
as crianças da turma. As crianças em tratamento do
cancro deverão ser envolvidas na decisão sobre as
informações a dar aos colegas.
Também poderá enviar para a escola fotografias do
seu filho em tratamento. Algumas famílias têm álbuns
de fotografias que podem ser partilhados com os
colegas.
Incentive os colegas a manter o contacto através
de visitas, cartas, telefonemas, mensagens de texto
e emails. As redes sociais podem ser uma boa forma
das crianças mais velhas manterem o contacto com os
colegas.
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Crianças muito pequenas
Muitas crianças diagnosticadas com cancro são muito
novas e não iniciaram ainda a escola. Como pai,
poderá ter de escolher entre ter seu filho na creche
durante todo o tratamento ou mantê-lo em casa.
A manutenção do seu filho em casa poderá significar
que ele tem menos hipóteses de crescimento e
desenvolvimento social, mas se ele ficar na creche
poderá sentir que há risco de infecção. Não há
decisões certas ou erradas - é uma escolha pessoal
que terá de fazer. Alguns dados podem influenciar a
sua decisão, por exemplo:

Efeitos nos pais e cuidadores

o seu filho já está inscrito na creche ou na préescola;

Quando recebe o diagnóstico poderá sentir-se
atordoado, confuso ou incapaz de ouvir ou fixar
informações sobre o diagnóstico ou tratamento do
seu filho. Poderá também sentir-se esmagado por
emoções dolorosas e poderosas. Essas reacções são
normais - lembre-se que os médicos e os enfermeiros
estão presentes para ajudá-lo neste momento.
Existem também outras pessoas e organizações que
podem dar apoio .

as necessidades sociais do seu filho podem ser
satisfeitas pelos irmãos e / ou outras crianças fora da
creche;
o seu filho está suficientemente bem para
frequentar a creche ou a pré-escola;
o seu filho já teve varicela.
Poderá ser útil conversar com o enfermeiro ou com
a equipa educativa sobre a assiduidade na creche e o
apoio que eles podem dar.

O diagnóstico de cancro num filho afectá-lo-á
enquanto pai ou cuidador, assim como afectará as
pessoas que lhe estão próximas. É compreensível
que se sinta preocupado e tenso ao receber e aceitar
o diagnóstico e o que significa para o seu filho
passar pelo tratamento. Terá preocupações quanto
ao sofrimento do seu filho e quanto ao facto de a
sua vida familiar ser muito perturbada. Ao princípio
poderá até preocupar-se que o seu filho morra.

ver página 61

Procurar informações
Poderá querer descobrir o máximo possível sobre
o cancro e o seu tratamento. Há muita informação
na internet, mas nem tudo é fiável, pelo que deve
falar com os médicos sobre onde procurar. O
melhor conselho é usar um site de uma organização
reconhecida tal como a PIPOP ou a CCI – Childhood
Cancer Internacional.
ver página 61

Cada caso é um caso - poderá ler sobre uma criança
numa situação semelhante à sua, mas a experiência
poderá ser muito diferente. Lembre-se também
que as estatísticas só são úteis até um certo ponto.
Baseiam-se em grandes números de pessoas e não
podem dizer o que acontecerá com o seu filho em
particular.

