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1�RESUMO

O trabalho de investigação apresentado nesta dissertação, que pretendemos que seja 
uma contribuição da Multimédia Digital no apoio a familiares, amigos e doentes na 
luta contra o Cancro Pediátrico, não surgiu de uma solicitação, mas da percepção de 
uma necessidade. É nossa intenção contribuir decisivamente para a colmatar, de forma 
a constituir uma ferramenta de apoio social, sobretudo em áreas directa ou indirecta-
mente relacionadas com esta problemática da Oncologia Pediátrica.

Pretende-se contribuir significativamente para a criação e desenvolvimento de novos 
hábitos de solidariedade social, em que o indivíduo assume um papel activo e determi-
nante por oposição a tradições fortemente marcadas por sentimentos de impotência e 
pela ausência de capacidade de mobilização de cidadania.

A presente dissertação faz uma análise sobre a popularidade da Internet num contex-
to internacional, mas sobretudo nacional. De igual modo se apresentam e analisam 
alguns estudos sobre literacia, que se demonstrará confirmarem uma relação propor-
cional ao uso da Internet.

Dissecamos os principais exemplos internacionais nesta área de investigação; relata-
mos as principais dificuldades enfrentadas e as metodologias adoptadas para a sua 
recuperação. Explicamos as nossas metodologias, estratégias, opções e como as aplica-
mos com o objectivo de conseguirmos bons resultados.

A Internet é um meio de acesso ao conhecimento cada vez mais procurado, reconhe-
cendo-se o contributo da Multimédia Digital como fundamental na criação e desenvol-
vimento de plataformas de informação e comunicação eficazes. Actualmente, várias 
áreas do conhecimento solicitam os serviços de profissionais desta área, conscientes da 
importância dos seus conhecimentos. A formação de equipas de trabalho que reúnam 
profissionais de diferentes áreas do saber aumenta certamente, em muitos casos, as 
probabilidades de sucesso de um projecto. A multidisciplinaridade é cada vez mais 
uma necessidade e não somente uma importante mais valia.

Reconhece-se o presente projecto como um projecto de investigação aplicada, em que o 
objecto que a consubstancia é preponderante no seu sucesso e na verificação dos seus 
resultados.
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The research project contained in the present dissertation aims at establishing a digital 
multimedia support platform for use by Pediatric Cancer patients, their families and 
friends. The project was born out of the recognition of a necessity, and its goal is the 
fulfillment of that need through the construction of a social support platform, namely 
in areas which are directly or indirectly related to Pediatric Cancer.

The aim of this research is to make a significant contribution to the development of 
new habits of social solidarity, in which the individual becomes an active and decisive 
factor, in contrast with traditions which are strongly characterised by feelings of impo-
tence and the absence of an ability to involve the average citizen in social projects.

The present dissertation analyses the popularity of the internet on an international level, 
and subsequently focuses on its national (Portuguese) specificities. Likewise, studies 
on literacy are analysed, thus recognising a link between literacy and internet use.

Leading examples of international websites in this field are presented and analysed; the 
main difficulties faced throughout the length of the project are discussed as well, as are 
the methodologies applied to overcome these. Methodologies, strategies and options, 
as well as their application, are thoroughly explained. 

The internet is an ever-expanding medium of access to information. This project ack-
nowledges digital multimedia as an essential contribution towards the creation and de-
velopment of efficient information and communication platforms. Aware of the impor-
tance of this, several fields of knowledge nowadays require the services of professionals 
in this area. The establishment of work teams that connect professionals from distinct 
areas of knowledge is often a key to the success of a given project. Multi-disciplinarity 
is fast becoming a necessity, not just an added value.

This project is an applied research project: the object it presents (the website) is at the 
centre of the success and validation of this study.





1�NOTA AO LEITOR

Considera-se que o conteúdo do presente documento deve ser tido em conta mediante 
a consulta do site a que este refere:
http://www.oncologiapediatrica.org
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1. Apresentação

O presente estudo tem como missão o desenvolvimento de um site de utilidade públi-
ca, na área da Oncologia Pediátrica. 

É nossa convicção que o contexto português carece, nesta área, de contribuições de 
peso na área da multimédia. A área da multimédia está particularmente vocacionada 
para contextos de utilidade pública, pela sua grande acessibilidade em suportes on-line.�

2. Necessidade do Trabalho

No presente, a informação que encontramos na Internet, a nível nacional, relacionada 
com a Oncologia Pediátrica é dispersa e insuficiente, para além de muita poder ser 
pouco credível. Nesta área, há uma grande lacuna de sites nacionais dirigidos aos pais 
ou público em geral. Isto leva a que estes facilmente desistam de usar este meio para 
procurar informações. Para além disso, esta falta de oferta faz com que os próprios 
profissionais de saúde não incentivem os pais a este tipo de consulta.

Neste estudo constataram-se casos de pais que perderam apoios por desconhecimento 
dos seus direitos, por ignorarem os locais onde se requerem esses apoios, mas sobretu-
do por estarem mais preocupados em acompanhar o filho e não terem por isso paciên-
cia, nem disponibilidade para se dedicarem a este tipo de assuntos burocráticos. 
As publicações realizadas pelos Hospitais, Institutos e Associações são os principais 
meios de informação especializada a que os pais têm acesso. Mas aqui também cons-
tatamos alguns problemas. Por exemplo, actualmente no Hospital de S. João não é 
fornecida qualquer publicação de apoio/elucidação. A última foi elaborada em 1993, e 
está muito desactualizada. 

Por razões económicas (por exemplo: custos de impressão) estes livros procuram con-
ter uma informação mais genérica e o mais duradoura possível. A utilização de um 
meio mais económico e rápido, como é a Internet, permitiria a publicação de uma 
maior quantidade de informação, mais especializada e actualizada.

É numa tentativa de dar resposta a estes e outros problemas que se centra esta investi-
gação. De que forma o Design Multimédia pode contribuir para atenuar o sofrimento 
de todos os que estão envolvidos na problemática da Oncologia Pediátrica, com prin-
cipal destaque para os pais das crianças doentes? Esta é uma das principais questões a 
que esta investigação pretende responder.

1 On-line significa estar em linha, conectado ou ligado. No contexto da Internet significa estar dispo-
nível para acesso.
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3. Problema e Contexto.

Para a maioria das pessoas, “(…) Cancro continua a ser sinónimo de medo. A primeira 
imagem que vem à memória é de alguém sem cabelo, debilitado e, à partida, condena-
do à morte” (Alves, 2005). Psicologicamente a reacção é dolorosa e lenta, não só pelo 
doente, mas também pelos familiares e amigos. “O medo, quanto à vida do seu filho 
e ao sofrimento, quanto aos tratamentos e às possíveis sequelas, sobrepõe-se à razão, 
mesmo que cimentada numa boa informação médica ou conhecimento dos livros, que 
todos consultam, ou da visão de um paciente curado” (Santos, 1993).

Vários organismos foram, e continuam a ser, criados para apoiar e informar todos os 
que estão directa e/ou indirectamente envolvidos com o Cancro. A “Liga Portuguesa 
Contra o Cancro” e a Associação “Acreditar” são organismos que cumprem esse papel. 
Dentro deste contexto da luta contra o Cancro, e em comparação ao que existe actual-
mente na Internet, este projecto procura ir mais longe. Não pretende ser mais um meio 
de apresentação destes organismos, mas antes reunir um conjunto de informações 
relevantes para os pais, funcionando como uma plataforma de apoio que possibilite 
a inserção e actualização de conteúdos informativos pelos próprios profissionais de 
saúde e das associações.

Como já vimos, no presente, a informação que encontramos a nível nacional, relacio-
nada com a Oncologia Pediátrica é dispersa e insuficiente.

Em alguns países, como nos Estados Unidos ou no Canadá a realidade é diferente. 
Encontramos significativos investimentos na multimédia, como por exemplo o site 
Cure Search, que oferece, de uma forma organizada, um conjunto de informações de 
expressivo interesse para os pais. No caso dos pais que dominam o inglês e recorrem a 
este tipo de sites internacionais, fazem-no à procura de informações sobre a doença ou 
de hospitais/clínicas para tratamento. Muitas vezes este esforço é em vão, devido à falta 
de cultura digital existente. Para que um site tenha sucesso não basta colocá-lo on-line 
e aguardar que as pessoas o visitem. É necessário que os médicos e enfermeiros, pro-
fissionais em quem os pais mais depositam confiança, sejam os principais promotores 
do site e incentivem esta nova forma de acesso ao conhecimento. É necessário que esta 
cultura seja implementada e se criem gradualmente novos hábitos.

Este projecto multimédia que nos propomos fazer, que resultará num site, pretende 
ser mais um meio de comunicação e não substituir nenhum outro. Norberto Teixeira 
Santos, acerca do manual de informação aos pais que editou, afirma: “Este livro não 
pretende substituir as conversas entre médicos e os pais, mas apenas complementá-
las” (Santos, 1993).



2�INTRODUÇÃOCAPÍTULO 01

Porto, Lisboa e Coimbra são os três grandes centros de Oncologia Pediátrica em Por-
tugal. Tendo em conta as condicionantes da investigação, a saber: a dificuldade na ob-
tenção de autorizações e apoios, as difíceis condições do trabalho de campo, e o curto 
período para a investigação (sensivelmente dezoito meses), a presente investigação 
centrou-se na área do Porto, mais precisamente nas instituições: Hospital de S. João, 
Instituto Português de Oncologia (IPO) e Associação Acreditar2. 

Apesar do trabalho de campo estar condicionado à zona norte do país, este projecto pre-
tende ajudar os pais num âmbito nacional. É, no entanto, natural que nesta fase inicial 
os participantes do site sejam sobretudo da zona norte. Não é por demais salientar que 
partimos do ponto zero e que muito poderá ainda ser feito e desenvolvido.

Este projecto tem desde o início o apoio da Acreditar. Sendo a Associação portuguesa 
mais importante nesta área da Oncologia Pediátrica, o seu apoio foi fundamental na 
obtenção das autorizações para o trabalho de campo no Hospital de S. João e no IPO-
Porto, bem como uma mais valia na legitimação e credibilidade deste projecto. Preten-
de-se também que o apoio desta Associação se estenda na divulgação e gestão contínua 
do site.

Actualmente, persiste com frequência a ideia de que o Design de Comunicação é uma 
área com preocupações exclusivamente comerciais, que procura tornar os objectos de 
comunicação atractivos e vendáveis, onde quase tudo vale para o conseguir. O presente 
projecto pretende provar que o Design de Comunicação pode ter um contributo muito 
maior e útil para a sociedade. A função e as preocupações sociais também devem existir 
no Design. 

A presente investigação definiu, desde o início, os seus objectivos e zona de acção, pro-
curando que houvesse um trabalho de cooperação. Inicialmente alguns profissionais 
de saúde e pais, estranharam a nossa presença. Foi necessário dar provas de que pode-
ríamos colaborar e ajudar a Medicina. 

Em termos gerais, constatamos, que grande parte da população não sabe o que é o 
Design. Durante a investigação fomo-nos apercebendo dos vários equívocos, por parte 
da comunidade em geral, que existem em relação a esta área, como é o caso da activi-
dade do Designer de Comunicação, para muitos ainda associado ao de Desenhador ou 
Artista Plástico. O facto de cursos de Design de Comunicação serem leccionados em 
Faculdades de Belas Artes é um dos factores que contribui para estes preconceitos. Isto 
foi constatado por nós durante os primeiros dias do trabalho de campo: quando nos 
apresentavamos como investigadores do Departamento de Design da Universidade do 

2 Acreditar: Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro.
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Porto, a resistência dos entrevistados diminuía. Tentamos evitar a constante pergunta, 
sempre carregada de espanto “De Belas Artes? Mas o que é que isso tem a ver com 
isto?” (Farinha, 2006) – que traria mais do que as dúvidas, dificuldades nos avanços 
do trabalho.

Toda esta estranheza por parte de alguns profissionais de saúde e pais pela nossa pre-
sença, foi serenamente diluída ao longo da investigação. Mais motivadoras, foram as 
respostas positivas, principalmente, por parte dos pais. Os telefonemas, e-mails, su-
gestões e convites que recebemos, foram provas reveladoras de como a nossa ambição 
foi compreendida e aceite. À medida que a investigação foi avançando e os resultados 
aparecendo, as dúvidas e as resistências à participação no projecto, por parte dos pro-
fissionais de saúde, foram-se atenuando.

4. Objectivos

A Solidariedade foi o ponto de partida e o principal objectivo a cumprir deste projecto 
de investigação. Apoiar e ajudar todos os que estão directa ou indirectamente envol-
vidos na problemática da Oncologia Pediátrica, com principal destaque para os pais e 
familiares das crianças com Cancro.

À medida que a investigação avançou, detectámos a existência de diversas carências e 
deficiências importantes que poderiam pôr em causa o cumprimento do objectivo prin-
cipal. Foi então necessário centrarmo-nos também em objectivos específicos: 
 
A) Implementar uma Cultura Digital e criar as condições necessárias para o seu desenvolvi-
mento e expansão.
Conseguir que o site seja visto como um meio válido e útil por todos os colaboradores 
e participantes. Incentivar ao contributo contínuo de todos e não ser limitado a esta 
fase inicial. Dessa forma, certamente aumentarão as probabilidades de se desenvolver, 
nesta área, uma sólida Cultura Digital.

B) Demonstrar a importância do site como um meio privilegiado de acesso ao conhecimento 
e à troca de experiências, tanto entre familiares como entre os profissionais de saúde.
Criar mecanismos que potenciem a partilha e a troca de informações.

C) Fornecer um conjunto de meios e ferramentas que permitam o desenvolvimento contínuo 
dos conteúdos no site.
Criar as condições necessárias para que a informação presente no site seja constante-
mente actualizada.
 
D) Contribuir para a construção de um tecido social de maior solidariedade e pró-actividade.
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5. Estratégias

A complexidade da nossa área de actuação, e o facto de esta se encontrar isenta de ante-
cedentes, exigiu que tivéssemos uma prévia e cuidada ponderação em todas as nossas 
decisões e acções. Isto obrigou-nos a pensar, preparar, adaptar com rigor todas as nos-
sas estratégias de modo a sermos eficazes.

A) Identificar o tipo de informação mais procurada pelos pais. 
Ir ao encontro das necessidades dos pais, procurando responder às suas maiores dúvi-
das. Fornecer todo o tipo de informação relevante, mas sempre com a consciência que 
alguma dela não poderá ou deverá ser comunicada por este meio.

Quando tal acontecer, explicar os motivos dessa impossibilidade e servir como meio 
de aproximação entre os pais e os profissionais de saúde. Vejamos um exemplo: du-
rante a investigação constatamos que muitos pais procuram dados estatísticos sobre 
probabilidade de cura da doença do filho. Segundo o Dr. Nuno Farinha, pediatra no 
Hospital de S. João, a afirmação “Esta criança está curada” é, por vários motivos, muito 
relativa (Farinha, 2006). Por isso, os números nunca podem ser analisados friamente. 
É necessário, portanto, uma conversa com o médico, de modo a que não se criem falsas 
interpretações e expectativas. 

B) Demonstrar que o Design Multimédia pode ser um importante auxílio como forma de 
aliviar o sofrimento dos pais.
O site não tem (nem certamente terá) a ambição de acabar totalmente com sofrimento 
dos pais. Mas se, por exemplo: for um importante auxilio no atenuar desse sofrimen-
to, na resposta a muitas dúvidas dos pais, se conseguir aproximar diferentes famílias 
com o mesmo problema, se aproximar os pais dos profissionais da saúde, se funcionar 
como um pólo de interligação de diferentes áreas, etc.; certamente que o contributo 
será importante. 

É na “dúvida” que residem muitas das angústias. O desconhecimento de algumas ca-
racterísticas da doença, o confirmar se a criança está, de facto, a receber o melhor trata-
mento, são alguns desses exemplos.

C) Aproximar a Multimédia dos profissionais de saúde
Informar a classe médica das vantagens da multimédia. Demonstrar como é que esta 
área pode ser uma ferramenta e/ou um meio de apoio na sua actividade profissional.
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Como referimos anteriormente, em países como os Estados Unidos ou Canadá é no-
tório um grande investimento na área da Multimédia. Encontramos bons exemplos de 
sites dedicados ao Cancro Pediátrico porque certamente são benéficos para as respecti-
vas instituições e público-alvo. 

Comparativamente com os casos nacionais há um claro contraste, como confirmare-
mos mais à frente. Fizemos uma triagem e os sites que analisámos neste capítulo 
foram os que mais se aproximaram do modelo que tivemos em conta:

1.1 Cure Search
(http://www.curesearch.org)

O site americano e canadiano Cure Search3, resultante da parceria entre o Children’s 
Oncology Group (COG) e o National Childhood Cancer Foundation (NCCF) pareceu-
nos particularmente relevante. Contém informação completa e muito útil para pais e 
médicos.

A hierarquia da informação está sempre presente e começa logo na criação de dois 
menus – o principal e o secundário – sempre presentes ao longo do site. O principal, 
aparece numa zona mais destacada e visível e, contém as ligações para as áreas com 
informação mais procuradas pelos visitantes. Através de alguns dos seus títulos/botões 
sabemos, logo à partida, a quem este site é dirigido (pais/família, doentes e profissio-
nais de saúde). 

Esta interessante forma de organização e apresentação permite que o visitante possa 
aceder directamente, e sem qualquer tipo de dúvidas, à área que mais lhe interessa. De 
sublinhar que esta preocupação com a navegabilidade está presente ao longo de todo o 
site, veja-se por exemplo quando entramos na área “Pais/Família”. Esta área dirigida, 
como o próprio título indica, aos pais e família, contém informações sobre a doença, 
tratamentos, directório e fóruns de discussão. Numa das subdivisões deste ponto, a 
informação é dividida e apresentada tal como as várias fases da doença: Diagnóstico, 
Tratamento, Fim do Tratamento, Depois do Tratamento; esta forma de organização 
facilita a compreensão e selecção da informação pretendida pelos pais.

Por outro lado, a organização que encontramos no site Cure Search origina a repetição 
de muita da informação entre as áreas, o que à partida parece não ser muito válido. 

3 O Curesearch reúne a maior organização de pesquisa de oncologia pediátrica, o Children´s 
Oncology Group (COG), e o National Childhood Cancer Foundation (NCCF) que através dos seus 
profissionais, unem esforços na procura do melhor tratamento e na cura do cancro nas crianças.
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Mas para compreendermos esta opção é necessário que analisemos dois aspectos fun-
damentais:

A) A quantidade e tipo de informação presente no site. Dado as fronteiras existentes 
serem ténues e muitas vezes inexistentes, não é fácil criar divisões na informação. 
Durante a consulta numa determinada área, é natural que, por vezes, sintamos ne-
cessidade de consultar informação presente noutra. A diferença está em termo-la logo 
acessível ou imaginarmos que poderá estar numa outra área do site. Isto obriga-nos a 
que haja uma procura, por muito pequena que ela seja. Estes avanços, recuos e mudan-
ças de umas áreas para outras, poderão originar confusão e cansaço ao visitante. Para 
além disso, a divisão desta informação, de relevante interesse para os pais, poderá levar 
ao desconhecimento da mesma: por exemplo, não faz sentido a criação de um fórum 
exclusivamente para discutir tratamentos, outro para discutir problemas sociais, etc. 

