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1. Introdução
A Fundação Sara Albuquerque Costa, em seu planejamento estratégico coloca como
Direcionamento Estratégico Atuar com foco na melhoria da qualidade do tratamento e
dos índices de sobrevida dos assis dos.
Visando atuar e alcançar os obje vos desse direcionamento, a en dade propôs a
publicação desse manual que tem como foco principal orientar aos pais, professores e
membros do corpo de atuação escolar sobre a existência do câncer infantojuvenil, o
tratamento e seus efeitos, a possibilidade de cura, bem como as possibilidades de apoio
ao aluno em tratamento nas suas a vidades escolares e ao convívio social. Certamente
esse olhar ampliado no cuidado com o aluno em tratamento é um importante
instrumento de cura.
Sabemos que a família e a escola exercem importante papel na formação da iden dade
pessoal e social da criança e do adolescente. A família é responsável pela educação da
criança e do adolescente e é sua primeira referência de valores, hábitos e a tudes. E é na
escola que a criança adquire habilidades cogni vas e sociais favoráveis à construção de
conhecimentos. É a ins tuição escolar que acompanha o indivíduo desde a infância, nos
seguimentos da Educação Infan l e Ensino Fundamental, passando pelo Ensino Médio na
adolescência, até chegar ao ingresso nas universidades. Nesse contexto, considerando ser
a escola um espaço onde as crianças e adolescentes passam a maior parte do tempo, o
professor deve dirigir a elas, não só um olhar pedagógico, mas também um olhar
cuidadoso, que permita observar sinais e sintomas inadequados e orientar os pais ou
responsáveis para que tais sinais sejam inves gados pelos proﬁssionais de saúde.
O professor não pode e nem deve fazer diagnós co de nenhuma doença, mas pode
alertar os pais quando perceber algum sinal diferente do normal ou alguma queixa que
porventura o aluno vier a fazer em sala de aula. Agindo assim o professor, além de fazer o
seu papel social, também, estará com este olhar diferenciado, fazendo grande diferença
no sucesso do tratamento, nos casos que, realmente, for conﬁrmado o diagnós co de
câncer.
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2. Informações sobre o câncer
2.1 Câncer Infantojuvenil
Não se trata de uma doença, mas de um grupo de doenças que se caracterizam pelo
descontrole da proliferação celular e, consequentemente, a formação de um tumor.
O câncer infantojuvenil mais frequente é a leucemia; nesse caso as células do tumor estão
diluídas no sangue, por isso as chamamos de tumores líquidos.
Dentre os tumores sólidos, os mais frequentes são os tumores que acometem o sistema
nervoso central (cérebro).
Outra caracterís ca importante do câncer é a sua capacidade de invadir tecidos
adjacentes. É como se o tumor enraizasse em estruturas ao seu redor e, também, em
tecidos à distância. Ou seja, são as metástases, tornando a doença disseminada.
2.2 Sinais e sintomas / Diagnós co Precoce
Sinais e sintomas
É muito importante o reconhecimento precoce dos sinais e sintomas do câncer
infantojuvenil, uma vez que, diferente do que acontece em muitos tumores dos adultos,
nas crianças:
 Não se reconhece fatores de risco para doença, fato que não permite o manejo desses
fatores para impedir a doença e;
 Não existe população de risco, fato que não permite exames de rastreamento.
Portanto, a primeira ação possível capaz de favorecer a cura do câncer infantojuvenil é o
diagnós co precoce, através do rápido reconhecimento dos sinais e sintomas da doença.
Sendo este um grande desaﬁo, uma vez que eles são extremamente inespecíﬁcos e
comuns a outras doenças da infância. Isoladamente, os sinais e sintomas podem não ter
signiﬁcado. Por isso, somente proﬁssionais de saúde, através de um raciocínio clínico
podem suspeitar desta possibilidade.
Os principais sinais e sintomas do câncer infantojuvenil são:
Dores nos ossos e juntas, com ou sem inchaço;
Perda de peso inexplicada;
Manchas roxas pelo corpo e sangramentos, sem causa aparente;
Dor de cabeça ma nal, acompanhada de vômitos;






08






Alteração no andar, visão, fala e deglu ção;
Caroço em qualquer parte do corpo;
Palidez inexplicada;
Febre prolongada de causa não iden ﬁcada.

