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RESUMO

Objetivou-se investigar os sentidos e significados que o câncer
infantojuvenil, seu tratamento e a sobrevivência têm para os profissionais
da atenção primária à saúde, porta de entrada dos usuários do sistema
público brasileiro. Este nível de atenção é fundamental no diagnóstico
precoce da doença e esbarra em problemas como deficiências na
qualificação profissional e ausência de cuidados aos sentimentos
mobilizados perante uma suspeita ou comprovação diagnóstica. Utilizou-
se o método clínico-qualitativo, com entrevistas individuais,
semiestruturadas de questões abertas com quatro profissionais, do sexo
feminino, sendo duas enfermeiras e duas dentistas, atuantes na atenção
primária de municípios baianos. As entrevistas foram virtuais, com a
presença da entrevistada, da entrevistadora e um observador para anotar
as falas. Essas foram analisadas em profundidade: identificou-se a
repetição de seu conteúdo e se categorizou nos temas: afetos mobilizados
pela criança com câncer e os conflitos gerados neste encontro;
dificuldades e desafios no funcionamento do sistema público e formas de
resolução para a autonomia da profissional. As profissionais relatam
insegurança em lidar com a criança com câncer: identificam comoção e
afetos como tristeza, desesperança, pena e angústia, referem não ter
preparo emocional para lidar com o sofrimento da criança e da família,
sentem-se impotentes pelas barreiras impostas no sistema público para
cumprir com o encaminhamento, a continuidade do cuidado e a
integralização da assistência e narram iniciativas individuais para lidar
com essas dificuldades. Vislumbra-se a construção de uma cartilha e a
realização de intervenções grupais para sensibilizar os profissionais de
saúde sobre a criança com câncer.
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