Figura �: Site Cure Search
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A existência, em cada uma das áreas, de uma ligação para um fórum que reúna todas 
as temáticas em discussão, possibilita que o visitante possa encontrar novas temáticas 
igualmente relevantes.

A criação de áreas de consulta devem ser uma forma de organização e ajuda na condu-
ção do visitante pelo site, e não uma forma de separação e distanciamento das mesmas. 
A divisão feita por estas áreas deverá ser transparente, para que o cruzamento de infor-
mações não se perca.

B) O outro aspecto a ter em conta é a pretensão deste site em ser acessível ao maior 
número de pessoas. Há a noção que nem todos os visitantes poderão ser utilizadores 
regulares da Internet, daí haver sempre a preocupação em usar uma linguagem gráfica 
clara e uma navegabilidade fácil. Os visitantes procuram informação que responda às 
suas dúvidas, por isso é importante que todas as ferramentas que apoiam essa mesma 
procura estejam sempre disponíveis, daí a permanente presença do menu principal e 
secundário e o campo de pesquisa de palavras.

Em relação ao menu secundário encontramos informação de carácter geral: sobre a 
Associação, Glossário, a ligação directa para o Directório, Contactos, Mapa do Site, Su-
gestões, Politica de Privacidade, Membros do COG e Direitos de Autor. Existe a plena 
noção de que o site contém muita informação, e que é necessário hierarquizá-la. Apesar 
de ser, sem dúvida, uma informação importante, não é certamente a mais procurada 
pela maioria dos visitantes, por isso terem optado por estar sempre presente, mesmo 
que discretamente em rodapé.

O que também nos chamou a atenção são as imagens que ilustraram o site. Têm sem-
pre um carácter positivo. As crianças, adolescentes, profissionais de saúde anónimos 
(aparentemente retirados de bancos de imagem) aparecem sempre com uma expressão 
simpática e bem-disposta. Isto reforça o ambiente de esperança que se pretende que 
esteja sempre iminente nesta problemática.

Um dos pontos que a Dra. Maria João Gil da Costa, pediatra no Hospital de S. João, 
destaca deste site é o “COG Family Handbook.” Um manual de 80 páginas escrito 
por membros do COG para as famílias e doentes, com informação geral sobre Cancro 
infantil e tratamentos. Este manual, que os pais poderão usar durante os tratamentos, 
contém áreas para serem preenchidas pelos médicos ou enfermeiros, com informa-
ções sobre a doença da respectiva criança.

O manual pode ser gratuitamente descarregado do site, em formato PDF4, e impresso. 

4 Portable Document Format (PDF) é um formato de arquivo desenvolvido pela empresa Adobe
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Um manual deste tipo poderia ser disponibilizado no site da Oncologia Pediátrica. Se-
gundo a Dra. Maria João Gil da Costa, isso seria uma excelente ajuda para os pais, mas 
a construção de um manual deste tipo exige muita disponibilidade de tempo. Eventual-
mente, o manual mais curto poderá ser desenvolvido e disponibilizado no futuro.

1.2 Candlelighters Childhood Cancer Foundation
(http://www.candlelighters.ca)

O site da Candlelighters Childhood Cancer Foundation5  está bastante completo, dispo-
nibiliza informação importante e bem hierarquizada. A navegabilidade é fácil. 

Há um especial cuidado com o desenho e organização da página de abertura. Através 

(...) Systems para representar documentos de maneira independente do aplicativo, hardware, e siste-
ma operacional usados para criá-los. Um arquivo PDF pode descrever documentos que contenham 
texto, gráficos e imagens num formato independente de dispositivo e resolução.
O PDF é um padrão aberto, e qualquer pessoa pode escrever aplicativos que leiam ou escrevam 
PDFs. Há aplicativos gratuitos para Linux, Windows e Macintosh, alguns deles distribuídos pela 
própria Adobe.

5 Candlelighters Childhood Cancer Foundation é uma importante organização canadiana, fundada 
em 1987, por pais. Nasceu com o objectivo de apoiar as crianças com Cancro e suas famílias. Não 
recebe qualquer apoio financeiro do estado, vivendo dos donativos da população canadiana e de al-
guns parceiros.

Figura 2: Site Candelighters Childhood Cancer Foundation
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dela conseguimos ter uma noção das diversas temáticas que o site contém. Apesar de 
condensar muita informação, a forma equilibrada como está organizada, possibilita 
uma boa leitura. Duas características merecem ser sublinhadas: a opção pela publica-
ção de um curto e esclarecedor texto de apresentação da associação e o apelativo menu 
apresentado no lado direito do site, onde se exibem vários eventos e iniciativas para 
obtenção de donativos. 

Saliente-se a constante preocupação em ilustrar o site com imagens de crianças e famí-
lias com carácter positivo.

O site Candlelighters funciona em grande parte como um portal, optando sobretudo 
por introduzir os temas e expondo endereços de sites com informação mais pormeno-
rizada. Por outro lado, por exemplo, o site Cure Search contém mais informação escrita 
pelos próprios gestores. Esta diferença deve-se à estrutura desta organização e do seu 
corpo editorial que é maior e inclui vários médicos na sua equipa.

Estando o site associado ao presente projecto na sua fase inicial, e existindo ainda uma 
relativa escassez de contribuições qualificadas, é importante que este viva e cresça 
tendo em conta estas condicionantes. Nesta fase, certamente que nos aproximaremos 
mais do modelo de portal do Candlelighters, mas a longo prazo, e gradualmente, am-
bicionando evoluir para o modelo do Cure Search. 

1.3 International Society of Paediatric Oncology
(http://www.siop.nl)

O site da SIOP6 publica informação especialmente dirigida aos profissionais da área: 
notícias e informações das reuniões e congressos que esta associação organiza. Tal 
como acontece neste caso, o site da Oncologia Pediátrica, pode vir a ser um credível 
meio de divulgação e informação de eventos (congressos, conferências, reuniões, etc.) 

6 A SIOP é uma importante organização holandesa concebida para servir crianças e jovens doentes 
oncológicos. Nos últimos 35 anos, tem juntado médicos de diferentes disciplinas, com o objectivo de 
desenvolver melhores tratamentos para esta doença. A missão desta Associação é levar os melhores 
cuidados possíveis às crianças com Cancro de toda a parte do mundo. Segundo ela só uma minoria 
é que tem acesso aos incríveis avanços que já foram feitos. A SIOP apresenta um importante dado 
estatístico: quando começaram 75% das crianças morriam. Agora, graças há melhoria dos tratamen-
tos 75% podem ser curadas (Oncology, 2006). “Entretanto, há muitas partes do mundo onde poucas, 
ou nenhumas crianças têm acesso ao melhor ou mesmo a qualquer tipo de tratamento”(Oncology, 
2006).
A SIOP tem actualmente 1131 membros, onde se inclui a Dra. Maria João Gil da Costa, originários 
de dezenas de países.
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nacionais e internacionais que se realizam na área da Pediatria Oncológica. Apesar do 
site da Oncologia Pediátrica ser dirigido principalmente aos pais, isto não significa que 
não possa ser publicada informação importante para ser trocada entre médicos. Para 
além disso alguns destes eventos podem ser também relevantes para os pais. É essen-
cial expandir a ideia que o conhecimento nesta área não é estanque. Os pais precisam 
de compreender a doença e ter acesso a informação mais aprofundada e sobretudo 
actualizada.

O que se retem, principalmente, no site desta importante Associação é de como a In-
ternet pode ser um bom meio de divulgação dos vários eventos que ocorrem na área da 
Oncologia Pediátrica.

1.4 National Cancer Institute
(http://www.cancer.gov) 
(http://www.cancer.gov/cancertopics/youngpeople)

O site americano National Cancer Institute7  contém bastante informação sobre os 
vários tipos de Cancro, mas não é exclusivamente sobre Oncologia Pediátrica, ao con-
trário dos três primeiros que analisámos anteriormente.

7 “O National Cancer Institute (NCI) é um componente do National Institutes of Health (NIH), uma 
das oito agências que compõe o Public Health Service (PHS) no Department of Health and Human 
Services (DHHS). O NCI, faz parte da Nacional Cancer Act de 1937, que é a principal repartição do 
governo ligada à investigação e luta contra o Cancro. O National Cancer Act de 1971 alargou horizon-
tes e extendeu o conhecimento e responsabilidades ao NCI, acabando por criar o National Cancer 
Program.
O National Cancer Institute coordena o National Cancer Program, ao qual conduz e suporta a pesqui-
sa, treino, disseminação da informação da saúde, e outros programas que dizem respeito à causa, ao 
diagnóstico, à prevenção, e ao tratamento do Cancro, à reabilitação do Cancro, e ao cuidado continu-
ado de pacientes de Cancro e suas famílias.“ (Institute, 2006).
 

Figura 3: Site National Cancer Institute
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Apresenta um grafismo sóbrio e desenhado por forma a facilitar a sua leitura. A infor-
mação presente em quase todas as zonas do site é grande e diversa o que dificulta, até 
certo modo, a navegabilidade. Tal acontece, por exemplo, quando queremos aceder à 
área dedicada aos pais. Há uma preocupação em hierarquizar a informação, mas é visí-
vel a dificuldade em controlá-la devido ao volume de informação sempre presente.

Atentando à zona do site mais relevante para o presente estudo – a dedicada aos pais 
e família – encontramos informação importante, mas não tão exaustiva como a do 
CureSeach ou Candlelighters. Contrariamente à dificuldade que sentimos para aceder 
a esta parte do site, aqui a navegabilidade é bastante intuitiva. O menu presente no lado 
esquerdo contém de forma clara todos os temas possíveis de serem consultados. Mas 
ao examinar cada um deles, a informação – em quase todos também bastante densa 
– aparece numa única página, obrigando-nos a usar uma extensa barra de scroll.

Esta área carece de uma organização e lógica mais eficazes. Embora sejam compreensí-
veis as opções tomadas, estas obedecem a uma lógica definida para todo o site. Há uma 
clara preocupação na construção – bem conseguida – do site, partindo do geral para 
o particular. Logicamente, esse particular é condicionado pelas regras definidas pelo 
geral, o que nem sempre é pacífico. Este é um dos motivos que nos levaram a optar por 
não inserir o projecto da Oncologia Pediátrica em nenhum outro site. Assim, dotadas 
do seu próprio espaço e autonomia, as tais regras gerais podem ser definidas nos seus 
próprios termos.
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1. A Internet
 
Antes de analisarmos os sites nacionais sobre Cancro, será importante reflectir sobre o 
fraco investimento existente na multimédia em Portugal. Constatamos que muitos dos 
problemas não são exclusivos da Oncologia Pediátrica, mas de carácter mais amplo.

Começamos por apresentar estudos, efectuados ao longo dos últimos anos, sobre a 
popularidade da Internet em Portugal e que mostram uma evolução positiva.
 
Segundo a Marktest8, a taxa de utilização de Internet, por parte dos portugueses, tem 
crescido sistematicamente. “Entre 1997 e 2006, a taxa de variação média tem sido 
de 29.7% ao ano, sendo em 2006 mais de sete vezes superior ao valor observado em 
1997.” (Marktest, 2006). 

O universo deste estudo abrange os residentes do Continente com quinze e mais anos. 
No primeiro trimestre de 2006, constatou-se que 3432 residentes costumam utilizar a 
Internet, o que representa 41.3% deste universo.

Um outro estudo, também da Marktest, confirma mais uma vez esta evolução. Segun-
do o mesmo, no primeiro trimestre de 2006, o tempo dispendido na Internet a partir 
de casa foi 31% superior ao período homólogo do ano anterior. Outros resultados igual-
mente interessantes, comparando com iguais períodos, são: as 5,6 milhões de páginas 

8 O Grupo Marktest é um conjunto de empresas que realiza estudos de mercado. Actualmente, é 
uma referência nacional tanto na produção estatística como na oferta de soluções de tratamento e 
análise de informação.

Figura 4: Residentes no Continente com �5 e mais 
anos que costumam utilizar a Internet. (em %)
Fonte: Marktest, Bareme Internet
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visitadas (mais 53.3%); a subida da média de páginas visitadas (3659 páginas, uma subi-
da de 48.3%); o número de horas de navegação (mais de 45 milhões, um acréscimo de 
30.8%); e o tempo despendido na Internet (29 horas e 33 minutos por utilizador, uma 
subida de 6 horas e 11 minutos), (Marktest, 2006).

Destes valores apresentados, importa discriminar as principais variáveis relativas aos 
indivíduos inquiridos. As maiores diferenças de comportamento visíveis são as relati-
vas à classe social, ocupação e idade (fig.5).

Nas classes sociais observam-se as maiores diferenças de comportamento, com 94,9% 
de indivíduos das classes alta e média-alta a afirmarem usar a Internet, em comparação 
com os apenas 12,8% da classe baixa. Por ocupação também se verificam grandes dife-
renças, com 90,5% dos quadros médios e superiores e 90,2% dos estudantes, face aos 
1% das domésticas. Por outro lado, as menores diferenças observadas são as por região, 
apesar de nas regiões da Grande Lisboa, Grande Porto e Litoral Centro se registarem 
valores acima da média (Marktest, 2006).

Mas se estes estudos sobre o sucesso da Internet são positivos, outros são motivo de 
preocupação. Referimo-nos aos estudos que nos demonstram as preocupantes taxas de 
literacia existente em Portugal, em particular na área da informática.

Figura 5: Fonte: Marktest, Bareme Internet, �a vaga 2006
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2. A Literacia

“Entende-se por literacia a capacidade de processamento, na vida diária (social, profis-
sional e pessoal), de informação escrita de uso corrente contida em materiais impres-
sos vários (textos, documentos, gráficos). Este conceito, actualmente já  bastante difun-
dido no nosso vocabulário, define-se por duas características nucleares: a) por permitir 
a análise da capacidade efectiva de utilização na vida quotidiana das competências de 
leitura, escrita e cálculo; b) e por remeter para um contínuo de competências que se 
traduzem em níveis de literacia com graus de dificuldade distintos. “ (Gomes, 200?).

Em Portugal, o primeiro Estudo Nacional de Literacia foi coordenado por Ana Bena-
vente, em 1994. Foi o primeiro estudo de avaliação directa das competências de leitura, 
escrita e cálculo da população adulta portuguesa9. 

A prova de avaliação directa das competências de literacia incorporou tarefas relativas 
à literacia em prosa, documental e quantitativa. O estudo foi desenvolvido através de 
uma amostra representativa da população nacional constituída por 2449 indivíduos, 
no grupo etário entre os 15 e 64 anos. A partir dos resultados desta prova de avaliação 
directa de competências, construiu-se uma única escala com as três dimensões referi-
das, avaliar a população portuguesa em cinco níveis distintos de literacia. Na figura 6 
podemos consultar essa avaliação, em 1994 (Gomes, 200?).

9 O estudo deu origem ao livro A Literacia em Portugal. Resultados de uma Pesquisa Extensiva e 
Monográfica (Benavente, Rosa, Costa e Ávila, 1996). A pesquisa foi realizada no quadro do Instituto 
de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa com base num protocolo com o Conselho Nacional 
de Educação e a Fundação Calouste Gulbenkian. O trabalho de campo foi realizado pelo Instituto 
Nacional de Estatística (INE).

Figura 6: Resultados globais da distribuição 
da população adulta (�5-64 anos) por níveis 
de literacia – �994
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O nível 1 e 2 correspondem respectivamente aos níveis de literacia muito baixo e baixo 
e, como se pode confirmar no gráfico, correspondem à maioria do indivíduos – cerca 
de 69,1%. A esta alta percentagem negativa, somamos os 10,3% da população que re-
velaram uma incapacidade total de resolver quaisquer das tarefas. No nivel 3 situam-se 
12,7% dos inquiridos e no nivel 4 somente 7,9%. 

Os resultados deste estudo permitiram uma primeira reflexão sobre a literacia portu-
guesa, embora a impossibilidade de o comparar com outros países o tenha fragilizado 
(Gomes,200?).

Quatro anos depois realizou-se novo estudo, conjuntamente com outros países euro-
peus, e confirmaram-se os baixos valores de 1994. A Suécia regista as maiores taxas dos 
níveis de literacia médios e elevados (Níveis 3, 4 e 5) da população adulta (Figura 38). A 
seguir vem o Reino Unido que se distancia significativamente dos bons resultados dos 
suecos, para além das percentagens nos níveis de literacia fraca e muito fraca serem 
um motivo de alguma preocupação. Em França o sentido é para os niveis mais baixos 
de literacia, mas é em Portugal onde essa tendência é mais acentuada (Gomes,200?).

“Esta pesquisa revela para Portugal um perfil de competências de literacia preocupante, 
mas não surpreendente, tendo em conta os atrasos históricos no processo de escolari-
zação do país, contrastante, por exemplo, com a distribuição da população sueca relati-
vamente a estes indicadores.” (Gomes,200?).

Um outro estudo importante, e mais directamente relacionado com a área desta inves-
tigação, é o realizado pela Eurostat10 sobre a iliteracia informática. Realizado em 2005, 

10 Eurostat, Instituto de Estatística da União Europeia.

Figura 7: Resultados comparados da distribuição 
da população adulta por níveis de literacia – �998
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teve como universo do estudo os 25 países da União Europeia. Os resultados são preo-
cupantes, sobretudo no caso de Portugal. 

“O estudo avaliou a capacidade de usar um “rato” para lançar programas como os que 
permitem aceder à Internet ou utilizar o processamento de texto “Word”; copiar ou 
mover um ficheiro; copiar, duplicar ou transferir informação; efectuar operações bási-
cas de aritmética (subtracção, adição, divisão e multiplicação); comprimir ficheiros; ou 
ainda escrever um programa de computador usando linguagem especializada.” (Lobão, 
2006).

De acordo com estes seis critérios utilizados pela Eurostat para medir capacidades in-
formáticas, mais de metade da população portuguesa não tem quaisquer competências 
básicas para a utilização do computador. Assim sendo 54% da população é considerada 
incompetente, valor semelhante ao apresentado também pelo Chipre. Abaixo de Portu-
gal, surgem apenas a Hungria (57%), a Itália (59%) e a Grécia (com 65%). 

Ainda dentro desta incompetência, 49% dos portugueses integram o grupo etário dos 
25-54 anos e apenas 13% o grupo dos 16-24 anos. (Lobão, 2006). Saliente-se que a 
maioria dos pais das crianças oncológicas está incluída no grupo etário dos mais anal-
fabetos operativos.