2.3 Tratamento e suas consequências
Cirurgia
U lizada para o diagnós co da doença através da biópsia e para o tratamento através da
re rada parcial ou total do tumor.
Radioterapia
Assim como na cirurgia, a radioterapia trata o tumor localmente, u lizando feixe de
radiação de grande energia capaz de destruir a doença. Alguns efeitos colaterais
poderão aparecer, dependendo do local irradiado como: feridas na boca, boca seca,
inﬂamação na pele, diarreia, dor para urinar, cansaço ou sonolência, perda de ape te,
queda do cabelo.
Quimioterapia
Diferente da cirurgia e da radioterapia, que tratam o tumor localmente, a quimioterapia
trata todo o corpo, para que não haja a possibilidade do tumor se espalhar (metástases).
Trata‐se do uso de medicamentos administrados por via endovenosa (veia), oral (pela
boca), intramuscular (músculo) ou intratecal (coluna).
Os quimioterápicos reconhecem células que se mul plicam rapidamente (células do
tumor). O problema é que temos outras células que se mul plicam quase tão
rapidamente quanto as do tumor. Daí alguns efeitos indesejados como, por exemplo, a
queda dos cabelos, já que são células que se mul plicam rapidamente. O mesmo
acontece com as células do sangue, por isso pode surgir a anemia e, especialmente, a
imunossupressão. Aliás, é em torno da imunossupressão que devem girar os principais
cuidados com a criança em tratamento, pois ela está muito suscep vel a infecções.
Somente a equipe médica pode decidir quais as modalidades terapêu cas serão
necessárias; muitas vezes são u lizadas as três.
2.4 Cura
Se diagnos cado precocemente e o tratamento realizado em centro especializado, as
chances de cura são de até 80% dos casos.
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3. A importante contribuição da escola
3.1 O apoio da escola e dos mestres na disseminação do conhecimento
A escola e os mestres podem e devem ser o canal mul plicador sobre a importância de
buscar conhecimento sobre o câncer infantojuvenil pois, considerando o conceito de
escola inclusiva, ela deve estar preparada diante da no cia de um aluno com o diagnós co
de câncer.
Para isso poderá convidar ins tuições ligadas ao tratamento do câncer para ministrar
palestras educa vas a respeito do câncer infantojuvenil, levando o tema ao
conhecimento dos educadores, pais e comunidade em geral.
Nesse contexto a Fundação Sara promove palestras que levam o conhecimento sobre o
câncer, com os temas:
 Câncer: Criança não é um Adulto Pequeno;
 Sinais e Sintomas do Câncer Infantojuvenil;
 Cuidado Integral às Crianças e Adolescentes com Câncer;
 Atendimento Pedagógico ao Escolar em Tratamento;
 Direitos do Paciente com Câncer;
 Terceiro Setor e Responsabilidade Social.
3.2 Como abordar o assunto nas escolas regulares
Várias são as formas de abordagem sobre o câncer. Citamos algumas que podem
direcionar os professores nas escolas regulares:
 Levar o conhecimento a respeito do câncer em aulas, feiras de ciências e eventos
cien ﬁcos.
 Promover campanhas educa vas envolvendo os alunos e a sociedade, para evitar o
preconceito, difundindo informações a respeito do tema.
 U lizar recursos lúdicos para abordagem do tema em sala, como histórias para os
alunos menores, pesquisas e debates para os maiores, entre outras estratégias.
 Es mular a solidadariedade, enfa zando que o câncer não é contagioso e que a criança
e o adolescente, mesmo doentes, con nuam tendo interesses, desejos e
necessidades.
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3.3 Dicas para o professor
Existem várias formas de ajudar a criança ou o adolescente a se sen r ainda parte do
universo escolar do qual teve que afastar temporariamente. Destacamos algumas:
 Procure informar‐se do caso com o próprio aluno, com a família, ou com a professora
que está acompanhando sua vida escolar na Fundação Sara;
 Informe‐se com a família ou na Fundação Sara para saber se o aluno ﬁcou com algum
po de sequela;
 Procure saber com a família sobre o seu estado imunológico, por exemplo, se requer
cuidados especiais. Neste caso, evite contato com pessoas que porventura estejam
com algum po de doença contagiosa;
 Avise aos colegas da classe, se a família concordar, sobre a nova situação do amigo,
inclusive se ele vai ou não passar um tempo longe para uma internação ou tratamento,
mas que em breve voltará;
 Aproveite para responder as dúvidas que surgirem em sala sobre a doença. Se
necessário, entre em contato com a Fundação Sara para rar dúvidas;
 Não demonstre pena do aluno: trate‐o como os outros;
 Reforce para ele que, não somente ele, como todos os outros, possuem coragem e
força para enfrentar qualquer situação;
 Mantenha o aluno par cipante das a vidades, mesmo que numa situação especial,
para que ele se sinta incluído nas a vidades e não se sinta diferente dos colegas;
 Se possível, mantenha contato, seja por meio de um telefonema ou uma visita dos
colegas. Um desenho ou uma pintura produzidos pelos alunos pode ser um presente.
 Nas ausências, devido ao tratamento, repasse para a família o material para que o
aluno, mesmo no hospital ou na Fundação Sara, dê con nuidade às a vidades e não
seja prejudicado no seu retorno.
Lembre‐se: o apoio dos mestres e colegas reﬂe rá no sucesso do tratamento da criança e
do adolescente com câncer.

