Quando o nosso filho
tem cancro

Este livro é editado e distribuído por :

Acreditar – Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro
Rua Professor Lima Basto, 73
1070-210 Lisboa
http://www.acreditar.org.pt
E-mail: acreditar@acreditar.pt
Produção Gráfica: Espaço Gráfico, Lda.
3.ª Edição - Junho 2009 / 1000 ex.
Depósito Legal Nº 175658/02
ISBN: 978-989-8287-01-4
Não é permitida a reprodução, ainda que parcial, dos textos ou imagens
sem autorização da Acreditar

Quando o nosso filho
tem cancro

2

As figuras que ilustram este livro são da autoria do pintor
alemão, Wolfgang Nocke (1960). Nocke estudou artes
plásticas na Academia de Arte de Viena, e desde 1984 faz
da arte a sua profissão.
Na obra de Wolfgang Nocke reencontramos a admiração,
os sonhos, e o espanto das crianças. É uma viagem ao
mundo da fantasia em que sempre aparecem motivos de
animais e coloridos seres imaginativos. O pintor chama a
isto: Realismo Mágico.
Wolfgang Nocke tem uma crescente projecção internacional.
A obra deste pintor alemão foi exposta nos Estados Unidos,
em Taiwan, na Holanda, na Turquia e em Espanha.
Wolfgang Nocke está ligado à Acreditar desde que nos foram
oferecidas 55 litografias originais, destinadas a decorar as
paredes da nossa casa em Coimbra. O pintor foi ainda o
autor do painel da entrada da casa, cuja reprodução ilustra
a capa deste livro.
A Acreditar agradece a Wolfgang Nocke a cedência das
imagens para esta publicação, e informa que as mesmas
podem se adquiridas através da Acreditar, no formato
80 cm x 30 cm.
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Prefácio
Tendo como referência algumas publicações similares que consultámos,
este livro foi produzido por pais que colaboram com a ACREDITAR.
Através da nossa experiência, como pais de crianças com cancro,
e dos testemunhos de vida que aqui partilhamos, pretendemos que
este livro possa ser um apoio e uma orientação para todos os pais
que vivem agora este difícil período.
Não é a nossa intenção criar um manual de regras ou modelos de
conduta. Sabemos que cada caso é um caso, que cada família tem
uma dinâmica e uma relação própria à luz da qual saberá encontrar
as suas respostas.
Mas gostaríamos que este livro pudesse ser uma fonte de esperança e
que a nossa experiência vos possa alertar e sensibilizar para determinadas situações. Queremos sobretudo dizer-vos que não estão sozinhos,
já outros passaram e ultrapassaram este medo, esta angústia e estas
preocupações. Estamos aqui para vos ajudar hoje e sempre.
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O choque da descoberta

Quando nos dizem que o nosso filho tem uma doença grave, a nossa
reacção normal é de choque e descrença. O choque psíquico pode
levar-nos a sentir como que suspensos no espaço, alheados do mundo
real. Sentimos também a necessidade de negar o problema: “não pode
ser verdade, ainda ontem jogou futebol... é impossível, deve haver
algum engano no diagnóstico”. Só o agravamento dos sintomas nos
obriga a enfrentar a realidade.
Alguns pais são mais expansivos nas suas emoções, expressando-as
abertamente. Estas reacções são mera expressão de uma dor profunda. A maior parte dos parentes e amigos não sabe como lidar
com a angústia dos pais, por isso sugerem muitas vezes o recurso
a sedativos e tranquilizantes. Devemos ter cuidado com a supressão
de reacções através de medicamentos. Expressar abertamente a dor
é favorável e o melhor é mesmo chorar e gritar… Deixar as emoções
saírem livremente ajuda-nos a controlá-las numa segunda fase. A forma como reagimos à possibilidade de perdermos o nosso filho, está
relacionada com a forma como encaramos a morte e como vivemos,
no passado, o desaparecimento dos nossos entes queridos.
Se o hospital fornecer apoio psicológico, devemos aceitar sem qualquer
hesitação. O ideal seria a possibilidade de nos integrarmos num grupo
de pais nas mesmas circunstâncias, pois a troca de experiências pode
tornar-se um grande apoio e ajudar-nos a compreender que, apesar
do choque inicial, há razões para ter esperança.
Temos de estar preparados para lidar com uma série de situações
que são novas para nós e para o nosso filho. Por exemplo:
- a incerteza do diagnóstico: na fase inicial pode não haver
certezas quanto ao diagnóstico;
- os efeitos secundários do tratamento: as náuseas, a perda
do cabelo, a falta de apetite, o descontrolo intestinal, as dores, podem
parecer-nos piores do que os próprios sintomas da doença;
- a evolução da doença é imprevisível e é feita de altos e
baixos na disposição e estado de saúde do nosso filho;
- para o nosso filho e para a nossa família isto representa uma
alteração total à rotina do dia a dia. Pode parecer-nos que as pessoas
não demonstrem a sensibilidade e a compreensão que esperávamos
para com o nosso problema.
9

É necessário ter muita força e paciência para ultrapassar todas estas
situações e compreender que todas as pessoas, nomeadamente o
pessoal médico e auxiliar, são meros seres humanos que também têm
os seus próprios problemas e os seus dias maus.
“Após uma longa espera, o diagnóstico correcto da doença do meu filho
chegou. Para mim foi uma dor terrível. Esperava tudo menos a palavra
cancro. Durante este período de diagnóstico, o sofrimento físico dele tinha
sido imenso, daí que a transferência para o IPO foi para mim um alívio e
desde o início uma esperança.”						
					
			
(A.O.)
“Um dia, de repente, o D... começou a queixar-se que não se sentia bem
e decidimos levá-lo ao hospital, onde acabou por ficar internado por causa
de um dos resultados das análises. Três dias depois a médica resolveu
mandar fazer um mielograma para eliminar algumas hipóteses. Eu percebi
imediatamente onde é que a médica queria chegar mas, na altura, nunca
pensei que pudesse vir a ser esse o diagnóstico porque o D... era uma
criança que, com 12 anos, tinha a altura e o peso de um adulto e tirando
algumas constipações e gripes nunca tinha estado doente. Quando a médica
me disse que o D... tinha leucemia, eu senti perplexidade, dor, angústia,
incerteza, medo... e chorei. Durante o resto da tarde tive que engolir as
lágrimas e o desespero ao pé do D... porque decidi que o melhor seria
contar primeiro ao meu marido e no dia seguinte, quando chegássemos
os dois ao hospital, contar-lhe-íamos o que tinha e que iria ser transferido
para o IPO para iniciar o tratamento.”
							
(M.P.C.)
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Os sentimentos de culpa, medo e raiva

A CULPA
Apesar de ser um sentimento irracional, muitas vezes sentimo-nos
culpados por não termos evitado a doença do nosso filho. Intrínseca
à nossa consciência está a ideia de que o nosso filho morrerá depois
de nós e que o papel mais importante na nossa vida é zelar pelo seu
bem estar e pela sua segurança. Quando somos confrontados com
a possibilidade de uma situação inversa, sentimos que, de alguma
forma, falhámos e somos indirectamente responsáveis pela doença
do nosso filho.
“… durante muito tempo culpei-me por não ter alterado a minha vida
durante a gravidez do T… como se o facto de continuar a fazer desporto
ou de trabalhar até ao dia em que ele nasceu pudessem ser responsáveis
pela sua doença…”
(M.J.M.)
“Ainda hoje me sinto culpado, não pela doença do meu filho, mas por
atempadamente não ter sido demasiado perspicaz para ter percebido que
o que o meu filho tinha era bem mais grave do que os médicos me haviam
dito. Deixei, inconscientemente, que a doença se agravasse quando tudo
poderia ter sido bem mais fácil. Culpo-me por não ter tido conhecimentos
médicos suficientes. Culpo-me por ter confiado demais.”
								