Outros dados interessantes são a importância da educação. “Só 1% dos estudantes e 
5% dos cidadãos com um grau de educação superior se revelam incompetentes. Em 
contrapartida, os desempregados portugueses registam um índice elevado, 57%, de 
iliteracia informática.” (Lobão, 2006).

Todos estes estudos apresentados confirmam, de alguma forma, o que se constatou du-
rante a investigação: todos sabem o que é a Internet e a importância que pode ter, mas 
poucos usufruem verdadeiramente dela. O site da Acreditar é um exemplo da falta de 
investimento existente nesta área em Portugal. O site é pouco mais do que uma apre-
sentação da Associação. Aparentemente desconheciam a possibilidade de ter algo mais 
ambicioso. Reacção de menor surpresa foi a da Dra. Maria João Gil da Costa – visitante 
assídua da Internet e dos vários sites internacionais desta área da Oncologia Pediátrica. 
Esta sua elevada cultura digital contribuiu certamente para a fácil compreensão, aceita-
ção e apoio que deu ao projecto.

À medida que o projecto foi avançando e os resultados aparecendo, a aceitação foi 
gradualmente aumentando, apesar de ser ter verificado que estes avanços foram dema-
siado lentos. Esta falta de cultura digital condicionou inevitavelmente o resultado final 
do site.
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Evidentemente que a falta de literacia existente em Portugal – principalmente na área 
da informática – não justifica necessariamente as várias dificuldades encontradas, mas 
não deixa de ser um factor a ter em conta e poderá ser condicionante do sucesso do 
site.

3. Sites portugueses

O número de sites nacionais relacionados com esta problemática é quase inexistente. 
Já sobre Cancro, não especificamente pediátrico, a pesquisa efectuada revelou resulta-
dos significativamente melhores, sendo notório um investimento cada vez maior neste 
meio. Por exemplo, durante o período decorrente da investigação (sensivelmente 18 
meses) foi inaugurado um importante site: o Info Cancro.

Para além deste site, são aqui listados, outros que consideramos de relevante interesse:

1) Sociedades, Associações e Grupos Profissionais
 
 a) Info Cancro 
 (http://www.infocancro.com)

 b) Sociedade Portuguesa de Enfermagem Oncológica 
 (http://www.speo.pt)

2) Associações e Grupos de Doentes
 
 a) Associção Portuguesa da Luta Contra A Leucemia 
 (http://www.apcl.pt)

 b) Associaçao Portuguea de Leucemias e Linfomas 
 (http://www.apll.org)

 c) Acreditar - Associação dos Pais e Amigos das Crianças com Cancro 
 (http://www.acreditar.org.pt)
 
 d) Liga Portuguesa contra o Cancro 
 (http://www.ligacontracancro.pt)

 e) Sindicato das Crianças 
 (http://www.sindicatodascriancas.com)
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3) Instituições de Saúde e Governamentais
 
 a) Direcção Geral de Saúde 
 (http://www.dgs.pt)

 b) Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil, CRO Lisboa 
 (http://www.ipolisboa.min-saude.pt)

 c) Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil, CRO Porto
 (http://www.ipoporto.min-saude.pt)

 d) Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil, CRO Coimbra 
 (http://www.croc.min-saude.pt)

 e) Portal da Saúde 
 (http://www.portaldasaude.pt/portal)

Neste capítulo são analisados os principais sites portugueses sobre Cancro que encon-
tramos na Internet.

Associação Portuguesa da Luta Contra a Leucemia
(http://www.apcl.pt)

A Associação Portuguesa da Luta Contra a Leucemia (APCL)11 é uma associação bem 
estruturada, organizada e com resultados de sucesso. As suas diversas iniciativas têm 
dado um grande contributo na luta contra esta doença. 

Neste site, estão publicadas as iniciativas mais importantes, assim como alguns resul-
tados das mesmas. Por exemplo: “Através dos seus voluntários e da comparticipação 
financeira, a APCL tem apoiado e colaborado nas iniciativas do Centro Nacional de 

11 A Associação Portuguesa contra a Leucemia (APCL) nasceu da iniciativa de alguns doentes nos-
sos que lucidamente compreenderam quão importante é o apoio da sociedade civil a todos os que 
diariamente lutam contra esta devastadora doença.
Os objectivos da APCL são claros: contribuir, a nível nacional, para aumentar a eficácia do trata-
mento das leucemias e outras neoplasias hematológicas afins, apoiar os doentes e as suas famílias 
e promover o progresso do conhecimento científico sobre a natureza, evolução, prevenção e trata-
mento destas doenças.
Pretende fazê-lo através de iniciativas que contribuam para melhores cuidados de saúde nesta área 
e proporcionem apoios a todos os que se vêm afectados, directa ou indirectamente, por estas doen-
ças. (Leucemia, 2002)
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Dadores de Células de Medula Óssea, Estaminais ou de Sangue do Cordão (CEDACE) 
que conduziram ao aumento muito significativo de 1.800 dadores existentes em 2002 
para os cerca de 50.000 dadores actualmente identificados no Registo. Portugal, que 
há quatro anos era o país da União Europeia com o menor Registo de Dadores, é neste 
momento o terceiro país, tendo à sua frente apenas a Grã Bretanha e a Alemanha, e 
poderá ser, até ao final do próximo ano, o primeiro.” (Leucemia, 2002). 

O seu site é uma mais valia para esta associação na obtenção dos seus bons resultados. 
Analisando o site, são vários os pontos merecedores de destaque:

– Na página de abertura, salientamos a forma clara como a informação está organizada 
no menu e o conjunto de imagens que nos vão aparecendo alternadamente no cabeça-
lho. São imagens a preto e branco de pessoas de diferentes faixas etárias e que através 
das suas expressões e gestos nos transmitem afecto e serenidade. Refira-se, mas pela 
negativa, a cor usada no background12 do site – uma cor demasiado luminosa que per-
turba a leitura.

– A navegabilidade é simples e facilmente se percorre todo o site.

– A linguagem usada nos textos é bastante perceptível. Mesmo no tipo de informação 
mais especializada e complexa, há sempre um especial cuidado em usar uma lingua-
gem acessível ao público em geral. Para além disso, sempre que necessário, o texto é 
apoiado/animado com imagens.

– Das áreas presentes no site, sublinhe-se duas: a dos testemunhos e a do fórum. Em 
ambas, constatou-se grande participação dos visitantes. Estes dados vêm reforçar a im-
portância e destaque dados no site OncologiaPediátrica.org a este tipo de áreas.

3.1 Hospitais e Institutos Portugueses de Oncologia

No site Oncologia Pediátrica é importante a existência de um item com informações 
específicas sobre os centros de tratamento oncológicos portugueses. Como foi ante-
riormente referido, a investigação centra-se nos dois grandes centros do Porto: IPO e 
Hospital de S. João. O objectivo não é conter informação exaustiva sobre eles, mas sim 
seleccionar o que é mais relevante para os pais.

Os três Institutos Portugueses de Oncologia inserem-se no conjunto de Hospitais EPE 
(Entidade Pública Empresarial) – uma reforma da saúde que está neste momento em 

12 Fundo do site.
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curso. “O processo de empresarialização hospitalar insere-se numa política de moder-
nização e revitalização do Serviço Nacional de Saúde que pressupõe a adopção de uma 
gestão inovadora com carácter empresarial orientada para a satisfação das necessidades 
do utente” (Saúde, 2006). Esta reforma passa também pela reformulação e reorganiza-
ção dos sites dos próprios Hospitais. Os sites dos IPOs têm uma estrutura e grafismo 
muito semelhantes.

3.1.1 Site do IPO-Porto
(http:// www.ipoporto.min-saude.pt)

O site do IPO Porto incide na apresentação do próprio Hospital e no fornecimento de 
informações de carácter geral. Não existe informação específica sobre a Pediatria nem 
sobre a doença.

De todo o conteúdo analisado, destaque-se as contidas nos itens “Serviços”: Interna-
mento, Serviço Social e Serviço de Assistência Religiosa; “Informação ao Utente”: Di-
reitos e Deveres do Doente, Guia On-line do Utente, Gabinete de Apoio ao Doente.
 
Internamento
Do que encontramos neste item, importa seleccionar o referente ao equipamento deste 
serviço, ao que o doente pode e não pode trazer e ao número de camas da Unidade de 
Pediatria.

Serviço Social
É apresentado o horário, localização e equipa deste serviço. De destacar a publicação de 
um importante aviso: “Lembre-se! Cada situação social é única. Como tal, o seu estu-
do e acompanhamento merecem informação individualizada e atenta” (Saúde, 2006). 
Este item peca por publicar por tópicos alguns dos benefícios sociais instituídos. Seria 
importante apresentar mais informação sobre cada um deles.

Serviço de Assistência Religiosa
Está muito completo e esclarecedor. Explica o motivo da existência deste serviço, equi-
pa, outras religiões, contactos, celebrações e horário das Euricaristrias. É importante 
esta informação no site. A religião é um apoio fundamental para muitos familiares. 
Isso pôde ser comprovado (durante o trabalho de campo) através dos casos da Manuela 
Resende (mãe do Jorginho) e da Manuela (irmã do Emanuel). 

Direitos e Deveres do Doente
Os Direitos e Deveres escritos neste item, são dirigidos mais para os doentes adultos do 
IPO, não sendo por isso uma informação necessária para esta investigação. Contudo a 
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temática deste item é importante. A “Carta da Criança Hospitalizada” poderá ser publi-
cada num item deste tipo. Esta Carta, preparada por várias associações europeias em 
1988, em Linden, (IAC, 2000) resume os Direitos das crianças hospitalizadas.

Guia On-line do Utente
Este guia, desenvolvido pela Direcção Geral de Saúde, pretende dar a conhecer ao uten-
te, os serviços, regras de utilização, direitos e deveres do Serviço Nacional de Saúde. A 
informação é apresentada em forma de pergunta/resposta, o que facilita a procura, por 
parte do visitante, das respostas às suas dúvidas.

Gabinete de Apoio ao Doente
Como o nome indica, este gabinete pretende dar apoio ao doente no fornecimento de 
informações, esclarecimento de dúvidas, necessidade de algum serviço específico e 
reclamações ou sugestões.

De uma forma geral, a navegabilidade é simples e a informação está hierarquicamente 
bem organizada e apresentada. Há uma preocupação em não colocar textos muito lon-
gos e a linguagem usada é muito acessível. Por vezes, a informação é apresentada por 

Figura 8 – Site do IPO-Porto
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tópicos (interactivos ou não interactivos) ou em forma de pergunta/resposta.
Este site contém o “Símbolo de Acessibilidade na Web.” Este símbolo indica que o 
respectivo site contém funcionalidades de acessibilidade para cidadãos com necessi-
dades especiais, para diferentes ambientes, situações, equipamentos e navegadores. A 
afixação do Símbolo de Acessibilidade não garante que um sítio seja 100% acessível, 
nem o cumprimento das Regras de Acessibilidade. A utilização deste Símbolo é um 
acto voluntário que demonstra, unicamente, um esforço em aumentar a acessibilidade 
de um sítio (Comunicação, 1999).

A página de abertura do site destaca, na zona central, as principais e mais recentes notí-
cias. No lado direito da página é apresentada uma área, intitulada de “outros assuntos” 
onde são publicadas igualmente notícias, mas de teor secundário ou menos mediático. 
No lado esquerdo, encontra-se o menu, constituído por sub-menus. Este tipo de estru-
turação de menu permite que o visitante tenha uma noção rápida e organizada de todo 
o conteúdo informativo que pode consultar. Este é essencialmente textual, e acompa-
nhado, por vezes, de imagens e gráficos.

Importa também referir que em todas as zonas em que se navega no site está sempre 
iminente um campo de pesquisa de palavras, bem como o mapa do site, que mostra 
todas as áreas disponíveis do mesmo.

3.1.2 Site do Hospital de S. João 
(http://www.hsjoao.min-saude.pt)

No dia em que consultamos pela primeira vez (a 28-Abril-2006) o site do Hospital de S. 
João, o mesmo não continha nenhuma informação sobre Oncologia Pediátrica. O site 
descrevia-se em poucas palavras: um fundo branco, com um título a negro alinhado 
ao centro, onde se pode ler “Site do Hospital de S. João”, e dois botões que ligam para 
dois pequenos sites (o da Unidade de cirurgia Ambulatória e do Grupo de patologia 
mamária). Alguns meses mais tarde (18-Agosto-2006), numa nova consulta, constatá-
mos que todo o seu conteúdo tinha sido retirado, aparecendo apenas uma página em 
branco.

Depois destes dois estados provisórios em que esteve o site, foi apresentado um novo, 
em finais de 2006. O site é pouco mais do que uma apresentação do Hospital e dos 
seus serviços. Em relação à informação sobre Oncologia Pediátrica, a via mais fácil de 
a encontrar é recorrendo ao motor de busca do site. Os resultados que encontrámos 
são muito poucos. No dia em que visitamos (2-Fevereiro-2007) só encontrámos três 
resultados (fig. 9), e sobre um tipo de informação muito genérica.
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3.2 Associações portuguesas

3.2.1 Associação Acreditar 
(http://www.acreditar.org.pt)

Durante a investigação foi evidente, uma vez mais, que a procura de informação atra-
vés da Internet é escassa porque a maioria das pessoas que entrevistamos não conhecia 
este site, exceptuando os próprios elementos da Acreditar.

Foi notória a falta de informação Dra. Eduarda Mota e a Dra. Maria Boto, que na altura 
pertenciam à Acreditar, tinham sobre as potencialidades deste meio de acesso à infor-
mação. Consideram que o actual site (basicamente uma apresentação desta associação) 
responde às principais necessidades. Mostraram-se sempre receptivas a novas propos-
tas. Foi o que aconteceu com o projecto OncologiaPediátrica.org que lhes apresentámos 
e que foi recebido com profundo entusiasmo pela Dra. Eduarda Mota, coordenadora do 
Núcleo Norte da Acreditar, logo na primeira entrevista (Mota, 2005). 

Saliente-se, que o objectivo deste site nunca foi o de substituir o da Acreditar, nem de 
nenhuma outra associação ou instituição. Este pretende servir como um portal livre, 
centrado apenas em dar resposta às principais dúvidas dos pais e mais um meio de 
obtenção de conhecimento e não de apresentação ou divulgação de algo.

Analisando novamente o site, este carece de muita informação direccionada aos pais: 
sobre a doença, tratamentos, apoios, contactos internacionais, etc. Mas destaque-se um 
ponto do menu essencial sobre a legislação. Aqui, pode-se consultar os apoios e os 
benefícios a que as crianças oncológicas têm direito. Como o constatado durante a in-
vestigação, muitas crianças não usufruem dos seus direitos, por desconhecimento dos 
pais. Devido ao drama da doença do filho e à necessidade de o acompanhar, estas ques-

Figura 9 – Site do Hospital de S. João. À direita, resultados da Pesquisa 
com as palavras “Oncologia Pediátrica”
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tões são secundarizadas. O problema é que na maioria dos casos, durante o período de 
tratamento, um dos pais é obrigado a abdicar da sua actividade profissional por inteiro 
ou parcialmente – o que para muitas das famílias é dramático. É, por isso, fundamental 
o conhecimento da legislação por parte das famílias, de modo a poderem reivindicar 
os seus direitos e para que tal aconteça é necessário que se encontrem mais formas de 
potenciar este tema, como por exemplo: a criação de fóruns de discussão on-line que 
são um meio privilegiado para a partilha de informação.

3.2.2 Sindicato das Crianças
(http://www.sindicatodascriancas.com)

O “Sindicato das Crianças” é uma associação criada com o objectivo de defender as 
Crianças e “chamar a atenção para situações que as lesam e dar espaço a que a sua voz 
se oiça.” (Crianças, 2006). Apesar de esta não ter nascido com o propósito de ajudar es-
pecificamente crianças oncológicas, é uma associação que poderá ser importante para 
os pais. 

Relativamente ao site, é pouco mais do que a apresentação do Sindicato. Apresenta 
os objectivos, notícias, equipa, contactos, “Convenção sobre os Direitos da Criança” e 
algumas publicações e estudos da autoria dos próprios. A quantidade de informação 
publicada é curta, mas suficiente para se perceber de que se trata de uma associação 
credível.

O grafismo é frágil e descuidado. Há uma tentativa frustrada de o animar com algu-
mas ilustrações e com cores infantis. Os textos são demasiado longos e apresentados 
descuidadamente no site. Esta associação tem um blogue (www.sindicatodascriancas.
weblog.com.pt) – um meio fácil de publicar informação. Contudo, este blogue carece 
de actualização. Nas últimas vezes que o visitamos, em Janeiro de 2007, a mais recente 
actualização datava de Janeiro de 2006.

3.3 Info Cancro
(http://www.infocancro.com)

O Info Cancro é um site português sobre Cancro, desenvolvido pela Roche Farmacêuti-
ca Química. Apesar de não ser especializado em Pediatria, é, tal como o da Oncologia-
Pediátrica.org, direccionado para o público em geral. 
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O seu desenho e a boa organização e estruturação dos conteúdos informativos são 
tomadas, por nós, como exemplo. Estes factores contribuem significativamente para 
uma fácil navegação e leitura.

Neste site, salienta-se todo o ambiente de tranquilidade, calma e serenidade que o per-
meia. Para isso contribui, principalmente, a predominância de branco e as fotografias 
presentes no cabeçalho. Os botões e a tipografia são animados com cores ténues ou 
vivas, ajudando a reforçar este espírito positivo. 

Apesar deste site não conter, em comparação com outros sites, – analisados e igual-
mente interessantes –, uma grande quantidade da informação, é notória uma preocu-
pação constante em não sobrecarregar as páginas com muitos e diferentes elementos 
informativos. Isso é especialmente notório na primeira página: a zona central, nor-
malmente preenchida com grandes manchas de informação, é aqui explorada para 
destacar o menu colocado no topo do site, repetindo-o. Esta redundância ajuda o 
visitante, assim que entra no site, a ter uma rápida percepção dos principais assuntos 
publicados (fig.10). 

Figura �0: Site Info Cancro
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Outra característica, particularmente interessante, é o recurso a pequenos vídeos, 
em algumas áreas do site. Estes são importantes no apoio e animação da informação 
presente no texto. Para além disto, cativam o visitante mais resistente à leitura de 
informação textual mais volumosa e detalhada.

Figura ��: Exemplo de um video presente no site Info Cancro



CAPÍTULO 

04
TRABALHO DE CAMPO: 
ANÁLISE DO PERÍODO 
DE PRÉ-CONSTRUÇÃO 
DO SITE.



52 OncologiaPediátrica.org

Dada a quase ausência de material existente, a nível nacional, na área da multimédia so-
bre esta problemática da Oncologia Pediátrica, o trabalho de campo destinado a procu-
rar e recolher informações para o projecto foi factor determinante na sua prossecução.

Grande parte das dificuldades surgidas não derivaram de qualquer antagonismo, mas 
sim da pouca disponibilidade dos profissionais de saúde bem como da já referida au-
sência de antecedente nesta área.