ES

COLA
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4. A importância do apoio dos pais
4.1 Es mulo à con nuidade dos estudos
Estudos apontam que a educação dos jovens com câncer enfrenta alguns obstáculos,
semelhantes àqueles enfrentados por estudantes com deﬁciência, ou ainda
cronicamente enfermas. A doença e seus tratamentos podem causar diﬁculdades diretas
na aprendizagem, ou outras indiretas, como as discriminações. A manutenção da
escolaridade contribui não só para evitar a defasagem escolar, mas também para
consolidar alguns referenciais de iden dade como aquele de ser estudante e a saída da
condição de enfermo (COVIC, PETRILLI & KANEMOTO, 2004).
Alertamos aos pais sobre a importância de dedicar total apoio, assistência e es mulo ao
ﬁlho em tratamento, pois o sucesso do seu futuro sem sequelas emocionais e sociais pode
depender não somente do tratamento, mas também da par cipação efe va na escola.
4.2 Dicas para os pais
 A criança/adolescente precisa estar devidamente matriculada em sua escola (é seu
direito e dever do estado);
 A família precisa estar em constante contato com a escola para que as a vidades sejam
recebidas em casa ou no hospital;
 Ajudar a criança/adolescente na realização das a vidades enviadas pela escola e, se
necessário, pedir ajuda;
 Es mular a criança/adolescente, a fazer suas a vidades, não forçando é claro, pois ela
possui algumas debilidades sicas (cansaço, mal estar, dores) por causa do
tratamento;
 Entender que a criança/adolescente, apesar de não ter frequentado a sala de aula, tem
o direito de permanecer na série referente a sua idade, permi ndo que ela não perca
seus vínculos, contribuindo com seu estado emocional e proporcionando o
sen mento de pertencimento.
Lembre‐se: a família é a ponte que liga
a escola e a criança/adolescente, por
isso mantenha constante contato com
a escola do seu ﬁlho(a).
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5.Fundação Sara Albuquerque Costa
5.1 En dade de apoio à criança e ao adolescente com câncer
A Fundação Sara nasceu da convivência que os pais, parentes e
amigos da pequena Sara veram com a dor e a esperança
durante a sua doença,1996/1997.O transplante muito caro fez
com que amigos e colegas, funcionários da Cemig, se unissem e
promovessem a Campanha “Ajude a Salvar a Vida da Sara”.
Formou‐se uma corrente de amor numa demonstração de
solidariedade jamais igualável.
Apesar de todo apoio, a pequena Sara acabou par ndo para a
casa do Senhor em 22/11/1997. Imediatamente após o
falecimento da ﬁlha os pais resolveram colocar em prá ca o
sonho idealizado durante o tratamento da pequena Sara, pois
passaram pela di cil experiência do tratamento fora de seu domicílio. Mas veram a
benção de contar com o apoio de amigos, tanto em Belo Horizonte como em São Paulo.
Munidos de fé e boa vontade, Álvaro e Marlene sen ram que Deus colocava em suas mãos
a missão de inves r o que restou da Campanha em algo duradouro, que pudesse levar a
outras crianças, como Sara, e outros pais, como eles, o alívio e o apoio que tanto veram
durante a árdua experiência de sofrimento da própria ﬁlha.
Assim, em junho/1998, foi ins tuída, em Montes Claros – MG, a Fundação Sara
Albuquerque Costa para receber e assis r crianças e adolescentes com câncer e seus
acompanhantes. Em 2009, a convite de alguns médicos e empresários de Belo Horizonte,
iniciou o processo de análise da real necessidade e também de viabilidade da criação de
uma ﬁlial na capital mineira. Após várias pesquisas e estudos e, com a aprovação do
Conselho Gestor, foi ins tuída a ﬁlial da En dade em Belo Horizonte e inaugurada em
julho/2010, expandindo assim a sua assistência para todo o estado de Minas Gerais.
A assistência da Fundação Sara consiste em: hospedagens, refeições, transporte para
hospitais e laboratórios, atendimentos por proﬁssionais do Serviço Social, Psicologia,
Pedagogia, Nutrição. Além de a vidades de lazer, apoio na aquisição de medicamentos,
cateteres, realização de exames, etc. Outras a vidades são realizadas por meio de
programas que buscam a concre zação da missão da En dade. A Fundação Sara conta
com a parceria de sócios contribuintes, bem como de empresas parceiras que apoiam a
causa.
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5.2 Escola Viva – apoio pedagógico ao assis do em tratamento
Nossa história
O programa pedagógico da Fundação Sara nasceu no coração dos dirigentes da en dade,
a par r da observação de que crianças e adolescentes se sen am tristes e desmo vados
em virtude de alguns fatores, como: ausência das a vidades escolares; perda da
sequência dos conteúdos apresentados na escola e do vínculo com os colegas. Esses
fatores são causados pelos longos períodos de tratamento que, muitas vezes, culminam