(A.O.)
“Até o meu filho morrer, nunca me detive na questão da culpa, talvez
porque o que eu sentia que era fundamental era acompanhar o D... na
difícil luta que tinha pela frente. Contudo, durante algum tempo depois
da sua morte, apesar de estar informada sobre esta doença, comecei
desesperadamente à procura de uma explicação para a leucemia do D...
e a possibilidade de eu ter contribuído, ainda que inconscientemente,
para o aparecimento da doença, deixava-me arrasada.”
							
(M.P.C.)
Apesar de raramente existir um motivo para sentirmos culpa, é quase
inevitável o seu aparecimento. A melhor forma de ultrapassar este
sentimento é mantermo-nos informados acerca do problema, ler tudo
o que for possível acerca da doença e falar com os médicos. O conhecimento leva-nos a compreender que nada poderíamos ter feito
para a evitar e dá-nos a confiança de que estamos a fazer tudo o
que é possível para ajudar o nosso filho.
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Muitos pais sentem-se culpados por não terem condições logísticas e/
ou financeiras para levar o filho ao estrangeiro, a locais onde há relatos
de diversos casos de cura. Temos de ter muito cuidado na análise
deste tipo de informação, porque aquilo que se transmite através das
pessoas são apenas os casos com desfecho positivo perdendo-se a
noção de qual a percentagem real de êxito.
“...andei meses numa roda viva, levava o meu filho a todos os especialistas dos quais me diziam que conseguiam o impossível... por fim
levei-o mesmo a Inglaterra... até que percebi que era tudo um engano...
os conhecimentos sobre o tratamento do cancro estão completamente
internacionalizados.”				
(M.J.M.)
O MEDO
É inevitável sentirmos medo do que vai acontecer ao nosso filho e
isso torna-nos tensos, desmoralizados, sem acção e sem controlo.
Temos de lutar contra estes sentimentos e pensar que assim não o
conseguimos ajudar .
A forma de ultrapassar o medo é enfrentá-lo e não escondê-lo, ou
fingir que não existe. Devemos começar por compreender de que é
que temos medo:
- do futuro?
- do desconhecido?
Podemos contrariar o medo do futuro vivendo conscientemente o
presente. Do presente não temos medo, porque estamos demasiado
ocupados a vivê-lo, não sobra tempo para nos preocuparmos com ele.
Viver um dia de cada vez ajuda-nos a reduzir a tensão e o medo.
A ambiguidade do desconhecido provoca-nos uma grande frustração e insegurança. Há muitas questões para as quais gostaríamos
de resposta: “qual o diagnóstico exacto?… o nosso filho tem de ser
hospitalizado?… por quanto tempo?… vai ser tratado pelos melhores
especialistas, ou é melhor recorrer a outro hospital com um tratamento
mais adequado?… quais são os efeitos secundários?… o nosso filho
vai sobreviver?...”
Na realidade vamos encontrar muitas perguntas sem resposta e o
desconhecido é o campo ideal para a propagação do medo. Por isso
temos de conhecer o maior número possível de respostas a estas e
outras questões que nos afligem.
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Para muitas delas consegue-se uma resposta. Devemos sempre
colocá-las à equipa médica, mas não podemos esperar que alguém
nos garanta que o nosso filho vai sobreviver ou durante quanto tempo
isso vai acontecer.
“Lembro-me que a simples palavra cancro para mim tinha sido desde
sempre igual a morte. Não a conseguia pronunciar e muito menos aplicála à situação da minha filha.
Na primeira noite após o diagnóstico pronunciei-a sozinha centenas de
vezes até a conseguir esvaziar desse sentido. Na manhã seguinte passei a usá-la com a normalidade possível e a pouco e pouco consegui
associá-la à minha esperança...”
(A.C.N.)
“O medo esteve sempre bem presente durante o período em que o meu
filho esteve doente pelas mais variadas razões: medo de que ele morresse, medo de não aguentar ver o seu sofrimento, medo de não reagir
como ele precisaria que eu reagisse, medo de não acordar à noite se o
D... me chamasse, etc., mas, como em todas as situações em que está
presente, o medo desgasta-nos por um lado, mas mantém-nos alerta, por
outro.”
(M.P.C)
RAIVA
A raiva é outro dos sentimentos com que temos de aprender a conviver. É difícil e muitas vezes embaraçoso expressar a raiva, mas isso
reduz o stress e a tensão e faz-nos sentir melhor. No entanto, temos
de ter algum cuidado para não a descarregar sobre os outros. Idealmente a raiva deve ser canalizada para algo de construtivo, como o
empenho em actividades que possam beneficiar as condições de vida
dos nossos filhos. Por exemplo, melhorando as condições da sala de
espera do hospital, ou fomentando o acesso a informação disponível
sobre as doenças e respectivos tratamentos, ou dinamizando grupos
de pais nas mesmas circunstâncias, com vista ao estabelecimento de
relações de entreajuda e troca de experiências.
“Quando L… ficou doente, o medo e a angústia provocados por falta de
informação e exames constantes em internamento num hospital distrital,
deram lugar ao desespero e à raiva por vermos o nosso filho piorar
sem um diagnóstico definitivo e correspondente tratamento. Insurgi-me
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contra esta situação e contra o pessoal hospitalar (às vezes injustamente)
chegando mesmo a gritar. Este sentimento acalmou após transferência
para o IPO, diagnóstico correcto da sua doença e início dos tratamentos,
dando lugar à angústia e medo.”		
(A.O.)
“O sentimento de impotência perante uma situação que me assustava
e que me sentia incapaz de controlar, levava-me muitas vezes a ter as
reacções mais instintivas e primárias que até aí eu desconhecia. Veio “ao
de cima” todo o instinto de sobrevivência, de “protecção da cria.”
Experimentei várias vezes sentimentos de raiva e impotência quando a
M... era picada várias vezes antes de lhe encontrarem uma veia; quando
uma enfermeira ou auxiliar falava num tom mais desabrido; quando esperava muito tempo pelos tratamentos... Nem sempre era fácil controlar
estes sentimentos.”
				
(A.C.N.)
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A importância da esperança

A incerteza face ao futuro é uma fonte de instabilidade, que dificulta
muito a nossa vida diária. O nosso filho pode morrer, ou pode recuperar, simplesmente não sabemos. Uma das formas de lidar com a
instabilidade emocional é compreendermos a importância da esperança.
Sem esperança não há futuro, ela alimenta, fornece energia e uma
razão para viver, quer para nós quer para o nosso filho.
Há sempre algo para ter esperança. No início da doença temos esperança de que o nosso filho melhore rapidamente. Se a doença se
agrava, temos esperança de que ele não morre. E se nada mais se
puder fazer, temos esperança de que o nosso filho possa morrer com
dignidade e sem dor. Esperança significa lutar pela vida do nosso filho
ou, quando tal não é possível, aceitar a aproximação da morte.
“Foi sobretudo nas alturas de maior tensão e angústia que me aproximei
dos outros pais. O apoio que dávamos uns aos outros, a proximidade que sentíamos por vivermos a mesma experiência, os “argumentos de esperança” que usávamos para apoiar os outros, acabavam
muitas vezes por funcionar para nós próprios e servir de alavanca
para a minha força e conforto para a minha dor...”
(A.C.N.)
Há dias em que perdemos completamente a esperança. É muito difícil viver com filhos doentes, com o pavor da morte, com os efeitos
secundários do tratamento e muitas vezes com uma vida familiar em
ruptura, mas devemos acreditar que a esperança voltará.
A fé é um pouco como a esperança. Pais com fé religiosa ou espiritual
procuram nela ajuda e conforto e podem aí encontrar uma fonte de
força e esperança que os ajuda durante a doença do filho. Outros
pais, nas mesmas circunstâncias, podem seguir o caminho contrário
e rejeitar as suas crenças religiosas face à doença do filho, umas
vezes de forma permanente e definitiva, outras não. Outros pais canalizam mais a sua fé para a equipa médica e para os progressos
da medicina.
Fé e esperança trabalham em conjunto e no mesmo sentido, mas
são submetidas a uma dura prova durante a doença do nosso filho.
No entanto, o conselho, quer de pais cujos filhos recuperaram, quer
de pais cujos filhos faleceram, é o mesmo: não podemos desistir
da esperança, ela é necessária tanto quando se espera por uma
17