1. Introdução

“Aprende-se muito no terreno. É aqui (Hospital de S. João) que se tem a verdadeira 
noção da realidade. Este tipo de coisas não se aprende nos livros.” 
Enfermeira Marina Flores (entrevista realizada a �5 de Fevereiro de 2006)

O trabalho de campo desenvolvido durante o período que antecedeu a construção do 
site teve uma importância e uma influência maior do que o inicialmente esperáva-
mos. Tal facto obrigou a um prolongamento significativo deste período – cerca de nove 
meses. Os motivos foram vários, sendo os mais relevantes analisados ao longo deste 
capítulo. 

Excertos do “Diário do trabalho de campo”, (apresentado em anexo) relatam os prin-
cipais acontecimentos ocorridos e algumas reflexões sobre os mesmos. Este Diário 
foi de grande utilidade para a estruturação do trabalho. Nele estão registadas as várias 
dificuldades para a obtenção das autorizações para o Hospital de S. João e IPO-Porto, as 
dificuldades no trabalho de campo como factores limitadores, contacto com os profis-
sionais de saúde, com os pais e com os dramas emocionais desta realidade.

Torna-se, por isso, importante a sua consulta. Numa primeira fase, o trabalho decorreu 
sobretudo no Hospital de S. João.

2. Associação Acreditar 

Foram essencialmente três os motivos que nos levaram a contactar a Associação 
Acreditar13:

13 A Associação Acreditar foi fundada em 1993, por pais de crianças oncológicas.
É uma Instituição Particular de Solidariedade Social que pretende ajudar as crianças e as respectivas 
famílias a superar melhor os diversos problemas que se colocam a partir do momento em que é 
diagnosticado o Cancro, contribuindo para fomentar a esperança.” (Acreditar, 2006). Procura, entre 
outras coisas, dar apoio material e moral aos pais e crianças, aconselhar, ajudar durante o período de
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a) Facilitar a obtenção das autorizações para o trabalho de campo no Hospital de S. João 
e IPO-Porto;

b) Apoiar a construção do site, através de entrevistas com os seus elementos, forneci-
mento de material informativo e de contactos úteis;

c) O poder vir a ser um importante apoio na legitimação, gestão e promoção do site.

O nosso contacto com a Acreditar centrou-se no Porto. A sua equipa é actualmente 
composta pelos coordenadores: Dra. Eduarda Mota, Dra. Maria Boto, Dr. Álvaro Bor-
ges; a psicóloga Dra. Joana Carvalho; e a colaboradora Dra. Teresa Barbosa. Os princi-
pais contactos foram estabelecidos com a Dra. Eduarda Mota e Dra. Maria Boto. Mais 
tarde, também com o Dr. Álvaro Borges que passou a integrar a equipa, como Director 
do Núcleo Norte, sensivelmente a meio deste período de trabalho de campo.

A inexistência de qualquer membro da equipa a trabalhar a tempo inteiro nas instala-
ções da Associação Acreditar, bem como a falta de meios e de pessoal para dar resposta 
ao volume de trabalho, acabou por constituir-se numa dificuldade. Por várias vezes 
contactámos sem sucesso a Dra. Eduarda Mota e a Dra. Maria Boto, e muitas entrevis-
tas foram adiadas.

No entanto, o apoio da Associação Acreditar foi fundamental na obtenção da autoriza-
ção no Hospital de S. João e no IPO. Segundo a Dra. Lucília Norton, Directora da Pedia-
tria do IPO (Norton, 2006) o pedido de investigação naquele Instituto só foi concedido 
graças à Associação Acreditar. Por este exemplo se vê o prestígio que esta Associação 
tem junto destes hospitais.

A Associação Acreditar foi também uma importante conselheira na gestão dos pedidos 
de autorização. Logo na primeira entrevista à Dra.Eduarda Mota (Mota, 2006) recebe-
mos os primeiros alertas sobre a dificuldade na obtenção das mesmas.

Para além destas questões de bastidores, o contributo da Acreditar foi também im-

(...) tratamento, esclarecer dúvidas, informar sobre a existência de serviços e apoios a que podem 
recorrer. Para além disso promove várias iniciativas de sensibilização junto da sociedade.
Tem quatro núcleos, que correspondem aos centros urbanos com hospitais de Oncologia Pediátrica. 
A Acreditar, segundo constatamos no seu site oficial, é membro fundador da ICCCPO (Confederação 
Internacional das Associações de Pais de Crianças com Cancro). (Acreditar, 2006). Esta Confedera-
ção nasceu em Maio de 1994, em Valência, Espanha, com a missão de “partilhar experiências e infor-
mação, de forma a melhorar o acesso aos melhores cuidados possíveis para crianças com cancro, em 
todo o mundo.” (ICCCPOL, 2005). É constituída por 81 organizações de 58 países, sendo a Acreditar 
a única portuguesa. Foi, por exemplo, através desta Confederação que foi decretado o dia 15 de Janei-
ro, como o “Dia Internacional da Criança com Cancro”, iniciada em 2002. (Multicom, 2005).
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portante na definição da estrutura de conteúdos informativos para o site. Os seus ele-
mentos partilharam connosco as principais dúvidas e angústias dos pais, fornecendo 
indicações sobre como os poderíamos ajudar. Disponibilizaram também as suas pu-
blicações, sendo algumas delas usadas e potenciadas no site. A título de exemplo, o 
livro “Tenho-o, Não o quero, Não pedi nada, Não o posso tirar, A minha vida mudou.” 
apresenta uma reflexão, com um conjunto de testemunhos, sobre várias situações e ex-
periências que as crianças oncológicas vivem ou viveram. Os títulos das várias reflexões 
foram reproduzidos no site, bem como as próprias reflexões podendo o leitor acreditar 
o seu testemunho. Pretende-se que a reprodução do livro no site dê o mote para a troca 
de ideias e experiências entre os vários visitantes, principalmente os doentes, pais e 
familiares.

3. As dificuldades na obtenção das autorizações

Uma das maiores dificuldades encontradas ao longo do trabalho de campo foi a ob-
tenção das autorizações para o Hospital de S. João e, principalmente, para o Instituto 
Português de Oncologia do Porto.

Neste tipo de áreas, é difícil ter sucesso no pedido de autorização. Os motivos são prin-
cipalmente o excessivo número de pedidos em relação à disponibilidade dos hospitais. 

A autorização para o acesso ao Hospital de S. João demorou pouco mais de um mês, ten-
do sido obtida a 26 de Janeiro de 2006. Esta foi significativamente mais rápida do que a 
do IPO-Porto – cinco meses depois, mais precisamente no dia 1 Junho do mesmo ano.

No caso do Hospital de S. João foi necessário passar por várias fases: formulação e 
preenchimento de toda a documentação necessária, parecer da Comissão de Ética e 
autorização da Administração. A demora deveu-se sobretudo ao volume de documenta-
ção necessária, ao facto de as reuniões da Comissão de Ética ocorrerem mensalmente, 
e ao período dispendido para as formalizações entre as várias fases. Convêm salientar 
que para esta celeridade muito contribuiu a intervenção do Dr. Álvaro Aguiar e do Dr. 
Filipe Almeida.

Mas se no Hospital de S. João o processo decorreu relativamente célere, no IPO a espe-
ra durou cinco meses, isto apesar de uma contínua insistência. Sublinhe-se que para 
esta demora muito contribuiu também a mudança de administração que ocorreu na 
altura do pedido.
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4. As dificuldades encontradas no trabalho de campo como factores limitadores.

Incontornáveis foram as dificuldades encontradas durante o trabalho de campo. Elas 
tornam-se relevantes e são motivo de referência nesta dissertação, porque algumas de-
las condicionaram decisivamente o projecto. Referimo-nos, por exemplo:

– À dificuldade na obtenção das autorizações;

– À inércia identificada em certos contextos colaborativos;

– À dificuldade no desenvolvimento de determinados trabalhos em equipa;

– À aparente impossibilidade de obter uma participação mais plural no site.

Sublinhe-se que estas dificuldades não são passíveis de serem atribuídos a vontades 
individuais, mas, sim, fruto de questões sociais mais profundas.

5. O contacto com os vários profissionais da saúde

O contacto com os profissionais de saúde revelou-se sistematicamente difícil, princi-
palmente com os médicos, em grande parte por falta de disponibilidade. Muitas en-
trevistas foram adiadas ou interrompidas por motivos perfeitamente compreensíveis, 
inerentes à actividade profissional.

Nesta primeira fase da investigação, destacámos, principalmente, a colaboração da 
equipa de enfermeiras. Estas foram importantes sobretudo na orientação do trabalho 
do campo e na definição da estrutura do site.

Apesar de todos os esforços na obtenção de uma maior colaboração da parte dos dois 
médicos do Hospital de S. João, não podemos deixar de salientar as suas valiosas aju-
das. A título de exemplo, algumas das principais referências de sites internacionais de 
Oncologia Pediátrica que consultámos foram-nos apresentadas e discutidas com a Dra. 
Maria João Gil da Costa. Por outro lado, e apesar das nossas inúmeras tentativas não 
conseguimos ter, pelo menos nesta primeira fase, a participação de ambos no site.
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6. O contacto com os pais

O contacto com os pais foi feito na sua maioria durante o período de trabalho de campo 
no Hospital de S. João. Houve o cuidado de uma preparação prévia, contando sobretu-
do com os conselhos de uma profissional de saúde.14

A autorização para efectuar entrevistas, bem como a selecção dos entrevistados, foi 
sempre da responsabilidade de um profissional de saúde.

Foram vários os motivos que nos levaram a ter este contacto com os pais:

– Contactar directamente com a sua realidade;

– Conhecer as reais dificuldades e angústias dos pais;

– Saber o tipo de informação que mais procuram e quais os principais meios usados;

– Dar a conhecer o presente projecto;

– Procurar saber de que forma é que o presente site os poderia ajudar.
 
Na maior parte dos casos a utilidade destas entrevistas foi elevada. Para além da signi-
ficativa recolha de informação obtida, conseguiram-se grandes incentivos que funcio-
naram como factores motivadores no trabalho. 

As entrevistas e recolha de informação decorreram com a maior brevidade possível. A 
duração média das entrevistas foi de trinta minutos, no entanto tivemos alguns casos 
que as mesmas se prolongaram por períodos significativamente maiores.

Nas entrevistas, fizemo-nos acompanhar de um questionário (anexo no2), mas que nun-
ca o apresentámos aos pais, servindo apenas para orientar a entrevista, de um modo 
semi-estruturado, sendo que as perguntas e a sua forma eram sempre adaptadas ao 
respectivo entrevistado. No início das mesmas, existiu sempre o especial cuidado de 
alertar o entrevistado para eventuais perguntas mais sensíveis. 

14 Respeitando o inicialmente acordado e assinado com o Hospital de S. João e a respectiva Co-
missão de Ética, o contacto com os pais foi sempre orientado e autorizado por um profissional de 
saúde. De todos os que nos orientaram, destacamos a enfermeira Marina Flores, responsável pela 
equipa de enfermeiros da Unidade de Hematologia e Oncologia Pediátrica, do Hospital de S. João. 
As suas informações e conselhos foram fundamentais para o sucesso das entrevistas e por nunca 
ter posto em causa o normal funcionamento da Unidade.
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Tendo em conta o prazo estabelecido para o cumprimento dos objectivos desta inves-
tigação, alguns dos estudos não foram possíveis ou careceram de maior profundidade. 
Os factores variaram, como por exemplo: não foi possível realizar um estudo estatístico 
sobre os pais. Isto deveu-se ao universo limitado dos entrevistados (10 pais). Para além 
disso, as difíceis condições das entrevistas que referimos.

O trabalho de campo foi, sem dúvida, fundamental na investigação. Foi o período da 
investigação onde mais contactámos, observámos, vivemos, registámos e discutimos 
directamente com os principais actores e público-alvo do projecto. Fomos confrontados 
com inesperadas dificuldades e entraves, que nos obrigaram a redefinir em diversas 
ocasiões a nossa metodologia, e a aumentar a capacidade de resistência e argumenta-
ção. Sublinhe-se, mais uma vez, que todas as regras de ética inicialmente acordadas 
foram cumpridas, protegendo todos os envolvidos neste trabalho de campo: doentes, 
pais e profissionais de saúde. Houve também o cuidado de emocionalmente assegurar 
uma capacidade de trabalho perante as possíveis implicações emocionais desta dra-
mática realidade, de modo a nunca pormos em risco a razão necessária para o normal 
desenrolar da investigação.

Depois de recolhidos os dados necessários, definimos e disponibilizámos para aprova-
ção a primeira estrutura de conteúdos do site. Após a aprovação dos agentes envolvidos 
no projecto, foi dada por concluída a primeira parte do trabalho de investigação e ini-
ciada a segunda – a construção do site.





CAPÍTULO 

05
A CONSTRUÇÃO DO SITE: 
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1. A necessidade de um sítio autónomo na Internet

Na consulta que fizemos ao site do IPO-Porto constatámos que o Instituto centraliza 
toda a sua actividade assistencial no doente oncológico. Desta forma “ (…) O IPO-Porto 
organiza-se em unidades multidisciplinares por patologia, designadas por “Clínicas de 
Patologia”, que são a base de toda a estruturação assistencial”, onde se inclui a Clínica 
Pediátrica. (Saúde, 2006). 

O site da Oncologia Pediátrica focaliza a sua preocupação não no doente oncológico, 
mas, sim, nas suas famílias e rede de relações, procurando dar uma resposta eficaz às 
suas dúvidas e angústias. Como tal, é fundamental que este seja criado na Internet, 
num sítio autónomo e com endereço próprio. Partilhar o espaço com outras áreas da 
Oncologia (igualmente complexas) poderia torná-lo demasiado grande e consequen-
temente confuso, arriscando-se a comprometer a eficácia da comunicação. Foi este o 
motivo pelo qual o projecto não foi pensado para ser inserido no site de um Hospital 
ou Associação, mas isto não impede que seja referido ou salientado noutros sites, como 
por exemplo, no site do IPO, dado que a sua divulgação e promoção são sempre im-
portantes. Contudo a criação de um sítio independente, com um endereço próprio e de 
imediata compreensão (tal como é o endereço criado, http://www.oncologiapediatrica.
org) aglutina todos os esforços num só propósito.

Os sites “National Cancer Institute” e “Cure Search” – ambos já analisados no capítulo 
2 – são dois exemplos que ajudam a sustentar a nossa opção. O primeiro optou por 
não ter a autonomia que referimos. Para consultarmos directamente a área dedicada 
aos pais teremos que escrever o longo endereço http://www.cancer.gov/cancertopics/
youngpeople ou através do endereço principal http://www.cancer.gov percorrer um ca-
minho um pouco confuso, como é ilustrado na figura 12.

Importa referir que este trata-se de um site sobre Cancro numa vertente geral e não 
exclusivamente Pediátrico, contendo elevada quantidade informação. Por este motivo 
há, naturalmente, conteúdos merecedores de maior destaque, sendo até certo ponto 
justificável o acesso mais sinuoso à área dedicada aos pais.
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Outra desvantagem de conteúdos específicos se encontrarem inseridos num site de 
vocação geral é o de estes se encontrarem condicionados às suas regras de estrutu-
ra, grafismo e organização. No caso do NCI, apesar da respectiva secção conter uma 
quantidade assinalável de informação, parece-nos não justificar ser um site autónomo. 
Pelo contrário o Cure Search foi desenvolvido, como já observado, por duas identida-
des: a Children’s Oncology Group (COG) e a National Childhood Cancer Foundation 
(NCCF), tendo ambas sites próprios (http://www.childrensoncologygroup.org e http://
www.NCCF.Org, respectivamente).

Figura �2: Site National Câncer Institute - Cliques necessários 
para aceder à área dedicada aos pais
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A título de exemplo, o site do Children’s Oncology Group é uma apresentação do grupo 
e sua actividade. Nele recebe grande destaque o site Cure Search, sendo disponibiliza-
do uma ligação directa (fig.13).

Como é observável na figura 13, existe uma certa ligação entre o grafismo dos dois 
sites, como por exemplo na identidade corporativa e cor. No entanto, a estrutura e or-
ganização são substancialmente diferentes. É notório, através da consulta efectuada a 
cada um deles, haver uma especial preocupação em desenvolver a melhor e mais eficaz 
solução para os dois públicos – também diferentes.

Embora existindo vários factores que justificam a existência de um site autónomo, o 
principal factor é a quantidade de informação que se pretende publicar.

É intenção criar uma maior aproximação dos pais e restantes familiares, bem como a 
demonstração, por todos as formas, da sua isenção e credibilidade. Daí o referido site 
não pertencer a nenhuma Instituição, sendo, em vez disso, apoiado por elas, como o 
OncologiaPediátrica.org é apoiado, nesta fase, pelo IPO-Porto e Associação Acreditar. 
A preocupação de criação de uma Identidade Corporativa original reforça igualmente 
esta vontade de autonomia.

Figura �3: Sites Children’s Oncology Group (à esquerda) e Cure Search
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2. Os Sites Dinâmicos

Resumidamente, Sites Dinâmicos são sites que possibilitam actualizações constantes 
do seu conteúdo. A principal vantagem é a independência de terceiros para efectuar 
essas mesmas actualizações, evitando principalmente possíveis atrasos e deficiências 
na gestão da informação. 

Isto permite que a inserção dos conteúdos no site seja efectuada, directa e facilmente, 
pelos próprios clientes. Todas as informações são armazenadas em bases de dados, 
carregadas na altura da publicação.

Actualmente, um dos exemplos mais conhecidos e mediáticos de Sites dinâmicos é o 
blogue. Sem se necessitar de grandes conhecimentos informáticos, qualquer pessoa 
pode facilmente criar o seu próprio blogue e acrescentar, retirar ou actualizar infor-
mação. Contudo, a estrutura simples e limitada do blogue não consegue responder às 
necessidades mais exigentes de uma empresa, instituição, como neste caso, da Onco-
logiaPediátrica.org (Torres, 2006).

No presente contexto, o que importa reter é esta facilidade de gestão de informação que 
o blogue nos oferece.

2.1 As vantagens

Dificilmente o site da OncologiaPediátrica.org seria uma boa ajuda para os pais se não 
fosse dinâmico. São várias as vantagens: rapidez, facilidade, autonomia, padronização, 
Design independente. 

Rapidez: O facto de os conteúdos poderem ser geridos directamente pelo cliente pos-
sibilita que este a qualquer altura possa acrescentar, modificar ou retirar informação, 
necessitando apenas de ter um computador ligado à Internet.
 
Facilidade: Sendo a gestão feita pelo próprio cliente, existe sempre o especial cuidado 
em desenhar plataformas que possam facilmente ser usadas por qualquer pessoa sem 
grandes conhecimentos informáticos. De qualquer forma, por vezes, são fornecidos 
manuais de utilização das plataformas, e/ou dadas pequenas formações. O tipo de ma-
nual e formação depende sempre do nível de complexidade e quantidade de informa-
ção que o site irá gerir.