Poderá repetir as perguntas aos médicos e enfermeiros
caso não tenha conseguido fixar tudo. Poderá ajudar
se tiver alguém consigo, e se escrever as perguntas de
antemão.
Sentimentos e emoções
Alguns dos sentimentos e emoções que poderá sentir
estão descritos resumidamente abaixo. É provável que
os seus sentimentos mudem com o tempo e poderá
não sentir todas as emoções aqui descritas.
Choque
Este é um dos sentimentos mais comuns quando se
é confrontado pela primeira vez com um diagnóstico
de cancro. É uma reacção completamente normal que
pode, a curto prazo, causar uma série de sintomas
físicos e emocionais, tais como falta de sono, falta de
apetite, náuseas e ansiedade.
Medo e negação
Poderá sentir-se assustado, ansioso e em pânico
em relação ao que vai acontecer e ao que o futuro
reserva. Compreensivelmente, os pais querem muitas
vezes negar que algo tão terrível possa acontecer ao
seu filho. Algumas pessoas poderão sentir-se tentadas
a levar o filho de um médico para outro. Por vezes
poderá sentir que o medo é quase insuportável, como
quando o seu filho entra na sala de operações e lhe
diz adeus.
Tristeza
É natural que por vezes se sinta triste ou deprimido.
Todos os pais querem que o seu filho viva saudável,
feliz e despreocupado. O cancro e o seu tratamento
podem ter um grande impacto na sua vida e na do seu
filho. Por vezes poderá ter sentimentos de desespero.
Poderá ter dificuldade em comer ou dormir, ou sentir
que não tem energia para aquilo que precisa de fazer
todos os dias.
Os pais costumam dizer que se sentem esmagados
pela enormidade da situação. Esses sentimentos
dolorosos e desagradáveis não podem evitar-se, e
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senti-los-á provavelmente em vários momentos da
doença do seu filho. É importante procurar apoio
nesses momentos caso sinta esta necessidade.
Culpa
É comum os pais sentirem-se culpados por o filho
ter cancro. Algumas pessoas questionam-se se foi
algo que fizeram ou deixaram de fazer que provocou
o cancro, ou sentem que é um castigo por algo que
fizeram no passado. Por vezes os pais culpam-se por
não perceberem os sintomas dos seus filhos com
rapidez suficiente.
É importante lembrar que os pais não são responsáveis
pelo cancro do filho.
Raiva
É normal por vezes sentir raiva. Poderá sentir-se
irritado com a equipa do hospital por esta fazer o
seu filho passar por exames e tratamentos. Poderá
sentir-se irritado por ter de lidar com essa incerteza e
com o mundo desconhecido dos hospitais, médicos e
enfermeiros. Algumas pessoas poderão mesmo achar
que estão zangadas com o filho, pois é a doença dele
que causa tantos problemas à família. Isto pode ser
angustiante, mas também é normal.
Os pais podem sentir-se irritados um com o outro, em
particular se tiverem maneiras diferentes de lidar com
a doença do filho. Por exemplo, um dos pais poderá
querer falar muito sobre o tema, enquanto o outro
poderá querer continuar a viver de forma tão normal
quanto possível.
Poderá também sentir-se irritado com a família ou
com amigos que fazem comentários irreflectidos ou
estão demasiado ocupados para lhe dar apoio. Ou
poderá ainda sentir-se frustrado com as pessoas que
o evitam porque não sabem o que dizer.
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Tomar conta de si
É importante que cuide das suas próprias
necessidades e não se sinta culpado por isso. Por
exemplo, comer e dormir bem, fazer exercício se
possível, lidar com eventuais problemas de saúde
e fazer pausas regulares ajudá-lo-ão a lidar com a
situação e a cuidar melhor do seu filho.
Os pais têm, muitas vezes, dificuldade em expressar a
sua dor e o seu medo um ao outro, pelo que abafam
os seus sentimentos, ficam tensos e brigam mais do
que o habitual.
Pessoas diferentes têm maneiras diferentes de lidar
com a tensão, e o que ajuda uma pessoa pode irritar
a outra. Se puderem, tentem conversar um com o
outro o mais abertamente possível e sejam os mais
solidários e pacientes que for possível.
Socializar
É compreensível que, pelo facto de se sentir infeliz,
queira evitar ver amigos e participar nas actividades
sociais. Porém, pode ajudar se mantiver os seus
interesses habituais tanto quanto possível e se a sua
energia o permitir. Fazer uma pausa e abstrair-se do
cancro e dos tratamentos fará bem a todos.
Alguns dos seus amigos poderão não saber o que lhe
dizer, pelo que pode caber-lhe a si abordar o assunto
da doença do seu filho. Outros poderão surpreendê-lo
com a sua simpatia e compreensão.
Regressar ao trabalho
Por vezes é muito difícil para as famílias saber
como gerir o trabalho, e como e quando regressar
ao trabalho. Não se apresse a tomar decisões
precipitadas, mas fale com os seus empregadores
sobre a sua situação e veja que flexibilidade laboral
é que eles poderão oferecer-lhe. Se se sentir incapaz
de trabalhar, talvez seja uma boa ideia marcar uma
consulta com o seu médico.