rápida recuperação, como quando se espera por uma morte livre de
sofrimento.
“Quando o meu filho estava em fase terminal, eu ficava irritada quando
me falavam na esperança... mas hoje reconheço a sabedoria dessas
palavras...”		
(M.J.M.)
“Quando o D... adoeceu, eu tive esperança que ele se curasse; quando
me comecei a aperceber de que havia crianças que morriam, eu tive
esperança que o meu filho sobrevivesse; quando o meu filho entrou na
fase terminal, eu tive esperança que ele morresse com dignidade; quando o meu filho morreu, eu tive esperança que não tivesse sofrido nesse
momento.”		
(M.P.C.)
“Como que por milagre, surge, dentro de nós, uma enorme força, uma
vontade imensa de lutar e de vencer todos os desafios: é o nosso filho
e essa é a maior das razões para o nosso combate.
As conversas com a médica assistente também ajudaram, não porque
nos tenha dito que tudo iria correr bem, pois não nos deu a garantia que
gostaríamos de ter ouvido, mas pelos números de sucesso em casos
semelhantes. Afinal há crianças que ficaram boas depois de um cancro
como o do nosso filho...mas também há os outros casos...
É preciso ter esperança... é preciso acreditar.”
(M.M. e J.J.)
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A necessidade de adquirir conhecimentos

Mantermo-nos informados é uma forma construtiva de lidar com a
doença do nosso filho. Muitos pais optam por querer saber tudo o
que se está a passar, nomeadamente:
- Qual o diagnóstico exacto?
- Que exames vão ter de ser realizados e quais as suas
implicações?
- Existem formas alternativas, e menos agressivas, de fazer
o tratamento?
- A informação é mesmo necessária, o seu conhecimento
pode alterar alguma coisa?
- Qual a medicação a seguir e quais os seus efeitos secundários imediatos e a longo prazo?
- Há alternativas a essa medicação?
Os pais que optam pela aquisição de conhecimentos sobre a doença, podem levar essa decisão muito a sério e tentar adquirir a mais
completa informação possível. Para isso é necessário procurar a
bibliografia disponível sobre a doença e, no caso da assimilação ser
difícil, devido ao seu carácter técnico, pedir esclarecimentos à equipa
médica. Estes conhecimentos ajudam-nos a compreender e participar
nas decisões acerca do tratamento do nosso filho.
No entanto, também há pais que preferem não conhecer todos os detalhes e não participar nas decisões, depositando toda a sua confiança
na equipa médica. Mesmo que essa seja a sua opção, pensamos que
é positivo manter actualizado um diário daquilo que vai acontecendo,
incluindo aquilo que os médicos vão dizendo, os tratamentos que estão
a ser feitos, entre outros. Este é um trabalho construtivo que nos ajuda
a orientar e que pode vir a ser útil à própria equipa médica.
Devemos também organizar um registo de todas as despesas relacionadas com a doença do nosso filho, quer para efeitos de reembolso
de uma companhia de seguros ou outro sistema de saúde, ou, em
último caso, para efeitos de desconto em IRS. Devemos tentar organizar a nossa vida para podermos recorrer a todos os apoios a que
temos direito, quer financeiros, quer de outro tipo, como, por exemplo,
o apoio domiciliário.
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A integração em grupos de pais cujas crianças sofrem da mesma
doença pode ser uma importante fonte de informação. Através destes
grupos consegue-se obter uma significativa ajuda psicológica, quer
pelo sentimento de partilha do mesmo problema, quer pela análise
dos sentimentos que os pais vão tendo ao longo das diversas fases
da doença. Compreender como os outros conseguiram ultrapassar os
períodos mais difíceis da doença dá‑nos força. Mesmo que alguns pais
partilhem a tão temida experiência da morte, esse conhecimento vai
enriquecer-nos. O conhecimento é uma fonte de força que nos ajuda
a adquirir controlo e a encontrar formas construtivas de ajudar o nosso
filho. Normalmente, os pais partilham os seus contactos telefónicos e
recorrem à entreajuda nos momentos de maior tensão. Não há substituto para o apoio e compreensão de outros pais que passaram, ou
estão a passar, pela mesma experiência que nós.
“Logo que tivemos conhecimento do nome da doença do nosso filho
eu e o meu marido ”devorámos” tudo o que era Neuroblastoma, e ainda
hoje não parámos, na esperança que ainda surja um novo medicamento
que faça o milagre.”						
(J.F.)
“Ao princípio não tinha esperança. A linguagem dos números é muito
vazia e as percentagens aplicadas à probabilidade de vida da minha filha
não tinham qualquer significado para mim. Os casos de morte estavam
ali, bem à vista...
Foi preciso ver e falar com uma adolescente que tinha sobrevivido a um
cancro infantil, vê-la ali inteira, saudável e cheia de vida para pôr uma
cara nesse objectivo de esperança e conseguir agarrá-lo e lutar por
ele...” 							
(A.C.N.)
“Quanto mais fomos sabendo sobre a doença, menos medo fomos
sentindo. Por um lado, começámos a familiarizar-nos com as rotinas,
com os tratamentos e deixámos de ter tanto receio.”
(M.M. e J.J.)
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Quando o nosso filho necessita de espaço

Todos os pais sentem que estar sistematicamente com o filho é o
melhor que podem fazer. Isso pode não ser inteiramente verdade, nomeadamente quando se trata de adolescentes. Temos de compreender
que, em determinadas idades, o nosso filho pode necessitar de uma
certa autonomia: é natural que os adolescentes tenham períodos em
que necessitam de estar sozinhos, ou aqueles em que preferem estar
em companhia de amigos da sua idade. O importante é estarmos
disponíveis e conversarmos abertamente com ele quando precisam
de nós, mas compreendendo e respeitando os seus momentos de
isolamento. Ou aqueles em que preferem estar em companhia de
amigos da sua idade.
Num período em que é normal começarem a adquirir uma maior
autonomia em relação aos pais, ou a criação de um espaço próprio
fora da nossa influência, o sentimento de dependência e perca de
liberdade, em que a sua situação actual os coloca, pode ser particularmente doloroso e difícil de aceitar.
Devemos ser os primeiros a ajudá-lo e incentivá-lo a manter um contacto próximo com os seus amigos, com a sua escola, com tudo o
que sempre foi a sua vida. A proximidade, a relação e a entreajuda
que os amigos podem dar, ajuda-o a ter sempre por perto a ideia do
futuro por que têm que lutar. Também no hospital existem actividades
orientadas só para os adolescentes. Pode contactar com a Acreditar
e participar nas actividades dos Barnabés (passeios, encontros,
campos de férias, etc.).
“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 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.”		
						
(M. O.)
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Atenção à nossa saúde

É necessário cuidarmos de nós. A doença do nosso filho altera toda
a rotina diária, nomeadamente os hábitos alimentares e o sono.
Não olhamos sequer para aquilo que comemos, alimentamo-nos em pé
em qualquer pastelaria por onde passamos, quando temos hábitos de
tabaco aumentamos muito o seu consumo e, normalmente, bebemos
muito mais café.
“Durante os internamentos, o problema da alimentação sempre se pôs
aos acompanhantes. Nunca quisemos deixar o nosso filho sozinho no
quarto, quando ele não se podia levantar e ir para a sala comum, onde
haveria alguém para tomar conta dele. Assim, tentávamos estar sempre
que possível os dois à hora das refeições para nos substituirmos. Por
vezes, contrariando os regulamentos hospitalares, comíamos no quarto
algo que guardávamos ou que sobrava das refeições do nosso filho.
Esta é a situação da maioria dos pais ou acompanhantes que não
tenham alguém para ajudar. Houve uma amiga nossa que ia todos os
dias ao fim da tarde ficar com L...enquanto o acompanhante ia jantar. O
pequeno almoço era tomado por uma minoria, porque a presença do
acompanhante é necessária junto da sua criança (despertar, higiene,
tratamentos, etc.).” 						
(A.O.)
Os hábitos de sono também são obrigatoriamente alterados, nomeadamente devido à tensão e preocupação com a doença do nosso filho.
Alguns de nós utilizam medicamentos para conseguir dormir, outros
recorrem a antidepressivos e estimulantes, na esperança de que forneçam a força que não encontramos dentro de nós próprios.
É necessário contrariar esta tendência. Necessitamos de nos alimentar
bem e regularmente, porque precisamos de muita energia para cuidar
do nosso filho. Os medicamentos não parecem ser uma alternativa:
podem parecer inicialmente úteis, para acalmar o choque, mas a
longo prazo só nos vão retirar a força que tanto necessitamos para
ajudar o nosso filho.
“Durante os três meses em que o D... esteve internado, eu saía de manhã
cedo, depois de o meu marido chegar, para ir fazer a minha higiene pessoal
a casa do meu irmão e, regra geral, tomava também o pequeno almoço
com ele. Embora estivesse sempre num desassossego por estar longe
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do meu filho, sentia que aquele tempo era fundamental para mim porque
funcionava como balão de oxigénio para poder enfrentar mais um dia.”
							