Autonomia: A actualização dos conteúdos pode ser feita pelo próprio cliente sem de-
pender de terceiros, como o engenheiro informático ou o web designer.
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Padronização: Todas as páginas do site são padronizadas. Alterando uma página, todas 
as outras são automaticamente actualizadas.

Grafismo independente: O grafismo do site é independente do conteúdo, ou seja, pode 
ser modificado, mantendo o conteúdo igual. Apesar de grande parte do grafismo poder 
ser alterado, existem, obviamente, limites.

2.2 CMS – Content Managment System

O CMS – Content Managment System ou, em português, Sistema de Gestão de Conteú-
do, são plataformas web pré-programadas usadas para a construção de sites, portais ou 
intranets dinâmicos. A grande vantagem no uso destas plataformas é o de permitirem 
que o conteúdo do site possa ser modificado rapidamente e em qualquer altura, sendo 
apenas necessário um computador ligado à Internet.

Estes sistemas de gestão de conteúdos têm duas áreas diferentes: frontend e backend. 
O frontend é a zona do site acessível a todos os visitantes, é o que consultamos quan-
do digitamos o endereço do site na Internet (neste caso www.oncologiapediatrica.org); 
o backend é a parte administrativa do mesmo. Para aceder ao backend é necessário 
acrescentar ao endereço do site “/admin” (abreviatura de “administrator”). Apenas os 
gestores autorizados (através do nome de utilizador e palavra-chave) conseguem entrar. 
Dentro do backend é também possível criar zonas restritas para os diferentes tipos de 
administradores.

O Professor e Investigador Rui Oliveira15, do Departamento de Informática da Univer-
sidade do Minho, numa entrevista realizada no âmbito do presente projecto, confirma             
esta opção pelo uso de CMS no site da Oncologia Pediátrica: “Sites com conteúdo dinâ-
mico rapidamente justificam um sistema de gestão de conteúdos.
Um CMS genérico, (…) tem o objectivo de oferecer um modelo de dados e uma arqui-
tectura versátil, abrangente, altamente adaptável, com implementações preocupadas 
com o desempenho geral, e ainda uma camada de apresentação que não limite a inte-
racção pessoa/computador nem a criatividade no seu design.

No desenvolvimento de um site, a possibilidade de delegar toda a gestão e apresentação 
do seu conteúdo num CMS é, na minha opinião, indiscutível. As vantagens da separa-
ção e consequente encapsulamento de actividades e responsabilidades são, a meu ver, 
inquestionáveis.” (Oliveira, 2007).

15 Rui Oliveira, Professor Associado do Departamento de Informática e Coordenador Científico do 
CCTC (Centro de Ciências e Tecnologias de Computação) da Universidade do Minho.
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Os clientes com capacidade financeira optam por construir estes sistemas de gestão 
de conteúdos de raiz e devidamente ajustados às suas necessidades. Para tal, recorrem 
a engenheiros e/ou técnicos especializados. Esta capacidade financeira nem sempre 
existe e para além disso o site pretendido pode nem sequer necessitar de funcionalida-
des extraordinárias. Nesse caso, é possível recorrer a software como Joomla, disponi-
bilizado gratuitamente on-line, por exemplo, a partir do endereço http://www.joomla.
org. Para os que preferem a versão portuguesa poderão descarregar os ficheiros em 
http://www.joomlapt.com.

2.3 O Joomla.

“O Joomla ajuda a resolver um problema muito comum, que é o custo de se criar 
e manter um web site ou web portal razoavelmente complexo, repleto de recursos e 
conteúdo e que tem que ser mantido por várias pessoas com pouco ou nenhum conhe-
cimento técnico. A forma tradicional de se produzir um website ou web portal é a de 
se utilizar uma equipe de designers e programadores para construir o site e publicar o 
conteúdo. Os autores e editores de conteúdo ficam na dependência do pessoal técnico 
para conseguir publicar seu material no dia a dia. Acrescentar novos recursos envolve 
bastante tempo e dinheiro. O Joomla e outros CMS foram criados para ajudar a aliviar 
este problema.” (Wakasugui, 2006).

O Joomla disponibiliza uma base pronta a ser optimizada. Com a ajuda de um CMS, 
conseguimos de uma forma rápida e eficaz construir um site. Acrescentando que os 
conteúdos conseguem ser geridos por pessoas não especialistas na área. João Vítor Tor-
res, docente da Escola Superior de Educação de Setúbal, faz uma analogia interessante 
com os blogues. Através da sua explicação conseguimos perceber a forma versátil como 
o Joomla funciona:

“ (…) Uma empresa, uma escola ou outra entidade que produza e queira transmitir 
conteúdos com alguma regularidade terá necessidades que vão para além de um sim-
ples blogue. Imaginemos agora o mesmo conceito, quase a mesma simplicidade de 
actualização mas uma versatilidade muito maior. Em vez de um blogue a página será 
constituída por um conjunto de blogues que agruparão os conteúdos por temas e não 
serão sempre ordenados cronologicamente. Além disso, será possível criar zonas aber-
tas e zonas “restritas” onde só alguns utilizadores “registados” poderão consultar infor-
mação.” (Torres, 2006)

Este software disponibiliza um conjunto de opções e ferramentas adequadas e suficien-
tes, para vários tipos de sites razoavelmente complexos.



66 OncologiaPediátrica.org

A opção pelo desenvolvimento do o site da OncologiaPediátrica.org com base na plata-
forma Joomla deve-se aos motivos supracitados.

Prosseguindo a análise a este software, e a título de exemplo, vejamos os casos dos sites 
da Escola Profissional do Alto Lima (EPRALIMA) e Bragahabit, desenvolvidos pelo De-
signer Cláudio Ferreira, Director do curso de Design Gráfico do Instituo Politécnico do 
Cávado e do Ave. Segundo o entrevistado, o Joomla era o CMS que melhor responderia 
aos seus objectivos, acrescentando ainda: “nesta opção pesou sobretudo o facto de ser 
uma plataforma gratuita”. (Ferreira, 2007). 

Outros pontos positivos que Cláudio Ferreira destaca a respeito do Joomla é o facto 
de este ser um software livre, podendo-se modificar a sua programação e adaptá-la de 
acordo com as necessidades, o que para um Designer sem profundos conhecimentos 
de programação em CMS é muito vantajoso: “ (…) sendo um software livre (Open 
Code), não é muito complicado adaptá-lo, dependendo do nível de conhecimento do 
Web Designer. No meu caso, sendo Designer de comunicação, não tenho conhecimen-
tos suficientes para programar um CMS de raiz, logo, a utilização de CMS’s veio re-
volucionar toda a minha forma de construção de um portal de comunicação Web.” 
(Ferreira, 2007).

Figura �4: Site EPRALIMA (à esquerda) e Bragahabit
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Numa entrevista ao Ergonomista Ivo Gomes16, realizada no âmbito do presente mestra-
do, o próprio também sublinha as vantagens do uso de um software livre e acrescenta 
ainda que: “ (...) as grandes vantagens deste tipo de software são a sua própria comuni-
dade que se vai entre ajudando e melhorando o produto com base nos problemas e/ou 
dificuldades que as outras pessoas da comunidade vão relatando. Desta forma, temos 
um software com actualizações mais recentes e há sempre comunidades/fóruns na 
Internet onde há mais pessoas que tiveram o mesmo problema que nós e o resolveram 
com a ajuda de outros membros da comunidade.” (Gomes, 2007). Convém, contudo 
salientar que este tipo de softwares gratuitos também têm os seus pontos negativos. 
“As desvantagens dos CMS Open Source são, por vezes, a falta de algumas funcionali-
dades que os CMS pagos têm.” (Gomes, 2007). Ou então algumas delas necessitam de 
ser compradas como são o caso de certos templates para o Joomla.

2.3.1 Os templates

Na Internet podemos encontrar vários sites que nos disponibilizam, gratuitamente ou 
mediante pagamento, diversos tipos de templates17. 

“De uma forma mais complementar, o Joomla teve a capacidade de criar uma legião de 
utilizadores profissionais que acabam por criar e disponibilizar de uma forma gratuita 
um leque alargado de componentes e de templates. Alguns desses utilizadores torna-
ram essa prática num novo negócio, criando e vendendo componentes e templates.“ 
(Ferreira, 2007). Alguns desses sites são: o Rockttheme, Joomla Theme e Pixel Paradi-
se, entre outros.

16 Ivo Gomes é consultor de usabilidade na empresa “Log”,uma consultora de tecnologias de infor-
mação especializada em tecnologias Open Source. Como consultora estuda, concebe, implementa, 
integra e desenvolve soluções tecnológicas.

17 “Template (ou “modelo de documento”) é um documento sem conteúdo, com apenas a apresen-
tação visual (apenas cabeçalhos por exemplo) e instruções sobre onde e qual tipo de conteúdo deve 
entrar a cada parcela da apresentação – por exemplo conteúdos que podem aparecer no inicio e 
conteúdos que só podem aparecer no final.
Web templates (ou “modelos de página”) são instrumentos utilizados para separar a apresentação do 
conteúdo em web design, e para a produção massiva de documentos web. Os templates são interpre-
tados por um “sistema de template”.” (Wikipédia 2006)
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Mas é nos templates que residem as principais vantagens ou desvantagens do Joomla 
– tudo depende daquilo que se pretende. Se o nosso objectivo é apenas construir um 
site baseado num template, então o Joomla é uma boa opção. O mesmo não podemos 
afirmar se pretendemos desenvolver um site com um grafismo original. A utilização 
de um CMS como o Jommla obriga a trabalhar com um “modelo” pré-concebido, o que 
implica aceitar certas características, restrições ou limitações desse mesmo “modelo”. 
(Wakasugui, 2006).

Estas limitações acabaram por resultar na principal razão para abandonar a construção 
em Joomla do site da OncologiaPediátrica.org. Durante o processo de construção as 
ambições do projecto revelaram-se demasiado elevadas para aquilo que o Joomla nos 
podia oferecer.

Uma dessas limitações surgiu no desenho do site. Foi experimentado o template “Mo-
dern Business” (fig. 16), adquirido no site Rockttheme. Apesar dos esforços para adap-
tar o template às necessidades do projecto, os resultados foram sempre morosos e 
pouco satisfatórios, constatando-se que o problema residia exactamente nesta ambição: 
a de criar/desenhar um site a partir de um template - um processo excessivamente 
sinuoso. 

Um outro motivo para o abandono do Joomla foram os reduzidos conhecimentos de 
CMS. Para se conseguirem resultados aceitáveis em CMS são necessários bons níveis de 
conhecimento, experiência e investigação – exigências demasiado elevadas para serem 
trabalhadas pela grande maioria dos profissionais da área do Design de Comunicação.

Figura �5: Os site Rockettheme e Pixel Paradise
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Figura �6: Em cima, o template “Modern Business” na versão original. 
Em baixo, a primeira versão do site da OncologiaPediátrica.org, desen-
volvido a partir do template “Modern Business”
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Estas constatações são confirmadas pelo o professor Rui Oliveira, que afirma: “ (…) é 
natural que com especificações tão ambiciosas, as implementações disponíveis de CMS 
falhem num ou noutro aspecto que, para projectos particulares, inviabilize a sua uti-
lização. Não é raro no entanto, que estas limitações não se encontrem à superfície e 
portanto só se manifestem após o estudo e experimentação dos sistemas.
Apesar das manifestas vantagens da utilização de um CMS maduro, de desenvolvi-
mento activo e promissoramente completo, no desenvolvimento de um site a decisão 
de o fazer requer um estado avançado do levantamento de requisitos do projecto e um 
conhecimento razoável do CMS considerado.” (Oliveira, 2007)

O terceiro e último motivo porque abandonámos o Joomla foi o back-office se ter re-
velado pouco adequado às exigências da estrutura e dimensão do site da Oncologia 
Pediátrica.

Deste modo optou-se por primeiro desenhar a estrutura, para subsequentemente en-
contrar a melhor solução técnica. Devido aos problemas surgidos durante a primeira 
construção do site, decidiu-se analisar os erros para definir novas estratégias. Consta-
tou-se que o principal motivo destas dificuldades foi a falta de multidisciplinaridade 
que existia no projecto, como será explicado no capítulo seguinte.

3. Sobre o site 
 
3.1 A importância da multidisciplinaridade na construção do site.

“O médico que só sabe de medicina, nem de medicina sabe”.
Prof. Abel Salazar
 
Tal como referido anteriormente, foram principalmente os motivos financeiros que 
levaram à opção pelo Joomla e, consequentemente a procura de um software que per-
mitisse o prescindir de um programador para construir o site. Ao longo do projecto, 
tornou-se evidente – e com cada vez mais certezas – que essa opção poderia pôr em 
causa muitas das ambições originais.

A complexidade e envergadura deste tipo de projectos exige que haja uma pluralidade 
de áreas a trabalharem em conjunto para um mesmo objectivo. 

Esta ideia é também defendida pelo Professor Rui Oliveira: “Julgo que é preciso fo-
mentar a multidisciplinaridade e que, com a liderança e coordenação necessária, os 
resultados são invariavelmente superiores. É essencial uma visão integradora e que as 
sensibilidades de cada elemento não se esgotem na sua própria área de competência, 
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mas poder contar com as competências certas e dedicadas a cada uma das disciplinas é 
uma mais-valia indiscutível de uma equipa.” (Oliveira, 2007)

Desta forma, conseguem-se resultados certamente mais eficazes. Se tivéssemos insisti-
do num trabalho unidisciplinar, correríamos o sério risco de ficarmos muito longe dos 
bons resultados que pretendíamos, ou com “resultados desequilibrados com compo-
nentes aquém da média e remedeios.” (Oliveira, 2007)

Perante isto, foi tomada a decisão de formar uma equipa voluntária e multidisciplinar 
que passasse pelas áreas da engenharia, fotografia e ilustração.

Iniciando pela que provavelmente mais necessitaria de colaboração, a da engenharia, 
foi assegurada a prestação do engenheiro Joaquim Rendeiro18. A partir daí desenvolveu-
-se um trabalho de equipa. Da parte do autor, toda a conceitualização e desenho do site, 
da parte do engenheiro a materialização do mesmo. 

Nunca foi defendido qualquer tipo de CMS, porque considerámos não ser essa a fun-
ção, nem competência deste projecto. Interessava apenas que a solução de engenharia 
respondesse com eficácia aos objectivos enunciados. Um exemplo que o professor Rui 
Oliveira deu durante a nossa entrevista ilustra bem esta nossa posição: “O CMS é uma 
ferramenta para o “engenheiro” como o estirador ou um programa de desenho vecto-
rial é para um designer. Na ausência do “engenheiro”, o designer utiliza o CMS como 
o “engenheiro” utilizaria o Adobe Freehand. Isto é, com jeito mas sem competência.” 
(Oliveira, 2007).

Apesar desta atribuição de competências foi evidentemente necessário o diálogo entre 
as duas áreas, um constante trabalho de negociação entre aquilo que se pretende e o 
que é possível concretizar. Todo o desenho do site foi desenvolvido com a consciência 
desses limites de programação, contudo não nos impediu de, simultaneamente, pro-
curar novos desafios.

18 O Engenheiro Joaquim Rendeiro é licenciado em Engenharia Informática, pela Faculdade de 
Engenharia da Universidade do Porto. Entre outros projectos, destaca-se o projecto de engenharia 
realizado para o site do Museu Nacional de Arte Antiga (http://www.mnarteantiga-ipmuseus.pt), 
em 2006.
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Em relação à fotografia, procurou-se que ela contribuísse para um ambiente positivo 
no site. Daí, termos definido uma área no cabeçalho – zona de destaque – para publi-
car uma fotografia que muda aleatoriamente, à medida que o visitante percorre o site. 
Este recurso à fotografia, para transmitir um ambiente positivo, é também visível, por 
exemplo, nos sites Cure Search e Candlelighters, analisados anteriormente.

Recorreu-se igualmente à Ilustração para animar a área do “Espaço Criança”. 

3.2 A logomarca

Reflectindo o espírito de todo site, a logomarca pretende transmitir um ambiente posi-
tivo e optimista. Numa primeira leitura, a marca representa uma seta com uma orien-
tação ascendente – o tal sentido positivo e de luta contra a doença – desenhando, ao 
mesmo tempo, e juntamente com mais duas pequenas circunferências, a cara de uma 
criança com um sorriso rasgado. Numa segunda leitura – menos directa e objectiva – 
pretendemos transmitir um corte com a orientação descendente da seta, que representa 
o sentido negativo da doença. A ligação entre a seta e a palavra “Oncologia” (a doença) 
é dada através da cor magenta.

Relativamente ao logótipo, usamos a família tipográfica “Vag Rounded”19, cujo dese-
nho reforça o carácter infantil.

19 Desenvolvido para o Volkswagen ag em 1979, VAG rounded é uma variação nos sem serif grotes-
cos usados ao longo do seculo XIX. o que é fora do vulgar na VAG rounded é a terminação de cada 
traço / linha ser arredondado. (fonts, 2002)

Figura �7: Logomarca do site OncologiaPediátrica.org
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Para uma comunicação o mais directa e clara possível, adoptamos o nome “Oncologia-
Pediátrica.org” – o endereço do site – para o projecto e representamo-lo no logótipo 
para que se percebesse que este resulta num site.

No desenho da logomarca existiu a preocupação de que a mesma funcionasse em pe-
quenas escalas, sem perdas de informação. Isto prende-se com a possibilidade da pre-
sença desta logomarca em outros sites.

3.3 O trabalho de pesquisa e debate para a formulação dos conteúdos

Os conteúdos do site foram definidos ao longo da investigação e surgiram de diferentes 
pesquisas:

– Do contacto com os profissionais de saúde;

– Do contacto com os pais das crianças oncológicas;

– Dos diferentes sites de referências que encontrámos nesta área (nacionais e, sobre-
tudo internacionais);

– Da variada bibliografia consultada, com destaque para as publicações realizadas para 
os pais.

Antes da construção do site, foram desenvolvidos e colocados à discussão vários diagra-
mas sobre os seus conteúdos informativos. Constatou-se que estes estimularam signi-
ficativamente o debate e que  potenciaram o aparecimento de novas ideias e sugestões, 
contribuindo para uma legitimação cada vez maior da estrutura informativa. Com esta 
metodologia foi possível definir uma base e uma estrutura de informação sólidas. Ape-
sar de esta estrutura nunca se encerrar, por se encontrar em constante actualização de 
conteúdos, foi necessário criar a tal base sólida, de modo a não sermos obrigados a uma 
permanente construção/desconstrução e a um desenhar/redesenhar o site.

3.4 O desenho do site 

Para uma melhor compreensão das decisões tomadas no desenho do site, é premente 
analisar dois pontos (que estão inevitavelmente interligados): o grafismo e a arquitec-
tura da informação.
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3.4.1 O grafismo

A base do grafismo desenvolvido pretende seguir uma mensagem positiva. Todas as 
partes foram trabalhadas de modo a respeitarem a linha de comunicação base pré-defi-
nida, seguindo sempre a lógica desenvolvida do geral para o particular.