Família e amigos
Avós, tios ou outros parentes próximos têm muitas
vezes reacções semelhantes às dos pais, e podem ter
dificuldade em lidar com algumas dessas emoções.
Normalmente precisam de receber informações
precisas sobre o que está a acontecer e, se possível,
receber apoio.

de tratamento. É mais fácil para eles entenderem
as eventuais mudanças de comportamento e
disponibilizar a ajuda e o apoio adequados. Um
membro da família ou um amigo próximo poderão
assumir o papel de manter as pessoas informadas, se
não se sentir à vontade para o fazer sozinho.

Receber apoio
Não há maneira certa ou errada de sentir.
Provavelmente descobrirá que as suas emoções
sobem e descem muito nos dias e semanas após o
diagnóstico, e que os seus sentimentos mudam com o
tempo.
Há muitas pessoas que poderão ajudá-lo a lidar com
esses sentimentos e emoções difíceis. Poderá querer
conversar com alguém que lhe seja próximo, como o
seu cônjuge ou outro elemento da família. No entanto,
para algumas pessoas é mais fácil falar com alguém
que não se conhece tão bem, como um profissional
de saúde ou talvez um colega de trabalho.
A equipa do hospital, incluindo psicólogos, assistentes
sociais, enfermeiros, médicos e voluntários, poderão
ouvi-lo e conversar consigo. No serviço de oncologia
pediátrica, no lar de acolhimento ou numa das Casas
da Acreditar, poderá conhecer outros pais com medos
e preocupações semelhantes.
Cuidar de uma criança doente pode implicar gastos e
dificuldades inesperados. O assistente social poderá
aconselhá-lo e orientá-lo sobre os benefícios a que
poderá ter direito. A Acreditar presta apoio aos pais
de crianças com cancro em várias áreas.
Conversar com outras pessoas
Uma das preocupações que poderá ter quando
ouve que o seu filho tem cancro é o que dizer aos
amigos e parentes. Cada família é diferente, mas
muitos pais acham que é útil ser-se aberto e franco
sobre a situação. Pode ajudar a manter a família e
os amigos informados durante as semanas e meses
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Efeitos nos irmãos
Os irmãos de uma criança com cancro podem ter
muitos ou todos os sentimentos e emoções dos pais.
Se precisar de passar muito tempo no hospital com
o seu filho, é possível que familiares ou amigos
tomem conta dos seus outros filhos. Podem estar
muito tempo afastados de si, e perceber que as
rotinas diárias estão sempre a mudar. Para além de
se preocuparem com a saúde do irmão, também
poderão ressentir-se com toda a atenção que o irmão
recebe. Isso pode fazê-los sentirem-se muito excluídos
e irritados. Também podem preocupar-se com a
possibilidade de ficarem igualmente doentes.
Pode ajudar se conseguir algum tempo em que os
seus outros filhos sejam o centro das atenções, talvez
indo almoçar ou jantar com eles ou indo ao cinema.
Mesmo dez minutos ao final do dia podem fazer uma
grande diferença. Se o seu filho com cancro for alvo
de alguma atenção especial - por exemplo guloseimas
ou a sua comida favorita - poderá fazer o mesmo com
as outras crianças da família, para que elas não se
sintam excluídas.
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Começar a faltar à escola;
Tornar-se rebeldes para com os professores;
Ter discussões e brigas com amigos e outras
crianças da turma.
Ajudará se disser aos professores dos seus filhos que
o irmão foi diagnosticado com cancro. Poderá pedir
a ajuda e o apoio da escola para os seus filhos. Assim
que souberem da tensão que a família enfrenta, os
professores compreenderão que os sentimentos
podem ser expressos por meio do comportamento
na escola. A Acreditar publicou um livro dirigido aos
irmãos.
Consulte o nosso site
http://www.acreditar.org.pt

Pós-tratamento e acompanhamento
É compreensível que as crianças que estiveram no
hospital possam ser difíceis e exigentes quando
regressam para casa. As crianças mais pequenas
podem comportar-se de uma maneira mais infantil,
enquanto as crianças mais velhas podem ser
agressivas ou ter ciúmes dos seus irmãos saudáveis.
A manutenção da rotina e a visita dos amigos pode
ajudar as crianças a regressar à vida quotidiana.
Embora o fim do tratamento seja muitas vezes um
alívio, poderá sentir-se mais ansioso e preocupado,
agora que não estão no hospital com tanta
regularidade. Isso é normal - de repente vê-se
afastado dos médicos e da restante equipa.
Também poderá preocupar-se com o retorno dos
sintomas quando o tratamento terminar. Lembre-se
que a equipa do hospital ainda lá está para ajudálo, e perceberá as suas preocupações. É importante
entrar em contacto com a equipa, caso tenha alguma
preocupação com a saúde do seu filho.