na desistência da escola.
A “Escolinha da Fundação Sara” , como inicialmente era chamada, contratou, em 1999,
uma professora para que, além de alfabe zar, ajudasse os que precisavam dar
prosseguimento aos estudos quando no retorno para suas casas. De 2004 a 2006, a
escolinha passou a se chamar “Vale Viver”, fruto de parcerias estabelecidas com
empresas, e com o mesmo propósito de dar con nuidade ao processo pedagógico dos
assis dos da Fundação.
A didá ca foi desenvolvida com par cipação mul disciplinar em que psicólogos,
psicopedagogos, assistentes sociais, auxiliares de enfermagem e monitores voluntários
aplicavam oﬁcinas por meio de sessões elaboradas a par r da dinâmica de par cipação e
necessidades das crianças/adolescentes e familiares. Todo o processo contou com a
importante par cipação de monitores voluntários.
Com a construção da sede própria da en dade em 2007, em Montes Claros‐MG, o
projeto ganhou o nome Escola Viva, um novo espaço mais apropriado, além de novos
apoiadores da proposta pedagógica. Em julho de 2011, o projeto foi estendido para a
unidade Fundação Sara de Belo Horizonte e, desde então, começou uma luta incessante
na busca de reconhecimento do Estado para o trabalho realizado, bem como
ﬁnanciamento para o projeto.
A Fundação Sara está, constantemente, em busca de parcerias para implantação de
projetos que ofereçam às crianças/adolescentes e seus acompanhantes a vidades que
favoreçam a socialização e que as aproximem de uma ro na normal. Dessa forma, os
assis dos deixam de ter o tratamento da doença como único foco de suas vidas,
proporcionando es mulo e incen vo para lutarem contra as limitações, na tenta va de
alcançarem expecta vas relacionadas ao futuro.
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Nosso obje vo
Dar con nuidade aos processos de desenvolvimento psíquico e cogni vo das crianças e
adolescentes com câncer, por meio de propostas voltadas para as necessidades
pedagógico‐educacionais e direitos à educação e à saúde, promovendo assim, a
manutenção dos vínculos escolares.
Nossa proposta
Integrar educadores, família e proﬁssionais da Fundação Sara, em um trabalho conjunto
que permita ao assis do, mesmo num ambiente diferenciado, buscar novas
possibilidades e maneiras de dar con nuidade à vida escolar, de forma a beneﬁciar sua
saúde sica, mental e emocional.
Como atuamos
 Com aulas para as crianças/adolescentes com câncer assis das enquanto estão
hospedadas na Casa de Apoio ou hospitalizadas.
 Estabelecendo parcerias com as escolas de origem, das crianças e adolescentes
cadastradas no projeto, para melhor inserção ou reinserção escolar, a ﬁm de reduzir e
até mesmo evitar a evasão escolar;
 Com palestras para o público, quando solicitado, visando combater o preconceito com
a doença e mostrar a importância do apoio dos amigos durante o tratamento;
 Prestando orientações para professores e pais, no que diz respeito à forma de lidar com
o paciente/aluno, em casa ou em sala de aula, durante o tratamento.
Nosso desaﬁo
Ter o reconhecimento do Estado, de maneira efe va, a ﬁm de que a Escola Viva seja
oﬁcialmente abraçada como um programa con nuo de a vidades que favoreçam a
socialização das crianças e adolescentes e que os aproximem de uma ro na normal. Dessa
forma, os assis dos deixam de ter o tratamento da doença como único foco de suas vidas,
o que proporcionará es mulo e incen vo para a luta contra as limitações, na tenta va de
alcançarem expecta vas relacionadas ao futuro.
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6. Legislação e o atendimento pedagógico ao escolar em tratamento
O atendimento pedagógico ao escolar em tratamento é uma realidade e possui
legi midade em leis ou resoluções. A começar pela Cons tuição Federal Brasileira, ar go
214, que trata das ações que o Poder Publico deve conduzir à universalização do
atendimento escolar.
Desenvolver esse trabalho torna‐se de suma importância, considerando ser uma
proposta que atende ao disposi vo do capítulo II seção I, art.90 do Estatuto da Criança e
do Adolescente ‐ ECA que diz que toda criança subme da a tratamento de longa duração,
necessita de atendimento escolar em classe hospitalar.
Além disso, por Lei, a educação é um direito de toda e qualquer criança, podendo ser
pra cada tanto dentro de um ambiente escolar como fora dele, é o que aﬁrma a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96 no Capítulo V – Da Educação Especial,
ar go 58, “O atendimento será feito em classes, escolas ou serviços especializados,
sempre que, em função das condições especíﬁcas dos alunos, não for possível a sua
integração nas classes comuns de ensino regular”. (BRASIL, 2001).
Também é legislação:


CONANDA‐ Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – Resolução
n° 41‐Brasil,1995 e Resolução CNE/CEB nº2, de 11 de setembro de 2001, Art.13. –
Estabelece: os sistemas de ensino, mediante ação integrada com os sistemas de saúde,
devem organizar o atendimento educacional especializado a alunos impossibilitados
de frequentar as aulas em razão de tratamento de saúde que implique internação
hospitalar, atendimento ambulatorial ou permanência prolongada em domicílio.

Classe Hospitalar e Atendimento Pedagógico Domiciliar: estratégias e orientações,
MEC, 2002. De acordo com o documento denomina‐se:
a) Classe Hospitalar: o atendimento pedagógico‐educacional que ocorre em
ambientes de tratamento de saúde, seja na circunstância de internação, como
tradicionalmente conhecida, seja na circunstância do atendimento em hospital‐dia e
hospital‐semana ou em serviços de atenção integral à saúde mental.
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b) Atendimento Pedagógico Domiciliar: é o atendimento educacional que ocorre
em ambiente domiciliar, decorrente de problema de saúde que impossibilite o educando
de frequentar a escola ou esteja ele em casas de passagem, casas de apoio, casas‐lar e/ou
outras estruturas de apoio da sociedade
O Ministério da Educação publicou este documento de estratégias e orientações para
Classe Hospitalar e Atendimento Pedagógico Domiciliar, com o obje vo de "assegurar o
acesso a educação básica e a atenção às necessidades educacionais especiais, de modo a
promover desenvolvimento e contribuir para a construção do conhecimento desses
educandos".


Polí ca de Educação Especial (MEC/SEESP) em 1994 ‐'Ministério da Educação e do
Desporto.

Tel: (38)3214-5500
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Sinais e Sintomas
do câncer infantojuvenil

NA PERSISTÊNCIA DE QUALQUER ALTERAÇÃO NA SAÚDE
DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PROCURE UM PEDIATRA.
LEMBRE‐SE: O CÂNCER TEM CURA.
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