Figura �8: Site OncologiaPediátrica.org
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O grafismo é comandado por dois elementos: a cor e a fotografia. Na cor predomina o 
magenta, em convivência pacífica com zonas do site em azul claro. As tonalidades de am-
bas são suaves, procurando transmitir também uma sensação de calma e serenidade. 

Existe igualmente uma preocupação permanente com a legibilidade: o grafismo deve 
estar sempre ao serviço da comunicação e nunca o contrário, pelo menos no caso do 
presente site. As cores são também definidas para ajudarem na hierarquização e leitura 
da informação. 

A fotografia tem um papel igualmente importante neste site, sendo a principal res-
ponsável pelo carácter humano e afectivo que se pretende transmitir. Daí estarem per-
manentemente presentes, no cabeçalho do site, fotografias de crianças, adolescentes 
e pais, num ambiente optimista, aparecendo aleatoriamente à medida que o visitante 
consulta o site.

À semelhança do que sucede no site Cure Search, pretendemos que no nosso site exis-
tam, em certas áreas e sempre que se justifique, a fotografia do autor do respectivo 
texto. Pretende-se que tal aconteça, por exemplo nas áreas dos Testemunhos, mesmo 
tendo consciência de que poderá não haver vontade do autor ou os meios/condições 
necessários para que essa foto apareça.

3.4.2 A arquitectura de informação

De modo a facilitar a leitura do visitante foi desenhada uma grelha que orienta e or-
ganiza todos os conteúdos informativos e que está presente em todo o site, havendo 
obviamente algumas variações em determinadas zonas.

A arquitectura de informação está dividida em oito zonas diferentes, identificadas como 
vemos na figura 19, pelas letras de “A” a “H”:

A) Nos sites/portais com este tipo de estrutura e com bastante informação em todas as 
páginas, a zona do cabeçalho é normalmente utilizada para colocar a identificação do 
site; no presente caso, optámos por colocar a logomarca.

B) Um dos temas que quisemos destacar foram os testemunhos. Por este motivo, fize-
mos uma selecção dos passíveis de serem consultados no site e publicámos no cabeça-
lho, aparecendo alternadamente e de forma aleatória.
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C) O menu superior dá acesso às informações de carácter geral e está sempre presente 
em todas as páginas do site, áreas como as dos “contactos”, “endereços úteis” ou do 
motor de busca. É recomendável a constante presença, de modo a serem consultadas 
em qualquer momento da navegação. Para além disso, se o visitante aceder directa-
mente a uma determinada área do site, pode consultar de forma imediata todas as 
informações de carácter geral, sem ter de se deslocar à página inicial.

D) As diferentes áreas de interesse, relacionadas com a Oncologia Pediátrica, estão 
presentes no menu colocado à esquerda do site. Cada uma delas desdobra-se em várias 
sub-áreas.

Este menu foi pensado de modo a poder crescer sem colocar em causa a organização e 
lógica definidos inicialmente.

Figura �9: Zonas de informação do site da OncologiaPediátrica.org.
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E) Como já foi referido, entendeu-se que a fotografia deveria ter uma posição de desta-
que. Por este motivo definimos uma grande área (500x220 pixels) para a colocação de 
um conjunto de fotografias que se revelam aleatoriamente à medida que se visita o site. 

F) A zona central destina-se à publicação dos conteúdos informativos das diferentes 
áreas. Existiu a preocupação de possibilitar a publicação de comentários pelo visitante, 
de forma a que a comunicação seja o mais interactiva possível. Para além disso, os 
textos, sempre que possível e desejado, estão identificados com o nome e os contactos 
do autor.

G) O menu colocado à direita é usado para informação variada e ligações rápidas a 
destaques.

H) Finalmente, temos a informação de rodapé onde surgem os principais apoios. A sua 
publicitação é importante porque contribui para uma maior legitimação e credibilidade 
do site.

3.5 Os principais conteúdos informativos do site

Os conteúdos informativos seleccionados para o site resultaram primeiramente, da 
investigação realizada. É nossa ambição que estes se desenvolvam, permitindo o surgi-
mento gradual de novos temas e áreas.

Analisa-se em seguida o conjunto de informações disponibilizadas e opções tomadas:

3.5.1 Os fóruns e os testemunhos

Incentivar a partilha e a troca de informação entre os participantes/visitantes do site é 
um dos nossos principais objectivos. 

Mais do que um website para procurar informação sobre a doença, os tratamentos ou 
cuidados diários do doente oncológico, o OncologiaPediátrica.org é uma plataforma 
colaborativa on-line que pretende colocar em contacto crianças, pais e familiares de 
crianças oncológicas de todo o país (e até do mundo de língua portuguesa) para troca-
rem informações, experiências e ideias. Por isso, apostamos na criação de diferentes 
áreas de testemunho e fóruns:
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Testemunhos de crianças e adolescentes
O livro “Tenho-o, Não o quero, Não pedi nada, Não o posso tirar, A minha vida mudou” 
publica testemunhos de crianças oncológicas francesas sobre vários temas. Com base 
em temas similares e com a ajuda das educadoras do IPO-Porto, pedimos a algumas 
crianças, deste Instituto, para escreverem, voluntariamente, o seu testemunho para ser 
publicado no site. 

Dentro desta área existe também uma sub-área intitulada “O teu testemunho…” onde 
as crianças poderão enviar o seu testemunho, sobre um tema completamente livre. 

Testemunhos de pais, familiares e amigos
Esta área conta com a importante colaboração da psicóloga Adriana Campos20 que par-
ticipa periodicamente com artigos para o site. Os seus textos pretendem funcionar 
também como um incentivo a outros pais/familiares/amigos de crianças vítimas de 
cancro para escreverem o seu testemunho, tal como aconteceu, por exemplo, com Fir-
mino Valentir Gomes e Maria Linda Gomes, pais da Ludmila Gomes, doente oncologia 
do IPO-Porto.

Testemunhos de profissionais de saúde
Nesta área pretendemos que os vários profissionais de saúde possam escrever sobre a 
problemática ou relatar uma história ou um acontecimento importante para os pais das 
crianças oncológicas e assim dar mais um contributo para a sua aproximação. 
 

Saliente-se que está anexado um fórum em todos os testemunhos que permite comen-
tar os que já estão publicados ou publicar novos.

Para além destes fóruns, presentes em algumas zonas do site, foi criado um maior 
onde estão disponibilizados vários temas para discussão. Para participar é apenas ne-
cessário efectuar um simples e rápido registo. O acesso ao fórum pode ser efectuado 
pelo site ou directamente, através do endereço: 
http://www.oncologiapediatrica.org/forum.

20 Adriana Campos é mãe de Helena, vítima de Cancro, em 2006. É Licenciada em Psicologia e 
Mestre na área de “Psicologia Escolar”, é responsável pelo serviço de psicologia e orientação da EB 
2,3 de Leça da Palmeira e escreve regularmente para o portal da Educação “Educare.pt” (http://
www.educare.pt), da Porto Editora.
Desde de Dezembro de 2006 que tem colaborado na investigação e participado regularmente no 
site OncologiaPediátrica.org.
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3.5.2 A transposição para o site de outros meios de comunicação

Para além dos conteúdos elaborados propositadamente para o site, procuramos de igual 
forma transpor informação publicada em outros meios de comunicação. Isto foi feito 
após as autorizações e as necessárias modificações/actualizações da classe médica.  
Durante a investigação existiu a dificuldade em publicar em suporte papel, em grande 
parte devido a razões financeiras. Sem a pretensão de as substituir, procurou-se que o 
site fosse mais um meio de divulgação dos conteúdos informativos presentes nestes 
suportes. Uma das publicações em que isto sucedeu foi no Guia de Acolhimento a no-
vos utentes, do IPO do Porto: o “Olá!”.

 
3.6 As opções no desenho do back-office para o site

Uma das principais preocupações tidas no desenvolvimento do site foi o desenho do 
back-office. Procuramos que fosse simples e intuitivo, daí optarmos por desenhá-lo com 
um grafismo o mais semelhante possível ao do front-office. A navegação é quase igual 
à do site, mas com a possibilidade de editar os seus conteúdos. Todos podem ser edita-
dos directamente no back-office, podendo igualmente ser acrescentadas novas áreas em 
quase todas as zonas.

A arquitectura de gestão da informação está dividida em três zonas diferentes:

Menu superior
O seu aspecto gráfico é semelhante ao apresentado no site, mas com mais uma área, a 
dos “utilizadores” onde é efectuada a gestão e registo dos utilizadores do back-office.

Menu lateral (esquerdo)
Também é apresentado com o mesmo grafismo do site, mas com uma diferença: todas 
as sub-áreas e items aparecem directamente visíveis no menu, de modo a que o acesso 
e gestão da informação seja mais directa e rápida.

Zona central
Aqui, é possível publicar os conteúdos que surgem na zona central da primeira página, 
as frases das crianças escritas no cabeçalho e os destaques do menu do lado direito, 
para além de outras configurações do site. Nesta zona figuram igualmente os testemu-
nhos e comentários que são enviados pelos visitantes do site, estando estes sujeitos a 
aprovação para publicação por parte do gestor. 
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Concluída a base do site, o trabalho de campo foi retomado, sendo este realizado so-
bretudo no IPO-Porto e que teve como objectivo a obtenção de conteúdos para o site. 
Apesar de o site não se encontrar ainda finalizado em termos de desenho, construção e 
programação, era já possível apresentar-se uma visão aproximada da versão final.

Figura 20: Back-office do site OncologiaPediátrica.org
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Os objectivos da segunda fase do trabalho de campo diferenciam-se dos estabeleci-
dos para a primeira fase. Agora, tratava-se de promover a maquete do site junto dos 
profissionais de saúde e em especial da comunidade médica, de modo a cativá-los na 
elaboração de novos conteúdos informativos. O processo foi difícil e lento, pautado de 
novo pelas dificuldades já relatadas no capítulo quatro: a falta de disponibilidade dos 
profissionais de saúde.

1. A gestão do Site – A importância da criação de uma estrutura organizada

Aquando das várias tentativas de criação de um grupo de trabalho organizado, estrutu-
rado e hierarquizado, dentro do Hospital de S. João e do IPO, fomos sistematicamente 
confrontados com a falta de disponibilidade por parte da maioria dos profissionais de 
Saúde. As tentativas de sensibilização percorreram os vários níveis hierárquicos de 
chefia. No entanto, é verdade que à medida que a investigação foi avançando e os resul-
tados foram construídos, o apoio foi cada vez maior. No início, foi sobretudo necessário 
recorrer às referências internacionais para explicar o potencial do nosso projecto. No 
entanto, após a construção da primeira maquete do site, este conseguiu legitimar ob-
jectivos e ambições originais.

Esta tentativa de criação de uma equipa foi um problema constante em toda a investi-
gação. Outro factor prejudicial foi a falta de informação existente em relação ao Design. 
Não é fácil investigadores de uma área externa à da Medicina convencerem e mobiliza-
rem uma série de profissionais. Também não afastámos a hipótese de que se o Design 
fosse, actualmente, uma área com currículo, referências e prestígio mais reconhecidos 
e visibilidade de relevância social, as dificuldades pudessem ter sido menores.

No entanto se o processo tivesse sido inverso, ou seja, se a iniciativa, organização e ges-
tão deste projecto tivesse sido de uma, ou até de ambas as Instituições, as dificuldades 
sentidas teriam sido certamente menores, como por exemplo:

– Eventualmente, não teria sido necessária autorização para trabalhar no IPO, nem 
para outras situações; mas mesmo que as autorizações fossem necessárias, certamente 
não demorariam os seis meses que a supracitada levou;

– Conseguiríamos a colaboração dos médicos que constantemente alegavam falta de 
tempo, sem recurso ao trabalho voluntário;

– Teríamos maior rigor no cumprimento dos prazos das diversas fases do projecto.
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Mas apesar dos problemas e das fracas possibilidades conseguimos, numa primeira 
fase, formar uma pequena equipa de trabalho. Pretendíamos que ela servisse de mote 
para a criação da tal equipa oficial de trabalho que ambicionávamos. Esta equipa foi 
composta por apenas duas pessoas: a Dra. Teresa Calisto, do Departamento de Comu-
nicação do IPO-Porto, e o Dr. Álvaro Borges, Director do Núcleo Norte da Associação 
Acreditar, ambos responsáveis pela colocação e gestão dos conteúdos informativos, das 
respectivas instituições. No entanto, apesar de estas serem colaborações importantes e 
necessárias, revelaram-se ainda assim insuficientes. Prova deste facto foi a grande difi-
culdade na obtenção de novos conteúdos para o site durante o correspondente período.

Futuramente, impõe-se a necessidade de colaborações mais alargadas, como por 
exemplo:

– Um conjunto minimamente diversificado de profissionais da Saúde (médicos, inves-
tigadores, educadores, voluntários, etc.) para gerirem os conteúdos do site;

– Um Designer para supervisionar, gerir e responder a novos desafios de Comunicação 
Gráfica do site;

– Um Fotógrafo para apoiar na criação de novas imagens para as diferentes áreas e 
zonas do site;

– Um pequeno grupo de administradores para gerir a equipa de colaboradores, os con-
teúdos, e responder às solicitações dos visitantes do site.

Desta forma, pretende-se garantir um funcionamento do site sem deficiências e criar 
as condições para que ele se possa expandir. Um dos motivos para defender esta neces-
sidade de uma equipa é o facto de o normal funcionamento do site estar dela depen-
dente. É necessário mantê-lo actualizado, dinâmico, respondendo às suas solicitações.

Algumas funcionalidades mais ambiciosas podem ser criadas, mas para isso necessi-
tam inevitavelmente da referida equipa. Vejamos um exemplo: a criação de um chat. 
Este poderia funcionar num determinado horário e poderia ser o local onde os pais po-
deriam obter através de um profissional ou técnico de saúde, e em tempo real, respos-
tas a muitas das suas dúvidas. Temos a consciência de que esta é uma funcionalidade 
muito ambiciosa, porque exige uma grande estrutura organizativa. Mas também não 
podemos deixar de afirmar que tal ambição é exequível. 
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2. O lançamento do site

Depois de concluída a construção do site, no final do mês de Dezembro de 2006, 
aguardámos aproximadamente três meses pela obtenção dos conteúdos necessários 
para o seu lançamento. Salientamos o grande esforço por parte dos profissionais de 
saúde do IPO na rápida e rigorosa elaboração dos respectivos conteúdos.
Aquando da versão final do site e após aprovação por parte da Direcção do IPO, obti-
vemos a autorização para o colocar on-line. Este foi inaugurado no dia 10 de Março de 
2007, tendo a cerimónia de inauguração sido marcada para o dia 29 do mesmo mês.

Durante o período que mediou a estreia e a cerimónia de lançamento, o site foi pro-
movido pessoalmente e na Internet (em portais, sites, newsletters e motores-de-busca). 
Este esforço contribuiu significativamente para o aumento do número de visitantes.

O objectivo foi o de obter mais conteúdos informativos no dia da cerimónia de lança-
mento do site e respectivo fórum. Esta estratégia, como se veio a confirmar, conduziu à 
participação de um número muito significativo de novos visitantes.

3. Cerimónia de inauguração do site

A cerimónia de lançamento realizou-se no auditório do IPO-Porto. Foi uma iniciativa 
organizada em conjunto com este Hospital, com objectivo de dar a conhecer o projecto 
à Comunicação Social – para deste modo ser amplamente divulgado à comunidade em 
geral e aos pais das crianças com Cancro em particular.

A oficialização e apresentação do site contaram com a presença do autor, do progra-
mador e do orientador do projecto, bem como com a presença do Dr. Machado Lopes 
– Director clínico do IPO, da directora do Serviço de Pediatria do IPO, Dra. Lucília 
Norton, de José Carvalhinho, da Associação Acreditar, e de Maria José Coelho, mãe de 
uma criança oncológica. 

As principais reacções e resultados da presente investigação começaram a surgir nesta 
cerimónia. No discurso da Dra. Lucília Norton, e como o jornal “O Primeiro de Janeiro” 
notícia, “ (…) após uma tentativa amadora, em 1996, que não teve subsistência para 
vingar” é prolífica a implementação deste website, que permitirá alargar horizontes em 
plena era digital e que incorpora aquilo que, na sua óptica, é o dever de todos os que 
trabalham na luta contra o cancro – ‘Informar o mais exaustivamente possível’” (Melo, 
2007). “ (…) Um sentimento partilhado pelo director clínico do instituto, que frisa a 
importância do ‘elo permanente e omnipresente que se estabelecerá entre os pequenos 
doentes, familiares e doentes’” (Melo, 2007).
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Importante foi o discurso de Maria José Coelho, que representou as mães das crianças 
com cancro e utilizadoras do site: Considera a criação deste site mais uma luz de espe-
rança. “Ouvir experiências e ter cada vez mais informação dá-nos força e ajuda-nos a 
enfrentar esta inglória partida do destino” (Melo, 2007).

Como já salientado nesta dissertação, foi nosso objectivo aproximar a Multimédia dos 
profissionais de saúde, bem como implementar uma Cultura Digital e contribuir para 
o seu desenvolvimento e expansão. Através das várias acções de sensibilização e escla-
recimento, é constatado que a tal Cultura começa a surgir. O impacto e a dimensão que 
este projecto teve junto da comunidade médica resultaram no importante anúncio que 
a Dra. Lucília Norton fez nesta cerimónia: o apoio da Secção da Hematologia e Onco-
logia da Sociedade Portuguesa de Pediatria. Este Serviço, presidido pela própria Dra. 
Lucília Norton, é constituído por um conjunto de médicos oncológicos de todo o país 
que mostraram interesse em colaborar regularmente no desenvolvimento dos conte-
údos clínicos para o site. Este facto garante, em princípio, a contínua actualização de 
uma importante parte dos conteúdos informativos.

A inauguração do site marcou o encerramento de uma fase importante e o início de 
uma outra. O presente projecto teve como objectivo não só construir e colocar on-line o 
site mas também criar as condições necessárias para que ele possa continuar a desen-
volver-se de uma forma sólida.

Os dias seguintes à referida inauguração seriam de análise e avaliação das primeiras 
reacções e resultados do site.

4. Principais resultados

Para além dos bons resultados já mencionados, onde se destaca a consciencialização 
dos vários profissionais de saúde sobre a importância deste projecto, o apoio da direc-
ção IPO e da Secção da Hematologia e Oncologia da Sociedade Portuguesa de Pediatria, 
assistiu-se imediatamente a seguir à inauguração, a reacções que superaram o inicial-
mente esperado.