Pode acontecer que as necessidades dos irmãos
sejam negligenciadas, em particular nos primeiros
meses, quando os pais passam a maior parte do
tempo a cuidar do filho doente no hospital ou em
casa. Muitos irmãos reprimem os seus sentimentos
para evitar que os seus pais se preocupem. Muitas
vezes, o local onde os irmãos podem mostrar como se
sentem é a escola. Eles podem:
Afastar-se e ficar muito quietos;
Tornar-se desestabilizadores na sala de aula;
Chorar facilmente;
Tornar-se frustrados e ter ataques de fúria;
Ficar para trás nos trabalho na aula;
Ter notas mais baixas do que o normal;
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Sobre a Acreditar
Missão
Tratar a criança ou jovem com cancro e não só o cancro na
criança ou jovem, promovendo a sua qualidade de vida e
da família.
Visão
Ser a associação de referência nacional na garantia dos
direitos e na promoção da qualidade de vida na área da
oncologia pediátrica.
Quem somos?
Somos uma rede constituída por pais e amigos de crianças
e jovens que têm ou tiveram cancro. Existimos desde 1994
para juntos enfrentarmos da melhor maneira os desafios
que o cancro infantil impõe, tentando proporcionar a
certeza de apoio num momento de incerteza. Existirmos
faz a diferença porque os momentos difíceis são mais
fáceis de viver quando nos unimos.
Trabalhamos em articulação com os hospitais nas
seguintes cidades:
Porto – com o IPO Porto e o Hospital de São João;
Coimbra – com o Hospital Pediátrico de Coimbra, o CHUC e
o IPO Coimbra;
Lisboa – com o IPO Lisboa;
Funchal – com o Hospital Nélio Mendonça.
Barnabés
Os Barnabés são todos aqueles que têm ou tiveram uma
doença oncológica na infância. São a face da Acreditar que
mais evidencia a esperança. Juntam-se pela experiência de
vida em comum, partilhando as suas vivências.
São múltiplas as actividades que a Acreditar proporciona a
este grupo. As crianças até aos 15 anos são convidadas a
participar em momentos de partilha e convívio, actividades
lúdico-pedagógicas, campos de férias e, caso lhes faça
sentido, dar o seu testemunho em contextos vários.
Quanto aos Barnabés mais crescidos – maiores de
16 anos –, além das actividades anteriormente referidas
(e para aqueles que já estão fora de tratamento), é-lhes
proposta a realização de um voluntariado especializado
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junto daqueles que agora vivem a doença – esta acção
constitui uma fonte única e insubstituível de esperança.
A Acreditar, importando-se com os seus futuros, também
desenvolve com eles sessões de formações que visam a
sua orientação vocacional e definição de projectos de vida.
Estes jovens também fazem ouvir a sua voz na defesa dos
seus direitos.
Qualquer Barnabé que queira conhecer melhor o grupo
poderá visitar o nosso pagina
www.acreditar.org.pt
ou enviar por correio electrónico para
barnabe@acreditar.pt, solicitando mais informações.
O que fazemos?
Acompanhamos as famílias de crianças e jovens com
cancro em todos os momentos da doença.
Acolhimento às novas famílias
Este acolhimento é prestado semanalmente nos hospitais
por uma equipa de jovens que tiveram cancro ou por pais
destes. Partilhando a sua experiência e esperança, são
estes quem mais podem ajudar as famílias que chegam de
novo a atravessar esta fase exigente das suas vidas.
Apoio Emocional
O acolhimento na fase inicial da doença prolonga-se em
acompanhamento ao longo de todos os seus passos. A
Acreditar, através das suas equipas de profissionais, de
pais, de jovens ex-doentes e de voluntários, está disponível
para prestar apoio emocional em qualquer momento.
Apoio informativo e jurídico
Dispomos de diversas publicações com informação
pertinente para pais, para Barnabés, irmãos e escolas.
Estas são entregues gratuitamente ou acedidas através da
página
www.acreditar.org.pt .
Temos ainda uma parceria instituída com uma sociedade
de advogados, podendo assim facultar apoio jurídico
gratuito às famílias.