(M.P.C.)
Todos estes hábitos, agravados pela tensão que os gera, podem originar uma diminuição significativa da imunidade e um consequente
aumento da predisposição para apanhar pequenas doenças como as
gripes, o que só aumenta o nosso desconforto diário.
É necessário realizar um esforço para cuidarmos de nós próprios,
nomeadamente assegurando as indispensáveis horas de sono e uma
alimentação equilibrada, pois só estando fisicamente bem é que podemos ajudar o nosso filho.
“Os pais viram a sua atenção compreensivelmente para a criança internada e não para si próprios e para o seu bem estar.”
(A.O.)
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Brilho de sol
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Quando não conseguimos enfrentar a vida

Temos de ser realistas; há dias em que estamos completamente arrasados e não queremos enfrentar um novo dia. É normal, todos temos
os nossos limites.
A melhor forma de ultrapassar estes dias é admitir a sua existência e
pedir ajuda. A maior parte dos nossos amigos quer ajudar, mas não
sabe como. Devemos aproveitar a ajuda de todos, nomeadamente
para tomar conta dos nossos outros filhos, ajudar com a casa, entre
outras coisas possíveis.
Nós também necessitamos de tempo para nós próprios, quanto mais
não seja para chorarmos livremente.
“Muitas vezes dei comigo a imaginar que a única solução seria fugir, fugir
de tudo e de todos. Isolar-me e voltar só quando tudo estivesse resolvido,
quando tudo estivesse bem. Foram momentos de enorme desespero.
Mas é claro que jamais conseguiria deixar o meu filho. Foi o medo e é
o medo que ainda hoje sinto em relação ao futuro, de o ver sofrer e de
o perder.” 								
( J. F. )
“No fim de um dia inteiro no hospital e sempre que podia, deixava a
minha filha entregue aos cuidados de um familiar ou amigo por duas ou
três horas e saía com o meu marido.
Íamos os dois jantar sem pressa, falávamos dos nossos medos ou não
falávamos de nada. Nos dias piores íamos ao cinema. Sempre que
podíamos, tentávamos pelo menos não ter pressa e gozar o momento.
Se não conseguíamos falar, tentávamos pelo menos estar próximos...
Estou convencida que esses momentos nos deram a força para viver
aquilo tudo...”						
(A.C.N.)
“No meio de rotinas não desejadas, de tratamentos arrepiantes, de noites
mal dormidas e de refeições saltadas, ir ao café da minha rua ou ao
meu cabeleireiro, era um martírio, por mais que me apetecesse.
Saber que iria ser o centro das atenções e o alvo de todas as perguntas
não era o pior... Eu sabia que assim que saísse o comentário apareceria
e o inevitável “coitadinho” seria pronunciado. Isso eu não aguentava.”
								
(M.M.)
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Viver o mais normalmente possível

A doença do nosso filho muda completamente a nossa vida, no entanto
devemos fazer um esforço para manter a nossa vivência diária o mais
normal possível, quer por nós próprios quer pela nossa família.
Muitas crianças que tiveram cancro afirmam hoje que uma das formas
como os pais mais as ajudaram foi o facto de não as tratarem de
forma diferente. Uma delas resume desta forma este sentimento:
“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 que eu precisava porque a minha vida era no entanto rodeada de amor.”
								
( M . O. )
Se era habitual passarmos fins de semana fora de casa, em locais
aprazíveis para as crianças, devemos continuar a fazê-lo, embora com
a sobrecarga adicional de levarmos tudo o necessário à satisfação
das necessidades extra do nosso filho doente.
Passarmos momentos agradáveis é não só correcto como desejável.
Não podemos sentir problemas de consciência por irmos a uma festa
e desfrutarmos de algumas ocasiões sociais. O facto de termos um
filho gravemente doente não significa que não tentemos aproveitar
momentos agradáveis e divertidos. Manter o nosso filho confinado a
um quarto e alimentar o sentimento de autopiedade na nossa casa,
não ajuda ninguém, especialmente o nosso filho doente. As alterações
que a doença provoca na sua forma de vida, já são suficientemente
difíceis. Um dos nossos objectivos deve ser o de garantir a máxima
estabilidade possível no resto da sua vivência diária.
“Estar no hospital, ou ir ao hospital de dia, passou a fazer parte do nosso
dia-a-dia. No hospital, o nosso filho tinha sempre os seus brinquedos
preferidos e até as suas almofadas e forras da cama. Queríamos que
ele sentisse o menos possível a diferença de ambiente, especialmente à
hora de dormir, uma vez que durante o resto do dia ele estava sempre
bem disposto e gostava de brincar na sala com as outras crianças.”
								
(M.M.)
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É importante compreender que a segurança que transmitimos ao
nosso filho, num ambiente familiar equilibrado, parte também do
equilíbrio entre o “não” e o “sim” face aos seus desejos e expectativas. São os limites que estabelecemos, na nossa forma própria de
o educar, que lhe transmite a segurança de saber até onde pode ir
na sua acção e comportamento. É tentador, neste momento, quebrar
estas regras e passar a permitir tudo o que anteriormente não lhe
era permitido, como forma de compensação pelo difícil momento que
atravessa. Temos que ter alguma atenção e cuidado com este procedimento. Primeiro, porque a falta de limites pode provocar alterações
no comportamento do nosso filho doente, numa situação da qual ele
tirará evidentemente partido, mas em que sentirá a insegurança de
não saber o que esperar de nós e o que nós esperamos dele. Depois,
porque este facto poderá criar ressentimentos e diferenças irremediáveis em relação aos outros irmãos, que podem não compreender ou
aceitar a nossa atitude. O ideal seria, que a haver compensações, e
é natural que assim aconteça, elas sejam extensivas a toda a família.
Por exemplo, uma viagem ou fim de semana que partilhamos todos,
ou um brinquedo com que todos possam brincar.
Temos de pensar que o melhor presente que podemos dar ao nosso
filho doente é um ambiente normal e uma família cheia de amor.
“Viver um dia de cada vez” nunca teve tanto significado como neste
momento. Tenta-se viver com ele e para ele o mais possível, ir aos locais que gosta e sente alegria, dar-lhe aquilo que gosta mais. Tentámos
sempre que o irmão não ficasse fora destas actividades.”
(A.O)
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Brincar às escondidas
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Ouvir e amar