A Comunicação Social deu destaque ao site. Surgiram notícias em diversos órgãos de 
comunicação de referência, tais como: as televisões RTP, SIC e Porto Canal, as rádios 
TSF, Rádio Nova, Rádio Renascença, Antena 1 e Rádio Comercial e nos jornais Público, 
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Sol e Primeiro de Janeiro. Para a divulgação, muito contribuiu a Agência Lusa21, que 
nos contactou e entrevistou. Saliente-se que foi uma entrevista de mais de dez minutos 
dando oportunidade de explicar o projecto, descrever as várias áreas do site e afirmar 
algumas recomendações para o futuro.

A entrevista foi divulgada em quase toda a imprensa nacional – clientes desta empresa.

O impacto junto da opinião pública foi grande. O número de visitas subiu significativa-
mente. Entre os dias 26 (dia em que o site começou a ser divulgado em alguns portais 
na Internet) e 31 de Março registaram-se 1280 visitas, com destaque para o dia a seguir 
à inauguração (30 de Março) em que ocorreram 360 visitas. A média entre estes dias 
foi acima das 200 visitas diárias. 

Mas mais importante do que estes dados estatísticos foram os muitos e-mails, teste-
munhos e comentários que o site recebeu. Outro facto a salientar foi o aumento da 
participação dos pais e familiares nos vários fóruns espalhados pelo site.

Esta linha ascendente nos resultados do site prosseguiu no mês de Abril. Este conti-
nuou a ser referenciado e aumentou a sua divulgação em portais e sites na Internet, e 
as visitas e participações também continuaram a aumentar. Somente entre os dias 1 e 
6 de Abril, registaram-se 1319 visitas. Este sucesso, cada vez mais visível, mereceu o 
destaque da RTP, que nos contactou no dia 7 de Abril para fazer uma nova reportagem 
para noticiar o impacto que o site estava a ter na opinião pública. Tal reportagem, que 
foi noticiada no dia 29 de Abril, no Jornal da Tarde, da RTP 1, contribuiu ao mesmo 

21 A “Lusa, Agência de Notícias de Portugal, S.A.” é a maior agência de notícias de língua portuguesa. 
Todos os dias esta Agência distribui aos seus clientes notícias sobre o que de mais significativo acon-
tece ou vai acontecer em Portugal e no mundo. Além dos seus duzentos jornalistas, a Lusa conta com 
mais oitenta jornalistas que com ela colaboram, numa base regular ou eventual, em vários pontos do 
país e do globo. A Lusa é uma grande empresa, sendo uma sociedade anónima com nove accionistas 
e maioria de capitais públicos e um volume de negócios superior a 17 milhões de Euros.
A Lusa dispõe de delegações ou correspondentes em todas as capitais de distrito de Portugal e nos 
concelhos das áreas metropolitanos de Lisboa e Porto.
Tem também delegações em Madrid e Bruxelas; Bissau, Praia, Luanda, Maputo e Joanesburgo; Díli, 
Macau e Pequim; e em S. Paulo e tem correspondentes em mais de três dezenas de cidades nos cinco 
continentes.
Os seus clientes são todos os jornais portugueses de expansão nacional, as rádios de expansão na-
cional e as três empresas de radiotelevisão. Muitos dos jornais e das rádios regionais. Alguma im-
prensa semanal e muitas dezenas de órgãos de comunicação social que se destinam às comunidades 
portuguesas espalhadas pelo mundo. Toda a imprensa desportiva e alguma imprensa especializada. 
Jornais, televisões, agências e rádios dos países africanos de língua oficial portuguesa. Diversos orga-
nismos e instituições, públicos e privados. Cerca de quatrocentos operadores de instituições financei-
ras e ainda vários clientes individuais que consultam os serviços da Lusa gratuitos ou por subscrição. 
É um universo de perto de um milhar de clientes permanentes, incluindo ‘sites’, portais e edições 
“on-line” portugueses, brasileiros e africanos. (Lusa, 2007)
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tempo para uma divulgação acrescida. Os efeitos positivos desta reportagem foram 
grandes:

– O número de visitantes no dia 29 de Abril foi de 647 visitas;

– Foram recebidos um grande número de e-mails com novos testemunhos, comentá-
rios, pedidos de ajuda, solidariedade e de apoio e incentivo;

– O forúm registou a entrada de novos membros e participações.

Em resumo, e numa avaliação feita até 30 de Abril de 2007, os resultados, mais uma 
vez, superaram o inicialmente esperado.

Para além de alguns dos bons resultados já relatados, importa destacar:

– A rede de comunicação e solidariedade que nasceu e cresceu através do site: vários 
pais, familiares e amigos partilharam ideias, emoções, experiências, etc.; 

– A onda de solidariedade a que se assistiu por parte de várias pessoas que se disponi-
bilizaram a ajudar nas mais diferentes formas, como por exemplo, para voluntariado 
ou para doadores de medula óssea. Tal facto, levou a que se publicasse no menu do 
lado direito do site dois anúncios para angariação de novos voluntários e doadores de 
medula óssea. Ambos funcionavam também como botões que ligavam a páginas com 
mais informação sobre o respectivo tema;

Figura 2�: Menu do lado direito do site OncologiaPediátrica.org
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– Os vários contactos de pais a solicitarem informações sobre a doença;

– As mensagens de apoio e incentivo de doentes, ex-doentes, pais, familiares, amigos 
e anónimos;

Para a compreendermos melhor os resultados obtidos, publicamos uma selecção dos 
principais testemunhos recebidos e publicados no site (anexo 7), uma selecção dos 
principais comentários recebidos e publicados no site (anexo 8) e uma selecção dos 
principais e-mails recebidos através do site (anexo 9).



CAPÍTULO 

07
ANÁLISE E AVALIAÇÃO 
DO PERÍODO POSTERIOR 
À CONSTRUÇÃO DO SITE



90 OncologiaPediátrica.org

1. Considerações gerais

O objectivo inicial do presente projecto era, essencialmente, o de construir uma plata-
forma digital de informação, que ajudasse a atenuar o sofrimento de todos aqueles que 
estão directa ou indirectamente envolvidos na problemática do Cancro infantil, em es-
pecial os pais. Mas uma série de problemas de base com que nos deparámos no início 
da investigação, obrigou-nos a repensar e redefinir todo o estudo.

Nos três principais locais onde o trabalho de campo se desenvolveu (Associação Acre-
ditar, Hospital de S. João e IPO-Porto) registamos um dos principais problemas: a re-
duzida cultura digital existente no meio em causa. Na presente dissertação explicam-se 
os motivos de tais registos, como por exemplo: a inexistência de referências nacionais 
de Multimédia sobre Oncologia Pediátrica e uma generalizada falta de conhecimento 
sobre os bons exemplos internacionais, assim como das grandes potencialidades da 
Internet. O mesmo verificámos relativamente à ideia comum em redor do Design Mul-
timédia e sobre a sua área de acção. Sentiu-se uma estranheza generalizada pela nossa 
presença e, em alguns casos, até mesmo desconfiança. Acresceu a estas dificuldades a 
falta de disponibilidade da maioria dos profissionais de saúde.

Perante o supracitado, compreendeu-se que os objectivos desta investigação passavam 
obrigatoriamente a ser dois: construir o site e criar as condições necessárias para que 
ele se mantivesse vivo e se desenvolvesse.

À medida que a investigação avançou e os resultados foram surgindo – o que ajudou a 
legitimar o nosso objectivo original – a resistência foi muito lentamente diminuindo 
e a participação aumentando. Pretendia-se que os papéis se invertessem, ou seja, que 
deixasse de ser necessário persuadir os agentes a participarem. Tal foi conseguido, so-
bretudo devido a uma estratégia de persistência, resistência, diplomacia e respeito pela 
vontade de cada um em participar no projecto. Nada foi forçado, dado que era compre-
endido que a participação teria de ser voluntária. Inicialmente, registaram-se casos de 
recusa à participação (a maioria justificada pela já referida falta de disponibilidade) que 
persistiram até à data. No entanto, assistiu-se também a mudanças de vontade e boas 
participações, muitas delas valiosas para o sucesso do site. Verificou-se que lentamente 
as pessoas se consciencializaram para o potencial do projecto. A referida cultura digital 
que defendemos começou gradualmente a manifestar-se.

Com a cerimónia de lançamento do site, os resultados surgiram: reconhecimento da 
comunicação social e a aceitação e participação da opinião pública foram assinaláveis. 
Tal como foi referido no capítulo 6, houve uma significativa divulgação do site na co-
municação social, com destaque para os órgãos de comunicação de referência, tais 
como: as televisões RTP, SIC e Porto Canal, as rádios TSF, Rádio Nova, Rádio Renas-
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cença, Antena 1 e Rádio Comercial e nos jornais Público, Sol e Primeiro de Janeiro, e 
a Agência de Notícias Lusa. Relativamente à opinião pública, para além dos bons re-
sultados registados nos primeiros dias subsequentes à cerimónia de inauguração, dois 
meses depois, o nível de visitas e participação no site continuam a ser bons. O número 
médio de visitas no mês de Março (a contar a partir do dia 21 de Março, dia em que o 
site foi divulgado à comunicação social) foi de 153 visitas, em Abril de 143 e em Maio 
de 90 visitas.

Ao contrário dos dois primeiros meses, no mês de Maio não houve nenhuma divul-
gação nos órgãos de comunicação social e o número de referências do site Oncologia-
Pediátrica.org em sites e portais foi naturalmente muito menor. Assim este mês ser-
viu também como um primeiro teste ao sucesso do site, pós-mediatização dos media. 
Constatou-se que o número de visitas e, principalmente, o número de participações 
(como pode ser confirmado nos anexos 7, 8 e 9 onde estão publicados respectivamente 
uma selecção dos principais testemunhos, comentários e e-mails recebidos no site) 
continuaram a ser significativos. 

O sucesso público do site ajudou a legitimar a investigação que o antecedeu. 

Crê-se que o presente projecto ultrapassou muitas barreiras e conseguiu dar voz e um 
certo poder a esta comunidade que vive o drama da oncologia pediátrica. Apesar de ter 
atingido mais do que os objectivos a que se propôs de início, ele não é – nem nunca 
será – um projecto finalizado, dado a sua vocação ser a de iniciar. É nossa convicção que 
este projecto deve permanecer como um ponto de partida. A solidariedade social existe, 
mas necessita de ser continuamente estimulada. É por isso importante que este projec-
to continue a ser desenvolvido e apoiado. É também importante que surjam nesta área 
novos projectos que contribuam para esta ambição de mudança social.

2. Limitações encontradas e pistas para o futuro

A presente investigação deparou-se com uma série de limitações que analisámos ao 
longo desta dissertação. Algumas foram contornadas, tendo sido vitórias importantes e 
até mesmo decisivas para o sucesso do site.

As entrevistas com os pais foram uma das partes difíceis e delicadas do trabalho de 
campo. Todas decorreram sem problemas, dentro das regras previamente acordadas 
com as Comissões de Ética. Com a inauguração do site estas naturais dificuldades tidas 
nas entrevistas foram ultrapassadas. Também aqui se inverteram os papéis, passando 
nós a sermos contactados. Esta participação em maior número dos pais e familiares, foi 
a principal prova da importância deste projecto.
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Uma das lacunas existentes no site são os conteúdos clínicos. Como já foi referido nesta 
dissertação, em termos gerais, a disponibilidade dos médicos com quem contactámos 
(IPO do Porto e Hospital de S, João) foi reduzida. O apoio da Secção de Hematologia e 
Oncologia da Sociedade Portuguesa de Pediatria, prometido pela sua Presidente, a Dra. 
Lucília Norton, poderá ser um importante contributo para colmatar esta falta. Man-
tém-se, no entanto, a incerteza sobre quantos profissionais irão participar, e com que 
regularidade o irão fazer. Será igualmente necessário reunir mais instituições a nível 
nacional e internacional, para colaborarem neste site. A equipa organizada conseguiu 
responder às necessidades, mas sabemos da existência de mais informação relevante e 
que ainda não está suficientemente contemplada ou necessita de um maior aprofunda-
mento, como por exemplo:

– Informação específica sobre os vários tipos de Cancro: nesta área do site ainda não 
existe qualquer tipo de conteúdos sobre Tumores Cerebrais, Neuroblastomas, Tumores 
Renais, Tumores Ósseos e Retinoblastomas;

– As informações sobre os tipos de tratamento, mais concretamente sobre Quimiotera-
pia e Radioterapia, carecem de um maior desenvolvimento.
É necessário também não esquecer que todos os conteúdos do site se devem manter 
sempre actualizados.

Sabemos que há ainda muitas barreiras a ultrapassar e que mais poderá ser feito. Foi 
possível aproximar a Multimédia dos vários profissionais, voluntários e restantes pes-
soas que estão envolvidas directa/indirectamente nesta realidade. Foi dado um contri-
buto para a implementação de uma Cultura Digital, mas é necessário criar as condições 
para o seu desenvolvimento e expansão, também porque a própria cultura digital se 
encontra em desenvolvimento muito acelerado, exigindo um acompanhamento e actu-
alização permanentes.

De modo a garantir uma manutenção sólida e crescimento do site é importante que 
sejam analisadas, discutidas e concretizadas as seguintes recomendações:

1. A criação de um protocolo que reúna o número de instituições e/ou pessoas necessá-
rias para a formação de uma equipa de trabalho devidamente organizada, estruturada 
e qualificada para colaborar no site. Foram feitas inúmeras tentativas para o conseguir, 
mas por várias incompatibilidades tal nunca foi possível. A comunidade que nasceu 
em torno do site e que continua a aumentar, necessita cada vez mais de uma estrutura 
institucional que a apoie;
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2. Uma maior capacidade de iniciativa por parte das instituições. Perceber que o site 
está ao serviço não só dos pais, familiares e amigos das crianças com cancro, mas tam-
bém das instituições;

3. Criação de protocolos com instituições internacionais de modo a alargar esta rede de 
comunicação e de contactos que foi criada.
Sabendo-se da pouca disponibilidade por parte dos profissionais de saúde nacionais na 
criação de conteúdos informativos para o site, esta medida pode ser também uma mais 
valia para colmatar esta lacuna;

4. À semelhança do que acontece com alguns dos sites internacionais, analisados nesta 
dissertação, é preciso que muitos dos conteúdos sejam mais aprofundados. Todo o site 
está preparado e desenhado de modo a facilmente serem acrescentadas áreas e sub-
áreas;

5. Usar o site como veículo privilegiado na promoção de campanhas, eventos, activida-
des, solidariedade, etc.; 

6. Uma maior promoção do site por parte dos vários organismos, associações e insti-
tuições. O site OncologiaPediátrica.org foi referenciado em mais de 40 sites e portais 
nacionais, alguns de grande importância e/ou mediatismo, tais como: Ordem dos Mé-
dicos; Médicos Na Internet, Saúde na Internet (MNI); Portugal Diário; AEIOU; Rádio 
Renascença; O Primeiro de Janeiro; Rádio Televisão Portuguesa (RTP); Público; Uni-
versidade do Porto; Educare, Porto Editora.

Muitos destes sites contribuíram para o aumento significativo do número de visitas e 
de participações. Por isso é vital que a divulgação e promoção continuem de modo a 
que ele não corra o risco de cair no esquecimento.

Esta investigação conseguiu atingir objectivos substancialmente superiores aos inicial-
mente previstos. É certo que uma importante etapa foi cumprida, mas é necessário que 
este trabalho continue, caso contrário será efémero. Após dois meses do lançamento do 
site, continuam a chegar mensagens de apoio para colaboração neste projecto – é uma 
das provas da solidariedade existente nesta área. Esta solidariedade deverá continuar 
a ser estimulada e eficazmente potenciada, através do site OncologiaPediátrica.org e 
através de novos projectos.

No presente, há uma prova factual da importância do Design no apoio a familiares, 
amigos e doentes na luta contra o Cancro Pediátrico.
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A rede de comunicação que nasceu e cresce no site desencadeou várias discussões, 
nascendo novas ideias e novos desafios.

A multimédia, mais precisamente nos contextos on-line, pode ser um veículo regenera-
dor de um tecido social e solidário empobrecido, conferindo o poder do conhecimento 
ao cidadão comum.

Este projecto provou, através dos bons resultados obtidos (descritos e analisados na 
presente dissertação), que a contribuição do Design nesta problemática é importante. 
É necessário que a investigação continue, que surjam novos projectos e que se encon-
trem novas soluções para a construção de uma sociedade mais solidária e pró-activa.
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APCL
Acrónimo de Associação Portuguesa da Luta Contra a Leucemia.

CEDACE
Sigla de Centro Nacional de Dadores de Células de Medula Óssea, Estaminais ou de Sangue 
do Cordão.

COG
Sigla de Children’s Oncology Group.

Backend
É a parte administrativa do site, onde se gerem os conteúdos informativos.
Normalmente, apenas os gestores autorizados (através do nome de utilizador e palavra-
chave) conseguem entrar. 

Blogue
Abreviação de Weblog. Literalmente é uma construção a partir das palavras Web (rede) e 
log (registo ou diário). Um Blogue é uma página da Web que consiste basicamente num 
diário onde os seus autores escrevem com total liberdade. As actualizações (chamadas 
posts) são organizadas cronologicamente de forma inversa. É frequentemente actualiza-
do de opiniões, emoções, factos, imagens ou qualquer outro tipo de conteúdo. 

CMS
Sigla de Content Managment System ou, em português, Sistema de Gestão de Conteúdo, 
são plataformas web pré-programadas usadas para a construção de sites, portais ou 
intranets dinâmicos. A grande vantagem no uso destas plataformas é a de permitirem 
que o conteúdo do site possa ser modificado rapidamente e em qualquer altura, sendo 
apenas necessário um computador ligado à Internet.

Frontend
É a zona do site acessível a todos os visitantes, é o que consultamos quando digitamos 
o endereço do site na Internet.

EPE
Sigla de Entidade Pública Empresaria.

Eurostat
Instituto de Estatística da União Europeia.

IPO
Acrónimo de Instituto Português de Oncologia, hospitais que têm por missão princi-
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pal a prestação de cuidados de saúde hospitalares oncológicos à população. Faz parte 
ainda da sua missão desenvolver actividades de investigação, formação e ensino no 
domínio da Oncologia. Há três IPOs em Portugal: Lisboa, Porto e Coimbra.

Base de dados
São conjuntos de dados com uma estrutura regular que organizam informação. Uma 
base de dados normalmente agrupa informações utilizadas para um mesmo fim.

NCCF
Sigla de National Childhood Cancer Foundation.

On-line
É um anglicismo da gíria dos internautas que se popularizou devido à generalização 
da Internet. Na verdade, significa dizer estar em linha, conectado ou ligado. No contex-
to da Internet significa estar disponível para acesso.

PDF
Acrónimo de Portable Document Format, é um formato de arquivo desenvolvido pela 
Adobe Systems para representar documentos de maneira independente do aplicativo, 
hardware, e sistema operacional usados para criá-los. Um arquivo PDF pode descre-
ver documentos que contenham texto, gráficos e imagens num formato independente 
de dispositivo e resolução.
O PDF é um padrão aberto, e qualquer pessoa pode escrever aplicativos que leiam ou 
escrevam PDFs. Há aplicativos gratuitos para Linux, Windows e Macintosh, alguns 
deles distribuídos pela própria Adobe.