As Casas Acreditar
Temos 3 Casas Acreditar (no Porto, em Coimbra e em
Lisboa) onde podem ficar a residir as famílias que, quer
pela distância, quer por condicionantes físicas, sociais
ou económicas não podem ir à sua própria casa entre
os ciclos de quimioterapia ou durante os tratamentos
em regime ambulatório. As famílias ficam instaladas
gratuitamente, cuidando da manutenção e arrumação
dos espaços que ocupam e contam com a ajuda dos
voluntários que diariamente estão disponíveis para
auxiliar.
A referenciação dos pedidos é feita pelos Serviços Sociais
dos hospitais.

Visita e sensibilização nas Escolas – a pedido dos pais,
visitamos as escolas frequentadas pelas crianças que estão
em tratamento, para sensibilizar professores e colegas
para uma boa reintegração da criança no ambiente
escolar.

Apoio social

Direito das famílias
A Acreditar prossegue um trabalho de informação,
sensibilização e pressão junto das entidades competentes
e de decisores políticos para que o debate sobre os
direitos das crianças e jovens com cancro e suas famílias
se mantenha na ordem do dia.
O objectivo é garantir que a doença nunca seja um
impedimento para a cidadania plena. Nesse sentido, a
Acreditar já apresentou propostas de mudança em três
grandes áreas - protecção social e laboral; escolaridade e
saúde -, que visa criar melhores condições de adaptação
às exigências do tratamento e também da sobrevivência.

Apoio Alimentar – fazemos a entrega gratuita de um
cabaz alimentar mensal às famílias que o necessitem;
Apoio Material – facultamos alguns materiais que
tenhamos disponíveis ou ajudamos as famílias que deles
precisem na sua aquisição;
Apoio Económico – disponibilizamos um valor
económico mensal às famílias que dele necessitem,
durante um prazo previamente definido.
A referenciação dos pedidos é feita pelos Serviços Sociais
dos hospitais.
Apoio educativo
Uma das grandes preocupações da Acreditar é ajudar
as crianças e jovens a prosseguir a sua escolaridade
e potenciar a sua integração na escola, sabendo que
poderão passar longos períodos fora das salas de aula.
Projecto Aprender Mais – apoio escolar no domicílio
(presencial ou por Internet), dirigido a todas as crianças e
jovens entre os 3 e os 18 anos que estejam em tratamento
ambulatório. É gratuito e desenvolvido exclusivamente
por profissionais da educação (educadores de infância e
professores desde o 1.º Ciclo ao Ensino Secundário).
Bolsas de Estudo – a Acreditar atribui todos os anos
bolsas de estudo desde o 1ºCiclo ao Ensino Universitário.

Voluntariado
Salientamos o voluntariado hospitalar nos principais
centros de oncologia pediátrica e nas Casas Acreditar no
Porto, Coimbra e Lisboa. Sugerimos aos interessados que
consultem a nossa página em
www.acreditar.org.pt,
onde encontram informação mais pormenorizada sobre
esta forma de apoio.

Actividades para as famílias
Ao longo do ano, a Acreditar promove diversas actividades
lúdicas destinadas aos pais, crianças e jovens, como uma
forma de atenuar o stress da vivência por que passam.
Encontros nacionais de famílias e Barnabés, campos
de férias, piqueniques, visitas a museus ou idas a
espectáculos, são algumas destas actividades.
Descanso, distração, desconcentração e diversão são os
4 D’s que acompanham cada iniciativa lúdica. Funcionam,
simultaneamente, como momentos de construção de
relações, promovem a sensação de bem-estar em família e
entre famílias. Mais, esta partilha de experiências e o apoio
emocional entre famílias potencia igualmente a esperança
em momentos de incerteza.
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Como obter estes apoios?
Pode entrar directamente em contacto com o núcleo da
Acreditar mais perto de si. Para as situações de apoio
que requerem a referenciação dos Serviços Sociais dos
hospitais (alojamento nas Casas e apoio social), pedimos
que entre em contacto com a assistente social do serviço
onde o seu filho se encontra em tratamento.
Estamos disponíveis para o que for preciso, mesmo que
seja só para conversar.
Contactos Acreditar
Núcleo Regional Sul
Rua Prof. Lima Basto, 73, 1070-210 Lisboa
telefone: 217 221 150 | fax: 217 221 151
email: acreditar@acreditar.pt
Núcleo Regional Centro
Rua Camilo Pessanha, 2, 3000-600 Coimbra
telefone: 239 482 027 | fax: 239 482 386
telemóvel: 912 304 983
email: acreditar_nrc@acreditar.pt
Núcleo Regional Norte
Rua Académico Futebol Clube, 364, 4200-602 Porto
telefone: 225 480 405 | fax: 225 480 405
telemóvel: 916 897 226
email: acreditar_nrn@acreditar.pt
Núcleo Regional da Madeira
Av. Luís de Camões, Complexo Habitacional do Hospital,
bloco 3, r/c Esq. 9000-168 Funchal
telefone: 291 742 627 | fax: 291 742 627
email: mg@acreditar.pt
Pode também consultar as nossas páginas
www.acreditar.org.pt e
Acreditar.