É natural que o nosso filho doente queira discutir o que lhe vai acontecer, nomeadamente em termos de tratamentos, efeitos secundários,
como as náuseas e a queda de cabelo, quanto tempo vai ficar no
hospital, o que vai acontecer nas suas relações com os amigos, a escola, as actividades que praticava nos tempos livres, entre outros.
O tipo de preocupações vai variar muito consoante a idade da
criança, no entanto, a forma como lidamos com as suas questões
é independente da idade. É essencial disponibilizar todo o tempo
possível para responder tranquilamente às questões que o nosso
filho coloca, aproveitando esses momentos para lhe transmitir todo
o nosso amor.
Não é nada fácil cumprir estes objectivos. Estamos a passar por uma
época terrível da nossa vida, em que todas as nossas actividades estão
a ser interrompidas pela necessidade de acompanhar o nosso filho ao
hospital. A nossa disponibilidade psíquica para construir momentos de
tranquilidade é pouca, mas temos de pensar que esses momentos de
amor que dedicamos ao nosso filho são muito importantes para ele,
para nós, e para o bem estar de toda a família. Fugir às questões do
nosso filho não é, de certeza, a melhor forma de o ajudar, pois ele
cria facilmente fantasias terríveis acerca daquilo que o preocupa. O
nosso papel é desmistificar esse medo.
“Durante a doença do D..., eu tinha a preocupação de ouvir o que ele
dizia e de “ouvir” o que ele não dizia. Como quando, por mais que tentássemos que ele o fizesse, não falava das suas angústias e dos seus
medos porque não queria aumentar o nosso sofrimento. Por outro lado,
dizia-lhe muitas vezes uma frase muito simples mas que contém a única
coisa que é importante dizer: ”Adoro-te.”		
(M.P.C.)
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Borboleta nocturna
34

10

Falar abertamente com o nosso filho

Apesar dos psicólogos defenderem que temos de falar abertamente
com o nosso filho acerca da sua doença, nunca mentindo relativamente à gravidade da situação, todos nós sabemos que esta é uma
das tarefas mais difíceis que nos impõem. Muitas vezes não queremos
aceitar, nem interiorizámos ainda as possíveis consequências da doença. Como é que podemos ser honestos com o nosso filho, se nem
conseguimos sê-lo com nós próprios?
Apesar disto, temos de fazer mesmo um esforço de honestidade para
com o nosso filho. As crianças, e principalmente os adolescentes,
apercebem-se facilmente da gravidade da sua doença. Esconder-lhes
a verdade, fugir às suas perguntas, apenas serve para os afastar de
nós. É como se os mandássemos para a cama, chorar sozinhos com a
almofada, em vez de os abraçarmos no nosso colo e de lhes transmitir
todo o amor e toda a força necessária para vencer a doença.
Mesmo assim, a dúvida instala-se muitas vezes dentro de nós: que
vantagens há em manter a criança consciente da gravidade da sua
doença? Talvez o problema tenha de ser visto ao contrário: pode ser
muito grave para o estado psicológico da criança descobri-lo por
outras pessoas, pode levar a que o nosso filho se afaste de nós. Simultaneamente, temos de encarar pela positiva a informação que lhe
damos. Tal como lhe transmitimos a gravidade da situação, também
temos de transmitir a esperança, a força e a vontade de lutar contra
a doença e de sair vencedor dessa batalha, adaptando a informação
à sua idade e compreensão.
Pensamos que esta é a melhor forma de lidar com o nosso filho doente,
enfrentando as suas dúvidas e, simultaneamente, transmitindo-lhe a
ideia de que podemos lutar contra a doença e sair vencedores.
“Tive que fazer um enorme esforço para conseguir eu própria pronunciar a palavra cancro e associá-la à esperança que me era necessária
para continuar a viver. Nesta situação só quando consegui dominar
os meus medos e encarar a esperança é que falei com a minha filha
abertamente. Esta abertura e confiança foi sempre um enorme traço
de união entre nós e deu-nos a segurança necessária para enfrentar
os tratamentos...”						
(A.C.N.)
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“A informação à criança, creio que deverá depender da idade da mesma e das próprias crenças e padrões culturais da família. O nosso filho
tinha uma grande vontade de viver. Mesmo durante os tratamentos de
quimioterapia raras vezes entrava em depressão, tentava sempre cumprir
as suas tarefas da escola e brincar com aquilo que gostava. Apesar de
ter 6 anos, fazia planos para o futuro e nunca o demovemos disso, antes
pelo contrário.” 							
(A.O.)
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O nosso casamento

A doença do nosso filho altera completamente o ritmo de vida da
família, principalmente durante os períodos de internamento. Muitas
famílias acabam por viver separadas durante muitos meses:
- um dos membros do casal trabalha durante todo o dia,
enquanto o outro acompanha o filho no hospital, uma vez que o internamento de crianças pequenas exige a presença de um acompanhante
24 horas por dia;
- ao fim do dia, os papéis são invertidos, o acompanhante
diurno vai a casa tratar de si próprio e muitas vezes arrumar a casa
e fazer o jantar para os outros filhos, enquanto que o companheiro(a)
fica no hospital durante umas horas;
- no entanto, o membro do casal que continua a trabalhar,
necessita de dormir bem para continuar no dia seguinte a sua rotina.
Torna então a dar-se uma troca: o que foi a casa volta para passar a
noite com a criança e o que trabalha vai para casa acompanhar os
outros filhos.
Alguns pais conseguem dar a volta a esta rotina, com melhores ou
piores resultados. No entanto, há muitas coisas para as quais não
se encontra solução. Nomeadamente a necessidade permanente de
acompanhamento do nosso filho durante o período de hospitalização,
a quase impossibilidade de dormir muitas horas seguidas no hospital
devido tanto às condições logísticas como ao estado de saúde do
nosso filho, a dificuldade de encontrarmos alguém para nos substituir
quando queremos comer.
“ … o meu filho tinha três anos e não podia estar um momento sozinho devido ao perigo de arrancar os tubos intravenosos. … Passei muitos dias em que apenas comia ao fim do dia quando o meu
marido voltava do emprego… De noite era impossível dormir num
sofá e em vigília permanente a uma criança que já não distinguia
o dia da noite… a sua vida no hospital era sempre igual.”
(M.J.M.)
Para alguns pais a situação é seriamente agravada por problemas
financeiros, nomeadamente quando um dos membros do casal é
despedido em consequência do número de faltas ao emprego. Uma
família habituada a viver com dois ordenados pode ver-se confrontada
com uma diminuição significativa do rendimento familiar, em simultâneo
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com o aumento das despesas com o filho doente. Tais situações provocam grandes tensões familiares, devido à necessidade de diminuir
as despesas da família, nomeadamente na educação dos outros filhos,
nas actividades de lazer, entre outras.
A agravar esta instabilidade material e logística juntam-se os desequilíbrios psicológicos. Cada um dos membros do casal vive a situação de
uma forma muito própria, o que pode dificultar a comunicação entre
ambos. Por exemplo, quando um reage à situação de uma maneira
racional e controlada, o outro pode não compreender e interpretar
isso como um sinal de insensibilidade, frieza e afastamento. O facto
das pessoas reagirem à dor de forma diferente, pode gerar incompreensão e a ideia errónea de que o nosso companheiro(a) não está
a sofrer como nós.
Simultaneamente, somos confrontados com um paradoxo: o não conseguirmos obter apoio psicológico da pessoa que mais nos devia
ajudar, uma vez que ele(a) sente precisamente as mesmas dificuldades que nós.
“Por melhor que seja a relação entre um casal, nenhum dos dois consegue desvanecer a angústia, a dor e o sofrimento que o outro sente
quando uma doença ameaça a vida dos filhos, ou mesmo quando a morte
sobrevem. O meu marido e eu tínhamos uma boa relação antes do D...
adoecer, tivemos uma boa relação durante a sua doença e continuámos
a tê-la depois da sua morte; contudo, apesar de nos apoiarmos um ao
outro tanto quanto possível, cada um de nós teve indiscutivelmente que
resolver uma série de questões e sentimentos dentro de si próprio e por
si próprio.”							
(M.P.C.)
Muitos casamentos não sobrevivem a situações deste tipo. Assumimos
esta realidade, não para ser alarmistas, mas para que todos tenhamos
consciência de que manter um bom casamento exige muito trabalho,
muito respeito pela individualidade de cada um e muita compreensão.
Não podemos exigir do outro o apoio que não conseguimos dar, nem
a nós próprios, nem a ele(a). Como também não podemos exigir que
viva o sofrimento da mesma forma que nós. O respeito pela individualidade de cada um, valorizando mais a presença física do que
a emocional, parece ser o caminho percorrido pelos casais que se
mantêm unidos.
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“Não podemos esperar que o nosso companheiro apague a profunda
tristeza por que estamos a passar… ele está exactamente nas mesmas
circunstâncias embora o possa manifestar de forma diferente. Só o amor
e o carinho incondicional, sem esperar nada em troca, nos podem ajudar a superar o trauma psicológico provocado pela doença dos nossos
filhos. 							
(M.J.M.)
Este problema pode não terminar com a doença do nosso filho, qualquer
que seja o seu desfecho. Muitos casamentos sobrevivem durante a
crise porque ambos estão a lutar por um objectivo comum - a sobrevivência de um filho. Mas quando esse objectivo é ultrapassado, pela
morte ou pela cura, toda a tensão acumulada pode desabar sobre o
próprio casamento e asfixiar a relação:
“ … nunca tivemos problemas durante a doença do nosso filho, conseguimos sempre mantermo-nos unidos, nomeadamente sobre o dilema
tratamento versus consequência… no entanto, depois do nosso filho morrer, deixámos de conseguir comunicar, era como se já não soubéssemos
viver de forma normal”.
(M.J.M.)
“Tenho consciência que se não fosse a força que o meu marido me
transmite, não sei se ainda teria as forças que tenho para lutar. É ele
que me puxa pelas orelhas quando me vou abaixo e dou sinais de
fraqueza.” 								
(J.F.)
A doença do nosso filho é uma prova muito dura ao nosso casamento.
Resta-nos a confiança de que se a conseguirmos superar a nossa
relação sairá fortalecida.
“Quando tudo passou nós tínhamos amadurecido, já não éramos os
mesmos. Sentimo-nos mais unidos e mais próximos, porque nos tínhamos
apoiado um no outro numa experiência de enorme sofrimento.”
							