AJUDA E APOIO

Principais Centros de Tratamento

Contactos Úteis

INTERNACIONAIS

Centro Hospital de São João
Alameda Prof. Hernâni Monteiro, 4200-319 Porto
telefone: 225 512 100
www.portal-chsj.min-saude.pt

NACIONAIS

CCI (Childhood Cancer International)
| www.childhoodcancerinternational.org |

ACREDITAR - Associação de Pais e Amigos de Crianças
com Cancro
| www.acreditar.org.pt|

CCLG (Children’s Cancer and Leukaemia Group)
| www.cclg.org.uk |

Associação Portuguesa de Investigação em Cancro
| www.aspic.pt |

ICPCN (International Children’s Palliative Care Network)
| www.icpcn.org |

Associação Portuguesa Contra a Leucemia
| www.apcl.pt |

PAN CARE (Pan European Network for Care of Survivors
after Childhood and Adolescent Cancer)
| www.pancare.eu/en |

Instituto Português de Oncologia de Porto
Francisco Gentil, E.P.E.
Rua Dr. António Bernardino de Almeida, 4200-072 Porto
telefone: 225 084 000
www.ipoporto.pt
Hospital Pediátrico de Coimbra
Avenida Afonso Romão, Santo António dos Olivais,
3000-602 Coimbra
telefone: 239 717 216
www.chc.min-saude.pt

Fundação Champalimaud
| www.fchampalimaud.org.pt |

CHUC - Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra
Praceta Prof. Mota Pinto, 3000-075 Coimbra
telefone: 239 400 400
www.chuc.min-saude.pt

IPATIMUP
| www.ipatimup.pt |

Instituto Português de Oncologia de Coimbra Francisco
Gentil, E.P.E.
Av. Bissaya Barreto, 98, 3000-075 Coimbra
telefone: 239 400 200
www.ipocoimbra.com
Instituto Portugues de Oncologia de Lisboa Francisco
Gentil, E.P.E.
Rua Prof. Lima Basto, 1099-023 Lisboa
telefone: 217 229 800
www.ipolisboa.min-saude.pt
Hospital Central do Funchal Dr. Nélio Mendonça
Av. Luís de Camões 6180, 9000-168 Funchal
telefone: 291 705 600
www.sesaram.pt

FROC (Fundação Rui Osório de Castro)
| www.froc.pt |

SIOP (International Society of Paediatric Oncology)
| www.siop-online.org |
SIOPE (European Society for Paediatric Oncology)
| www.siope.eu |

Liga Portuguesa Contra o Cancro
| www.ligacontracancro.pt |
LINQUE (Cuidados Paliativos no Domicílio)
| www.linque.pt |
Make-a-Wish
| www.makeawish.pt |
PIPOP (Portal de Informação Português de Oncologia
Pediátrica)
| www.pipop.info |
SPP (Sociedade Portuguesa de Pediatria)
| www.spp.pt |
Terra dos Sonhos
| www.terradossonhos.org |
Vamos Cuidar (Cuidados Paliativos Pediátricos)
| www.cuidandojuntos.org.pt |
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TERMOS MÉDICOS EXPLICADOS

H

Glossário
Os médicos poderão usar palavras desconhecidas e incompreensíveis para si.
Encontrará abaixo a explicação para alguns dos termos mais comuns (ordenados alfabeticamente).
Se não perceber os termos que o médico ou enfermeiro usam, não se sinta envergonhado por pedir que eles os expliquem.

A

Estudo do sangue e das doenças do sangue

Hemoglobina

A substância nos glóbulos vermelhos que transporta oxigénio pelo corpo

Hemograma

Análise de sangue para verificar o número de diferentes células no sangue (por vezes chamado
hemograma completo)

Histopatologia

Estudo dos tecidos do corpo

Hormonas

Substância produzida e segregada por uma glândula e transportada na corrente sanguínea para partes
do corpo onde tem um efeito específico na maneira como o corpo funciona

Alopecia

Queda de cabelo

Anemia

Número reduzido de glóbulos vermelhos

I

Anestesia

Medicamentos que colocam uma pessoa a dormir (anestesia geral) ou que adormecem uma parte do
corpo (anestesia local) enquanto se realiza uma operação ou procedimento

Imunofenotipagem

Teste para identificar proteínas específicas nas células para ajudar a descobrir que tipo de célula se
tornou cancerígena

Imunologia

Estudo do sistema natural de combate às infecções pelo corpo

Imunodepressor

Diminui a capacidade do organismo de combater a infecção

Intravenosa (IV)

Que é introduzido numa veia

B
Benigno

Descreve um tumor ou crescimento que não é cancerígeno, mas que ainda pode causar problemas

Biópsia

Pequena amostra de tecido retirado do corpo, para se fazer um diagnóstico

Blastoma

Um tumor que contém células malignas

C

L
Leucócito

Tipo de célula de sangue que combate as infecções e que é produzido por uma glândula linfática

Linfa

Fluido quase incolor que faz parte da defesa do organismo contra infecções. É transportado pelo corpo
numa rede de vasos linfáticos

Líquido cerebrospinal

Fluido produzido no cérebro que envolve o cérebro e a medula espinal

Cardio

Relacionado com o coração

Catéter

Tubo fino e flexível usado para fornecer fluido ao corpo ou para drenar fluido do corpo (por exemplo,
um cateter urinário ou um cateter venoso central)

Células estaminais

Células sanguíneas precoces (imaturas) a partir das quais são feitas outras células sanguíneas

M

Citogenética

Estudo dos cromossomos nas células

Maligno

Congénito

Qualquer condição existente no nascimento

Descreve um tumor cancerígeno. Quando um tumor é maligno, cresce descontroladamente e pode
propagar-se a outras partes do corpo

Cromossoma

Estrutura no núcleo da célula que contém os genes

Medula óssea

Material esponjoso no centro dos grandes ossos do corpo, que produz as células do sangue

Crónico

De longa duração

Metástases

Tumores que se espalharam a partir do primeiro tumor (primário) para outra parte do corpo. Também
conhecido como tumores secundários

Microbiologia

Estudo dos micróbios

E
Electrólitos

Sais e minerais no corpo - por exemplo, sódio, potássio e cálcio

Endócrino

Relacionado com hormonas

Excisão

Extracção, corte

G
Genético
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Hematologia

Condição provocada por genes anormais (pode ser herdada)

N
Náusea 		

Enjoo

Neuro 			

Relacionado com os nervos ou o sistema nervoso

Neutrófilos 		

Glóbulos brancos que combatem a infecção

Neutropenia

Níveis baixos de neutrófilos
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O		
Oftalmologia 		

Estudo dos olhos

Oncologia

Estudo e tratamento do cancro

Oral

Relacionado com a boca

Osteo

Relacionado com os ossos

P
Paliativo

Alívio de um sintoma (por exemplo, dor) mais do que cura da doença

Pediátrico 		

Relacionado com crianças

Plaquetas 		

Tipo de célula sanguínea que ajuda o sangue a coagular

Prognóstico 		

Resultado esperado de uma doença e o seu tratamento

Prótese 		

Substituto artificial de algo, por exemplo de um olho

Pulmonar

Relacionado com os pulmões

Q
Quimioterapia

Tratamento com medicamentos que mata as células cancerígenas

R
Radioterapia

Utilização de raios X de elevada energia para destruir as células cancerígenas

Recaída

Regresso da doença após tratamento prévio

Remissão

Não há evidência da doença usando os exames disponíveis

Renal

Relacionado com os rins

S
Sistema imunitário

Defesa do corpo contra infecções, doenças e substâncias estranhas

Subcutâneo

Sob a pele

T
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Terapia

Tratamento

Trombocitopenia

Níveis baixos de plaquetas no sangue

Tumor

Massa de tecido anormal, formado por um conjunto de células, que pode ser benigna ou maligna
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NOTAS