(A.C.N.)
Acompanhar sozinho a doença de um filho é especialmente complicado. Isto significa não ter ninguém com quem partilhar as decisões
sobre o tratamento, com quem alternar os períodos de vigília em casa
ou no hospital, e não ter um ombro amigo sempre à disposição. Se
os problemas financeiros podem ser graves num casal, a situação
agrava-se no caso de uma família monoparental.
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Temos de aceitar toda a ajuda possível. Aquela a que institucionalmente temos direito, como o recurso à assistência social e também
muito especialmente a dos nossos familiares e amigos, que têm de
constituir o nosso suporte emocional e logístico.
Temos de ser racionais e pedir a ajuda de que tanto necessitamos. A
assistente social do hospital pode ajudar nos contactos com programas
ou pessoas que partilhem connosco as exigências que a doença do
nosso filho nos impõe, nomeadamente grupos de pais nas mesmas
circunstâncias.
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Os nossos outros filhos

Não podemos esquecer que as alterações familiares, provocadas pela
doença do nosso filho, também têm impacto sobre os irmãos. Eles
ressentem-se da nossa ausência e da do irmão doente, dos cortes
nas despesas inerentes à necessidade de reajustar o orçamento familiar, da nossa tristeza e falta de disponibilidade psíquica para lhes
dar atenção.
Os outros filhos necessitam de nós e não podem ser deixados à
margem de todo o problema com o irmão. Eles necessitam da nossa
companhia, do nosso afecto e de se sentirem úteis, podendo realmente ajudar em pequenas coisas insubstituíveis. A sua idade determina
muito o seu envolvimento, no entanto há sempre formas de evitar o
seu afastamento e isolamento. Podemos começar por pedir a colaboração para pequenas tarefas, como limpar a casa, cozinhar qualquer
coisa, ou apenas aquecer uma refeição no microondas. Se tal não for
possível, podem sempre atender o telefone ou simplesmente enrolarse no nosso colo e abraçar-nos, o que é extremamente reconfortante
tanto para eles como para nós.
“O F... tinha 15 anos quando o irmão adoeceu. Os três últimos meses
foram sempre passados no hospital; nesses três meses o F... ficava sozinho durante o dia, embora o pai estivesse sempre com ele durante a
noite e os tios lhe dessem muito apoio. Quanto a mim, tirando os dias
em que ia a casa descansar, falava com ele pelo telefone de manhã e
à noite.”							
(M.P.C.)
O importante é não nos afastarmos dos nossos filhos. Eles estão a
sofrer como nós e podem manifestá-lo de formas tão diversificadas
como pensarem que também vão ficar doentes, tornando-se fechados, ou alimentando sentimentos de revolta que os tornam irritáveis
e conflituosos. Estes comportamentos apenas vão dificultar mais a já
tão complicada vida familiar. A única forma de tentarmos evitá-los é
mantermo-nos todos unidos.
“Quando o L... ficou doente, o irmão mais velho R..., tinha 7 anos. O
ritmo de vida da família foi alterado e a atenção foi virada prioritariamente para o irmão doente. O R... começou a sofrer de perturbações
na fala. Para além disto nunca notámos grandes alterações dos seus
comportamentos.” 						
(A.O.)
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Todos os princípios de vida, analisados relativamente ao nosso filho
doente, também são válidos para os outros. Nomeadamente a necessidade de mantermos a vivência diária da família o mais normal possível.
Não podemos excluí-los da nossa vida e dos nossos problemas, pois
isso provoca um sentimento de abandono e isolamento nas crianças.
É mais favorável para todos se os incluirmos no problema do irmão,
respondendo às suas perguntas sobre a sua doença, fomentando
as visitas ao hospital e envolvendo-os no carinho e apoio ao irmão
doente.
Os nossos outros filhos também estão assustados e quanto maior for o
desconhecimento deles mais esse sentimento se agrava e mais isolados
se vão sentir. A experiência de uma mãe mostra-nos o seguinte:
“Eu e o meu marido ficámos tão absorvidos pela doença do T... que
deixámos de dar atenção ao D… ele era uma criança saudável, o irmão
é que precisava de toda a nossa atenção… As consequências deste
comportamento estamos hoje a senti-las e parecem irreversíveis. O D..
.aos 3 anos é uma criança com um espírito demasiado independente, o
que se traduz pelos comportamentos que tem, muitas vezes perigosos.
Por exemplo, gosta de abrir a porta e sair de casa sozinho, em locais
públicos não tem medo de se perder dos pais, tem uma clara dificuldade
em obedecer a ordens, entrando em conflito directo se formos demasiado
imperativos com ele.” 					
(M.J.M.)
Temos de estar atentos ao comportamento dos nossos outros filhos e
antecipar os problemas que eles sentem e dos quais não falam. Por
exemplo, podem sentir-se culpados por, durante uma zanga, terem
desejado a morte do irmão, podem ter medo de vir a desenvolver uma
doença igual à do irmão ou mesmo de já a terem e ninguém saber.
É normal que os outros irmãos desenvolvam sentimentos de culpa,
raiva, medo e tristeza. Quanto mais nos afastarmos deles mais poder
estes sentimentos vão ter. A única forma de lutarmos contra eles é
mantendo a comunicação entre todos, fomentar a proximidade de toda
a família e integrá‑los nas actividades de apoio ao irmão doente.
“A doença e a morte do irmão marcaram o F... inevitavelmente, não por
aquele período em que lhe prestámos menos apoio do que o habitual,
porque ele percebeu perfeitamente a situação, mas porque, entre outras
coisas:
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- A sua medula era compatível com a do irmão, mas não foi
possível tentar-se o transplante devido ao estado de debilidade em que
o D... se encontrava;
- Foi o seu primeiro contacto com a morte, sentindo de
uma forma inesperada, dolorosa e bem real que a vida não é um dado
adquirido;
- Apercebeu-se que nem sempre é verdade que “com trabalho
e força de vontade, tudo se consegue.”
(M.P.C.)
“Por muito que procurássemos viver o mais normalmente possível, o
nosso dia-a-dia era outro.
Os períodos de internamento eram, normalmente curtos e isso permitia
que não houvesse grande alteração na vida familiar: o nosso filho mais
velho continuaria a ir ao jardim de infância e ao fim do dia iria para casa
com o pai, onde uma das avós estaria à sua espera.
Ele sabia que a mãe e o irmão não viriam a casa nesses dias. Como
também era pequeno não podia ir ver o irmão ao hospital e isso sempre
o angustiou muito. Nunca conseguimos imaginar o que lhe iria na cabeça,
por muito que o abordássemos nesse sentido As ausências/separações
foram péssimas em todos os sentidos. A casa dos avós deixou de ser
o fim-de-semana ou as férias desejadas e passou a ser o destino indesejado que o afastava do irmão e da mãe.”		
(M.M. e J.J.)
Independentemente do seu desfecho, o diagnóstico de uma doença
oncológica a um dos filhos modifica inevitavelmente o quotidiano de
uma família. É possível minorar os seus efeitos negativos, quando
há diálogo, amor, compreensão e a aceitação de que, como simples
seres humanos, podemos e devemos dar o nosso melhor mas não
podemos estar em todo o lado ao mesmo tempo.
“Durante esse período tentámos sempre revezarmo-nos, quando necessário, para dar apoio e atenção aos nossos outros filhos. Não fugíamos
às perguntas, mas tentávamos passar uma mensagem positiva e de
esperança, acentuando e valorizando a importância da sua colaboração
e compreensão.
Este clima de solidariedade e abertura foi muito importante para todos nós e
reforçou o sentimento de sermos uma família...”		
(A.C.N.)
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Quando o nosso filho recupera

Na maioria dos casos e dado o avanço na Medicina, será este o desfecho natural. São muitos e cada vez mais os casos de recuperação.
Apesar da alegria e da euforia natural da recuperação, as dificuldades
não acabaram. O reequilibro da nossa vida trará grandes desafios a
toda a família.
O nosso filho pode ter de reaprender a viver com sequelas físicas, a
escola pode estar atrasada face as outras crianças da mesma idade, as actividades desportivas podem ter de ser definitivamente ou
temporariamente abandonadas. A própria família passou por grandes
dificuldades, muitas vezes também de carácter monetário. O isolamento pode ter levado a um afastamento das relações anteriores,
que é preciso reatar. A nossa vida, que esteve suspensa, vai agora
recomeçar.
“Ao princípio o regresso à escola foi um momento doloroso para a nossa
filha. Ela não foi bem aceite pelas outras crianças pelas limitações que
ainda tinha e pelo seu aspecto físico (tinha ainda grandes “peladas”
devido à quimioterapia).
Foi preciso preparar as outras crianças e os professores, para os motivar
para o apoio e aceitação. Depois, tudo decorreu com normalidade e ela
integrou-se sem problemas. Hoje em dia é uma adolescente super-saudável
e “de bem” consigo e com o mundo.”			
(A.C.N.)
A doença pode ter passado, mas é preciso restabelecer o equilíbrio.
Tudo aquilo que se passou condicionará durante muito tempo a vida
de todos. É necessário ter novamente muita força para retomar uma
vida familiar agradável e equilibrada, respeitando a evolução de cada
um dos membros da família e compreendendo que todos mudaram
com a experiência por que passaram.
A reacção das crianças que recuperam pode ser muito variada. Podem
integrar-se sem qualquer dificuldade, retomando com alegria as suas
actividades normais; podem ter amadurecido para a idade, manifestar mais apreço pela vida e maior responsabilidade pelo papel que
nela desempenham; podem ter desenvolvido sentimentos de apatia
e indiferença tornando-se fechadas e desinteressados: podem estar
muito dependentes da família e sentir-se inseguros para enfrentar o
mundo.
Também nós, que durante um longo período orientámos a nossa vida
em função dos seus cuidados e necessidades, nos sentimos agora,
muitas vezes, desorientados e perdidos e temos relutância em soltar
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o elo, tornando-nos super-protectores.
No entanto cabe-nos mais uma vez a enorme tarefa de soltar estas
“amarras” com muito amor e de facilitar as condições necessárias
para que a integração se possa realizar. Depois de tudo o que passaram ninguém, mais do que eles, merece uma vida plena e feliz e
não podemos deixar que as nossas emoções e sentimentos sejam um
entrave a essa realização. Só o nosso amor e incentivo lhes podem
devolver a segurança e motivação que lhes permitem restabelecer o
equilíbrio e reconquistar a liberdade e a vida no seu verdadeiro sentido.
“O nosso filho, aos dois anos e meio, foi para o jardim de infância, ainda
sem a vacinação em dia. Quisemos que a sua doença não o impedisse
de seguir o percurso que havíamos traçado e que convivesse com outras
crianças num ambiente propício ao seu crescimento e à sua socialização,
diferente do ambiente hospitalar que conhecera antes. Hoje, no colégio
que frequente, é um menino vivaço, alegre, amigo dos colegas e das
brincadeiras. Dá-se lindamente com educadoras e auxiliares. É conhecido por todos os colegas do irmão e o ai-jesus das meninas. De há uns
meses a esta parte está um verdadeiro traquinas: já partiu a cabeça e o
queixo e, não que o desejemos, parece-nos que não vai ficar por aí.”
							
(M.M. e J.J.)
Os nossos objectivos deverão centrar-se agora na forma de o ajudar
a encontrar o seu lugar próprio no mundo e preparar o mundo para
o receber.
Este momento que tanto desejámos e em que depositámos toda a
nossa esperança, no decorrer do longo período de tratamentos, implica
um enorme esforço da nossa parte.
A relação que estabelecemos com o nosso filho durante este período
foi tão forte, fomos durante tanto tempo o seu apoio e a sua segurança, que nos parece impossível reorganizar a nossa vida e a dele
de outra forma.
É essencial que, neste momento, saibamos ser o seu maior estímulo para a integração total. Só nós podemos dar a segurança que
possibilita a autonomia, mesmo compreendendo que esse caminho
implica o afastamento numa relação que, ao longo de todo o período
de tratamentos, foi tão próxima.
Temos que retomar o nosso lugar possibilitando assim que ele retome o dele. Provavelmente agora, deixaremos de ser o centro da sua
vida, mas ele nunca se esquecerá que fomos e seremos sempre o
seu porto de abrigo.
“Como eu sempre digo; os nossos filhos são nossos filhos, não são
nossa propriedade.”						
(M.P.C.)
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Quando a doença é terminal