A carta da Madalena
Há 13 anos tive um Rabdomiosarcoma , e hoje, graças a Deus e
aos meus médicos, estou óptima!
É por isso que quero falar com vocês! Hoje, adulta, percebo bem
o que é o sofrimento dos pais quando um filho pequeno lhes
aparece com um cancro.
Eu tinha 9 anos… quando a doença bateu à minha porta!
Os meus pais foram… sensacionais!
Nunca senti que eles tivessem “pena” de mim! Eu doente, era mais
uma no meio dos meus irmãos e do resto da família. Eles nunca
me “deram mais mimo” no dia a dia, nem cederam aos meus
caprichos… Isso dava-me a segurança de que eu precisava porque
a minha vida era no entanto rodeada de amor.
É claro que, quando fui operada e em situações muito drásticas, o
mimo aumentava e… aumentavam os presentinhos, que adorava!
Mas repito, eu era mais uma no meio de três!
Outra coisa que os meus pais fizeram, foi nunca me falar da
doença, mas se eu perguntava algo, eles respondiam-me sempre
com a verdade! Isso foi importante para mim. Se os tratamentos
iam ser dolorosos, eles diziam-me que “ia doer um bocadinho” e
isto preparava-me para a dor e sentia o calor deles ao pé de mim…
a mão da minha mãe ou pai, para eu apertar, para não chorar.
Nunca senti que eles fizessem da minha doença “UM DRAMA”
embora realize, hoje, o sofrimento horroroso que eles deviam ter.
Também nunca os ouvi falar do meu problema a ninguém. Não
fizeram segredo, mas falavam muito pouco, por isso talvez não
tenha ouvido de gente “piedosa” : coitada da Madalena…! Acho
que eles fizeram um esforço sobre-humano para não terem pena
de si próprios, para não se compararem com os outros e não
desesperarem.
A esperança deles, era-me transmitida a cada momento.
Uma coisa muito importante que os meus pais fizeram foi
proporcionarem-me uma vida super normal, apesar de estarem
sempre, sempre, sempre super-atentos.
Nos dias dos tratamentos lembro-me que, apesar de enjoada, ia
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para a praia, andava a cavalo, fazia teatros, enfim, quase tudo
o que me apetecesse. Valeu a pena correr esses riscos! Tudo isto
garanto-lhes, contribuiu para a minha cura!
O BEM-ESTAR psicológico, a paz que me rodeava, dava-me ânimo e
vontade de viver.
Os meus pais são católicos e têm uma fé profunda, tão profunda,
que recusavam tudo o que cheirasse a “receitas de curandeiros ou
macumbas”.
Mas penso que foi também essa fé, que lhes incutiu a eles e a mim,
a esperança de Vida e Salvação! Outro factor importante foi o
colégio. No meio dos tratamentos, enjoada e às vezes com vontade
de fugir, lá ia eu de sacola às costas… Aulas de Matemática,
Português, Desenho etc… Os professores sabiam do meu caso, por
isso exigiam-me tudo o que eu pudesse dar, mas nunca forçaram
a barra!
A eles tenho também uma palavra de “OBRIGADO” porque eu “não
era diferente” e tinha que usar a minha cabeça para pensar.
Sei que outro problema que angustiava os meus pais, era que eu
percebesse que tinha um cancro pela conotação negativa que a
palavra tem… Mas diziam-me com naturalidade : “Vamos ao IPO…”
Acreditem que nunca, até bem mais tarde liguei a sigla ao nome do
hospital.
O medo quase não existiu dentro de mim.
Houve momentos mais duros “a cabeleira para que os outros não
percebessem que eu estava careca… Enfrentei as minhas colegas…
mas aí, mais uma vez, tive o apoio dos meus pais e da família, a
desdramatizarem a situação.
Acreditem que toda esta “Confissão” é no intuito de os ajudar!
Vocês precisam de força e ânimo para ajudar o vosso filho!
Um abraço amigo,
Madalena
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