Quando nos dizem que a doença entrou numa fase terminal, começamos a experimentar sentimentos de dor e recusa antecipada, muito
idênticos aos que aparecem após a morte. É como se vivêssemos
antecipadamente a morte do nosso filho. Alguns pais conseguem
manter sentimentos de optimismo e de esperança no tratamento e
na cura, principalmente se o aspecto da criança se mantém bem.
Mas, ao longo do tempo, esses sentimentos vão-se alternando com
períodos de desespero e depressão. A aceitação da doença terminal
vai e vem...
“...eu não acreditei durante muitos meses ... achei que o T... ia ser uma
excepção e que iria sobreviver àquele tipo de leucemia ... “
(M.J.M.)
“O D.. .morreu no hospital quando estava no isolamento: nós sabíamos,
sentíamos e víamos que o D... tinha entrado na fase terminal, mas até
tinha melhorado bastante no dia anterior pelo que, aparentemente, nada
indicava que o fim estivesse tão próximo.”
(M.P.C.)
Há situações em que a deterioração física é tão grande, que não nos
conseguimos continuar a enganar. É muito difícil viver com um filho em
profundo sofrimento. Pode haver um momento em que começamos a
desejar que a morte venha depressa, para o libertar a ele do sofrimento
e a nós do desespero de o ver sofrer. É inevitável que estes pensamentos gerem sentimentos de culpa, mas temos de pensar que não
estamos sós. Tal como nós, já muitos outros pais tiveram os mesmos
pensamentos. Eles são apenas o resultado de estarmos a passar por
uma das mais difíceis experiências da nossa vida.
Uma questão que provoca acaloradas discussões, relaciona-se com a
informação a fornecer à criança sobre a iminência da morte. Alguns
pais não vêem qualquer vantagem, independentemente da idade dos
filhos, em dizer‑lhes que vão morrer. Outros pais defendem que não
se deve esconder a verdade. Esta segunda opinião é defendida pelos
pais que consideram que as crianças têm noção da aproximação da
morte, simplesmente não falam sobre o assunto para não perturbar
ainda mais os pais. Os defensores desta visão consideram que as
crianças aceitam a própria morte antes dos pais, e que é importante
falarem sobre aquilo que as aflige, nomeadamente sobre a vida após
a morte, sobre o processo da própria morte, sobre a situação da
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família após a sua partida. Não existe consenso entre os pais sobre
esta questão. Cada pai, de acordo com a sua experiência de vida e
as suas crenças religiosas, terá de encontrar o seu próprio equilíbrio
entre estas duas posições.
“...depois da segunda recaída da J..., o médico disse que ia passar de
tratamentos curativos para tratamentos paliativos... por opção pessoal
decidimos não dizer à J... que ia morrer. Tinha apenas 7 anos e estava
convencida que depois do tratamento tudo ia correr bem.”
(A.Z.)
Planear a morte da criança, no sentido de que ela ocorra com a maior
dignidade possível e com o mínimo de sofrimento, torna-se uma preocupação central dos pais. Isto conduz a um outro dilema. Devemos
levar o nosso filho para o hospital, ou devemos fazer os possíveis para
que a criança morra em casa, no seu ambiente, com a sua família? A
solução passa por uma dualidade entre sentimentos contraditórios:
- Por um lado, queremos que o nosso filho esteja em casa,
no seu ambiente, o mais tranquilo possível, junto das pessoas que
ama e longe do ambiente onde sofreu tantos tratamentos;
- Por outro lado, há momentos em que parece que não
aguentamos mais vê-lo em casa a sofrer e agarramo-nos à ideia
(muitas vezes uma mera ilusão) de que no hospital podem sempre
fazer mais qualquer coisa do que nós.
“O que é realmente importante é que o tempo que nos resta seja de
qualidade.”
(A.Z.)
A opção pela morte em casa permite à criança morrer no seio da
família e do seu ambiente. É muito importante que o nosso filho possa
estar com todos aqueles que o acompanharam ao longo da vida. No
entanto, esta opção tem de ser tomada com acordo do médico, para
que o hospital nos forneça os cuidados paliativos necessários à manutenção da criança em casa, com o mínimo de sofrimento possível.
A morte em casa não é uma solução para todas as famílias. Muitos
pais não suportam a pressão psicológica de ter um filho em casa
a morrer, e sentem-se mais confortáveis com a criança no hospital,
com todo o apoio da equipa médica. O stress, a fadiga, a falta de
apoio de enfermagem e/ou equipamento ao domicílio, levam muitos
pais a recorrer nestes momentos ao hospital.
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“...Tínhamos planeado a festa dos seus anos para o dia 17 de Maio...depois
pensámos adiar porque ela estava muito mal nesse dia...mas a J... não quis...
passou a tarde em casa com os amigos... ao meio da tarde fomos fazer uma
transfusão ao hospital... e a festa acabou no McDonald’s. Tudo correu bem...
ela estava feliz...faleceu no dia seguinte...”
(A.Z.)
“Quando o D... morreu, o que me fez aguentar aquele momento e,
em parte, continuar a viver foi o saber que o sofrimento dele tinha
terminado. O alívio que eu senti ainda hoje não me provoca qualquer
sentimento de culpa, porque era preciso que não gostasse dele
para querer que ele continuasse a sofrer e que não tivesse qualidade
de vida e ainda porque, diga-se o que se disser, a nossa dor como
pais, por maior que seja, será certamente muito menor do que o sofrimento dele e, como eu sempre digo, os nossos filhos são nossos
filhos, não são a nossa propriedade.”
(M.P.C.)
O nosso filho morreu, tudo acabou?! Este é um erro que não podemos cometer. Só o corpo físico do nosso filho desaparece, nós continuaremos a ser pais o resto da nossa vida, porque ele permanece
vivo no nosso coração. Muitas vezes ansiamos de tal forma o fim do
sofrimento, que nos recusamos a sofrer com a morte do nosso filho.
Quando nos referimos ao acontecimento, em vez de dizermos que ele
morreu, dizemos que ele deixou de sofrer. Este tipo de sentimentos
pode trazer muitas desvantagens futuras, nomeadamente porque estamos a negar aquilo que ainda está para vir, ou seja, o nosso próprio
sofrimento pela falta da presença física do nosso filho. É realmente
um erro pensar que o nosso sofrimento acabou, falta ainda passar
pela experiência do luto. Temos de ter muito cuidado para não deixar
que a nossa dor nos destrua a nós e à nossa família.
“Quando acordei na manhã do dia seguinte ao da morte do D...,
manhã do dia do seu funeral, a primeira coisa que me veio à cabeça, ao mesmo tempo que sentia uma angústia tremenda, foi “vai
começar” porque, para mim, aquele era o primeiro dia do resto da
minha vida sem o D... e eu não só não compreendia como é que
isso seria possível, como também não o queria.”
(M.P.C)
“Quando o L... faleceu, não foi uma surpresa para mim, pela rápida degradação dos últimos dias, mas a surpresa foi a minha reacção perante
esse facto, quase com alívio por ter terminado o seu sofrimento, apesar
da grande dor de saber que ele não podia estar mais entre nós fisi52

camente. Depois de ter passado este primeiro momento e tentarmos
retomar a vida quotidiana veio por fim a grande tristeza e dor constante
por termos perdido o nosso filho. Tomámos consciência dessa perda
irreparável e que a vida nunca mais poderá ser a mesma. As nossas
prioridades alteram-se e vemos, cada momento da vida, de uma forma
diferente. Como alguém nos disse, é uma ferida que com o tempo
vai deixando de sangrar mas nunca sara completamente.”
(A.O.)
Temos de aceitar a dor profunda provocada pela perda do nosso filho,
temos de viver com ela o resto das nossas vidas, é algo que nunca
nos vai abandonar. É impossível retomar a vida que tínhamos antes
da doença aparecer, porque nós mudámos, não somos as mesmas
pessoas. O único caminho é tentar construir uma nova vida para nós
e para a nossa família. Possivelmente com um sistema de valores e
de prioridades completamente diferente.
Muitos de nós têm relutância em aceitar que possamos necessitar de
ajuda psicológica para ultrapassar o que ainda está para vir, para
aprender a viver com dignidade o luto. Para os mais relutantes fica
um conselho: tentem o recurso a grupos de entreajuda, desenvolvidos
por associações de pais que perderam os filhos. (*)

(*) A Nossa Âncora - Tel. 21 910 57 50
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Note Bem
Não há receitas de como viver uma experiência tão terrível como a
grave doença do nosso filho. Apenas sabemos que, seja qual for o
desfecho, a vida nunca mais será a mesma. Deixemos que o AMOR pelo
nosso filho e pela nossa família nos guie nesta difícil caminhada.
No final deste livro queríamos dizer-lhe que o amor e a esperança são
a única orientação segura nesta difícil caminhada.
A Acreditar dispõe de vários livros que o podem ajudar e orientar e
que são distribuídos gratuitamente por todas as famílias. Se ainda não
tem alguma destas publicações pode contactar-nos. Por outro lado,
há sempre alguém disponível na Acreditar para o ouvir. E é sempre
bom falar com quem nos pode compreender porque já passou pelo
mesmo.
Pode contactar nos através do email: acreditar@acreditar.pt e consultar
a nossa pagina na Internet http:// www.acreditar.org.pt.
Por ultimo, colaborar com a Acreditar e participar nas nossas actividades pode ajudar-nos a combater a impotência e a tristeza que
sentimos.
Torna-nos parte activa neste processo e ajuda-nos a fazer toda a
diferença.

54

55

A história de uma família que luta
contra o cancro do filho mais novo.
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