Site (sitio da web, website)
É um conjunto de páginas Web acessíveis geralmente pelo protocolo HTTP na Inter-
net. O conjunto de todos os sites públicos existentes compõem a World Wide Web 
(www).

Template
Template (ou “modelo de documento”) é um documento sem conteúdo, com apenas a 
apresentação visual (apenas cabeçalhos por exemplo) e instruções sobre onde e qual 
tipo de conteúdo deve entrar a cada parcela da apresentação — por exemplo conteú-
dos que podem aparecer no inicio e conteúdos que só podem aparecer no final.
Web templates (ou “modelos de página”) são instrumentos utilizados para separar a 
apresentação do conteúdo em web design, e para a produção massiva de documentos 
web. Os templates são interpretados por um “sistema de template”.
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Os registos e reflexões do Diário de campo foram efectuados entre 10 de Novembro de 
2005 e 30 de Outubro de 2006. Nesta dissertação, publicamos uma selecção dos regis-
tos mais significativos. Com isto, pretendemos elucidar o leitor para que compreenda 
melhor as dificuldades por que passámos e até mesmo algumas angústias que tivemos 
e perceba as opções que tomamos. 

Gostaríamos de salientar que, o que escrevemos são interpretações e reflexões de si-
tuações que captámos. Eventualmente, e fruto da nossa investigação, algumas dessas 
interpretações não as teríamos agora, mas preferimos transcrever fielmente o que pen-
samos nesses dias e assim se perceba a evolução natural da investigação.

Decidimos não publicar os conteúdos de interpretação mais subjectiva e polémica por-
que a denúncia não é, nem nunca foi, um objectivo desta investigação. 

Quinta-feira, 10 Novembro 2005

Inicio a investigação e o trabalho de campo.

É marcada uma reunião para as 14.30 horas com Eduarda Mota, coordenadora do nú-
cleo do norte da Associação Acreditar.

Às 14.20 horas contacto telefonicamente a Eduarda Mota para me explicar onde se 
situa precisamente a associação. Não começámos bem, a Eduarda Mota tinha marcado 
uma outra reunião para a mesma hora. Adiámos para as 15.30 horas.

A Eduarda Mota reencaminha-me para a psicóloga Joana. Ir-me-á receber, enquanto 
espero pela reunião.

Chego à “Acreditar” às 15.30 horas. Fica no 4o andar do edifício da Liga Portuguesa Con-
tra o Cancro. A Eduarda Mota chega às 16h30, uma hora depois do combinado. Pede 
imensa desculpa pela confusão e atraso. Apresento-lhe o meu currículo e proposta de 
dissertação. Considera a proposta muito interessante e que poderá ser uma grande aju-
da para os pais. Mostra de imediato grande interesse em apoiar o projecto.

Falo-lhe da importância do trabalho de campo no IPO e Hospital para o sucesso do 
projecto. Para que o processo de obtenção do livre-trânsito seja mais rápido, a Eduarda 
Mota aconselha-me a apresentar-me com o apoio da “Acreditar”. Se for directamente 
pelas as instituições, ser-me-á, eventualmente, mais complicado provar a legitimidade 
da investigação. Apresentar-me com o apoio da “Acreditar” evitará, em princípio, res-
ponder a várias dúvidas sobre as minhas intenções perante ambas as instituições.
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A “Acreditar” tem reuniões periódicas com o Hospital de S. João e IPO e a seguinte 
será já na próxima semana. É por isso fundamental ter a documentação pronta o mais 
rápido possível. Caso não entregue agora, terei de esperar sensivelmente mais um mês. 
Pede-me para fazer um dirigido ao IPO e outro ao Hospital de S. João. Conversamos 
um pouco sobre estes dois centros de tratamento do Porto. 

Promete-me fazer o mais possível para conseguir a as autorizações, mas alerta-me para 
grande a dificuldade na obtenção das mesmas.

Segunda-feira, 14 Novembro 2005

De manhã, levanto na FBAUP o pedido de autorização assinado pelo meu tutor.

À noite, actualizo o currículo, releio e faço pequenas alterações na proposta de disserta-
ção. Coloco, em triplicado, em três envelopes: IPO, Hospital de S. João e um para mim. 
Às 21.30 horas entrego os envelopes na Acreditar em nome da Eduarda Mota.

Quarta-feira, 23 Novembro 2005

Ao fim da manhã fui contactado telefonicamente pela Eduarda Mota. Foi o primeiro 
feed-back da Acreditar. Segundo a Eduarda Mota, tinha acabado de sair de uma reunião 
com o IPO e Hospital de S. João. Diz-me que a reunião correu muito bem tendo havido 
uma boa receptividade por parte dos representantes de ambas as instituições.

Sexta-feira, 25 de Novembro 2005

Tento contactar, o Dr. Álvaro Aguiar, director da Pediatria do Hospital de S. João, mas 
sem sucesso. 

Entro em contacto com a Dra. Lucília Norton, directora da Pediatria do IPO. Após um 
ligeiro equívoco (que durou 10 minutos) em que fui confundido com um representante 
do projecto de uma nova casa para a Acreditar, surge o segundo mal entendido. A Dra. 
Lucília Norton não tinha conhecimento da carta que lhe tinha sido entregue em mãos 
pela Eduarda Mota. Profundamente surpreendido com o que estava a acontecer, con-
tacto a Eduarda Mota, que me esclarece que a carta não tinha sido entregue em mãos 
por ela, mas sim pela sua irmã, a Maria Boto.

Contacto novamente a Dra. Lucília Norton, relembrando-a do encontro que teve na 
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Quarta-feira com a Maria Boto. É então que a Lucília Norton se recorda do envelope e 
diz que ainda não teve oportunidade de o abrir. Enquanto conversa comigo ao telefone, 
abre o envelope e lê tudo rapidamente. Dz-me que a carta está dirigida à pessoa errada. 
Diz-me para a dirigir ao Presidente do Conselho de Administração.

Segunda-feira, 28 de Novembro 2005

Em conversa telefónica com a Maria Boto decidimos que seria melhor fazer alterações 
na carta. Irá dirigida ao Presidente do Conselho de Administração, Dr. Artur Ozório. A 
carta será entregue em mãos à secretária do Presidente e marcada uma reunião entre 
mim, o Presidente e um elemento da “Acreditar”.
O objectivo da entrega prévia da carta é o de possibilitar ao Presidente ter conhecimen-
to do assunto que será tratado na reunião, bem como do meu currículo. A Maria Boto 
aconselha-me a escrever uma carta dirigida exclusivamente ao IPO. 

Quinta-feira, 08 de Dezembro 2005

Entrego na “Acreditar”, em nome da Maria Boto, o novo dossier para o IPO.

Quarta-feira, 14 de Dezembro 2005

Marco com a secretária do Dr. Álvaro Aguiar uma reunião com ele para Terça-feira, 20 
de Dezembro, às 15 horas. Alerta-me para chegar cedo, dado que pode ser demorado o 
percurso desde a entrada até ao local da reunião, devido à arquitectura labiríntica e às 
previsíveis demoras em passar pelos seguranças.

Terça-feira, 20 de Dezembro 2005

Chego às 14.15 horas ao Hospital de S. João. Depois de solicitar ajuda a inúmeras pesso-
as, e subir e descer andares, consigo, 15 minutos depois, chegar finalmente ao local.

Durante este percurso atribulado várias notas merecem ter tomadas. Como doente, tinha 
já visitado as urgências deste Hospital, mas esta zona que hoje visito foi a primeira vez. 

O edifício tem um ambiente pouco acolhedor. Os corredores têm fraca luminosidade, 
as paredes são sujas, o mobiliário é, na sua maioria, velho e a sinalética é insuficiente.  
É extremamente difícil encontrarmos algo sem a ajuda de um segurança ou funcioná-
rio. A arquitectura é labiríntica.
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Enquanto circulo pelos corredores, passo pela sala de espera da pediatria que se distin-
gue das outras, pela tímida decoração infantil. Para um doente ou familiar que visite, 
pela primeira vez, este espaço, não é certamente o ambiente e a arquitectura que cola-
boram para o seu bem-estar.

Chego finalmente ao gabinete do Dr. Álvaro Aguiar que me recebe com muita simpa-
tia. Pede-me imensa desculpa, mas diz-me repetidamente que não tem memória de ter 
recebido qualquer tipo de documento meu. Tinha uma cópia comigo e apresento-lhe. 
Mostra-se preocupado com esta confusão enquanto continua a lamentar o sucedido. 
Falo-lhe do meu projecto, enquanto o Dr. Álvaro Aguiar vai lendo toda a documentação. 
Acha interessante a minha proposta de investigação e diz-me que, em princípio, não vê 
qualquer tipo de inconveniente e conseguir o livre-trânsito. Explica-me o processo, as 
suas diferentes fases, e dá-me contacto das pessoas com quem devo falar. 

De forma a acelerar, desde já, o processo, o Dr. Álvaro Aguiar telefona para o Dr. Filipe 
Almeida, Presidente da Comissão de Ética. Fala-lhe resumidamente do meu projecto 
e avisa-o que brevemente eu irei contactá-lo. Nesta reunião que tivemos, o Dr. Álvaro 
Aguiar explica-me sucintamente o funcionamento da Pediatria Oncológica e diz-me o 
nome de alguns profissionais do hospital que, em princípio, poderão ser uma boa aju-
da para o projecto. Fico profundamente agradecido ao Dr. Álvaro Aguiar.

Quinta-feira, 22 de Dezembro 2005

Tenho um encontro marcado para as 23.30 horas com o Dr. Filipe Almeida, Presidente 
da Comissão de Ética, nas Urgências da Pediatria do Hospital de S. João e facilmen-
te o encontro. Tal como tinha acontecido com o Dr. Álvaro Aguiar sou recebido com 
simpatia. A resposta ao meu pedido de apoio é positivo. Lê toda a documentação que 
trago comigo: carta de recomendação do tutor, proposta de dissertação, o meu currículo 
e carta do Dr. Álvaro Aguiar. Durante a conversa explico-lhe os objectivos do projecto 
e saliento os motivos da necessidade do trabalho de campo e de que forma pretendo 
trabalhar nele. O Dr. Filipe Almeida avisa-me, desde já, de algumas regras que terei de 
obedecer. Regras que compreendo, aceito e que felizmente não limitarão nem condi-
cionarão o meu trabalho.

Em relação à documentação que trago comigo, o Dr. Filipe Almeida pede-me para fazer 
uma ligeira alteração no texto da “Proposta de Dissertação”: alterar o parágrafo em que 
refiro o meu contacto com os doentes, familiares e médicos, para “Será necessário, um 
constante trabalho de campo: entrevistas a profissionais das várias áreas do conheci-
mento que este projecto envolve, doentes, familiares, etc. A abordagem aos doentes e 
familiares, para pedir consentimento, será feita pelo médico assistente.”
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Explica-me qual é o passo seguinte: preencher toda a documentação necessária para 
ser apresentada na reunião da Comissão de Ética do Hospital de S. João. É fundamen-
tal que entregue toda essa documentação na semana seguinte, para que seja possível 
conseguir a autorização em Janeiro. Se falhar esta entrega, terei de esperar pela reunião 
seguinte, em Fevereiro. Para evitar possíveis imprevistos e enganos no preenchimento 
da documentação, combino com o Dr. Filipe Almeida mostrar-lhe toda a documenta-
ção, antes de a entregar na administração do Hospital. 

Tal como o Dr. Álvaro Aguiar, o Dr. Filipe Almeida também considera a minha proposta 
de investigação interessante e igualmente me aconselha a ter um psicólogo como co-
tutor. Há duas possibilidades interessantes: os doutorados Paulo Almeida ou Victor 
Almeida.

Começo a desistir do IPO do Porto. Sinto pouco ajuda da “Acreditar” no processo.

Terça-feira, 27 de Dezembro 2005

Ligo às 9.30 horas para a direcção do Hospital de S. João pedindo que me enviem 
toda a documentação necessária. Rapidamente a preencho. Telefono para o Dr. Filipe 
Almeida e marco um novo encontro para confirmarmos se está toda a documentação 
reunida, bem preenchida e pronta para ser entregue. Consigo o encontro nessa mesma 
manhã.

Mostro-lhe toda a documentação que trago comigo e confirma-me que está tudo correc-
to, faltando apenas elaborar um pequeno documento dirigido ao Presidente do Conse-
lho de Administração do Hospital de S. João, a informar que a minha investigação não 
tem qualquer suporte financeiro, nem acarretará quaisquer encargos para o Hospital. 
De forma a economizar tempo, opto por escrevê-la de imediato, com a ajuda do Dr. 
Filipe Almeida. Confirmada toda a documentação, dirijo-me directamente para a direc-
ção do Hospital ao encontro da dona Ana Rosa, secretária na Administração. Fotocopio 
toda a documentação e entrego-lhe os originais.

A reunião da Comissão de Ética será na primeira semana de Janeiro. O Dr. Filipe Al-
meida diz-me que certamente não haverá qualquer tipo de problema em obter a auto-
rização, mas certezas, obviamente, não as pode dar. Promete-me que serei contactado 
após a decisão da comissão.

Do IPO e da “Acreditar” continuo sem saber de qualquer tipo de notícia. Recordo que a 
Dra. Maria Boto prometeu contactar-me quando tivesse alguma novidade.
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Faço um curto balanço destes quase dois meses de trabalho:

– Destaco a ajuda do Dr. Álvaro Aguiar e Dr. Filipe Almeida na formulação do processo 
para a obtenção do Livre-trânsito no Hospital.

– Sinto que está a haver pouca persistência da “Acreditar” no IPO.

– Em resultado das conversas que tive o Dr. Álvaro Aguiar e Dr. Filipe Almeida sinto 
que, em princípio, o trabalho de campo no Hospital de S. João poderá ser suficiente. 

Começo a desistir de tentar o livre-trânsito no IPO, mas tenho consciência que é ainda 
bastante cedo para tomar uma decisão.

Quarta-feira, 11 de Janeiro 2006

Telefono para a Maria Boto para fazer um ponto de situação do meu processo no IPO. 
Informa-me que está tudo parado devido a estar a acontecer uma mudança na Direcção 
no IPO e que, devido a isto, não vale a pena entregar, neste momento, a documentação. 
É melhor esperar que a nova direcção tome posse. 

Apesar de estar quase assegurada a autorização no Hospital de S. João, decidimos não 
desistir do IPO. A Maria Boto alerta-me que o IPO poderá ser importante na minha 
investigação e no sucesso do site.

Segunda-feira, 16 de Janeiro 2006

Telefono ao Dr. Filipe Almeida para saber de novidades da reunião da Comissão de 
Ética. Foi aprovado. Falta agora apenas a aprovação da Administração, mas adianta-me 
que não haverá qualquer tipo de problema. É muito raro a Administração reprovar algo 
que a Comissão de Ética tenha antecipadamente aprovado. Diz-me para ligar para a 
dona Ana Rosa para saber se já há alguma resposta da Administração. Tento contactá-
la, várias vezes, mas sempre sem sucesso.

Sexta-feira, 20 de Janeiro 2006

Contacto telefonicamente a dona Ana Rosa. Diz-me que ainda não se sabe da decisão 
da Administração e adianta-me que a mesma ser-me-á brevemente enviada por carta.
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Sexta-feira, 27 de Janeiro 2006

Sou informado por telefone da aprovação, por parte da administração, do meu projecto. 
A autorização foi formalizada no dia 26 de Janeiro. Marco uma reunião para Segunda-
feira, da parte da manhã, com o Dr. Álvaro Aguiar. Irá apresentar-me a pediatria e a sua 
equipa.

Segunda-feira, 30 de Janeiro 2006

Compareço no Hospital de S. João às 9.30 horas, mas só sou atendido pelo Dr. Álva-
ro Aguiar às 12.30 horas. Este atraso deveu-se a mais um mal-entendido: a secretária 
quando marcou comigo a reunião esqueceu-se que o doutor tinha uma aula da parte 
da manhã. 

O Dr. Álvaro Aguiar conduz-me à Pediatria do Hospital. Apresenta-me o Dr. Nuno Fari-
nha e conversamos os três um pouco sobre o meu projecto. Combino com o Dr. Nuno 
Farinha um encontro para Sexta-feira, às 18 horas, para falarmos com mais calma, 
sobre o meu projecto.

Sexta-feira, 03 de Fevereiro 2006

O Dr. Nuno Farinha telefona-me para adiar a reunião, porque tem um internamento de 
última hora. Combino contactá-lo na Segunda-feira para marcamos nova reunião.

Sábado, 04 de Fevereiro 2006

Hoje é o Dia Mundial Contra o Cancro. No Jornal da RTP 1, passa a notícia de um caso 
de Cancro tratado com sucesso no IPO. O Luís Martins tinha 10 anos quando lhe foi 
diagnosticado o tumor maligno. Hoje tem 17 anos e continua a visitar o IPO. Na repor-
tagem falam: o próprio Luís Martins, o seu pai, a voluntária Gena (mais conhecida por 
avó Gena) e a Dra. Lucília Norton. A avó Gena trabalha no IPO há 24 anos. Na reporta-
gem fala do seu gosto em ajudar as crianças e da força que é necessário ter para se ser 
enfermeira no IPO. Confessa que evita sempre expressar as tristezas que, por vezes, 
sente em frente às crianças.
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Sexta-feira, 10 de Fevereiro 2006

Levanto o meu cartão de livre-trânsito na Administração do Hospital de S. João. A partir 
deste momento posso circular livremente no Hospital. 

Converso com o Dr. Nuno Farinha. Fica bastante por surpreendido por um aluno de 
Belas Artes estar a fazer um trabalho de investigação naquele Hospital:
– De Belas Artes? Mas o que é que isso tem a ver com isto?

Mostra-me algumas Unidades do Hospital e apresenta-me várias pessoas. Enquanto 
percorremos os vários corredores vamos trocando algumas ideias. As suas dúvidas em 
relação ao Design são grandes e apesar das minhas sucessivas e pormenorizadas ex-
plicações, parece-me que não o consegui esclarecer minimamente. Fala-me generica-
mente sobre a doença e aprofundamos um pouco a discussão sobre o conceito de cura. 
Quando é que é legitimo afirmarmos: “Esta criança está curada”? Fico com a ideia de 
que nunca. O propósito da nossa investigação não é encontrar a resposta para esta 
pergunta, mas é importante percebermos qual é o nível de optimismo que o site deve 
transmitir aos pais. Criar falsas expectativas ou até optimismo descontrolado pode des-
credibilizar o site!

Quarta-feira, 15 de Fevereiro 2006

Converso com a enfermeira Marina Flores que trabalha há 25 anos no Hospital. A 
Marina fornece sempre o seu contacto telefónico aos pais. O seu trabalho não acaba no 
horário laboral. Confessa-me que a sua vida é o seu trabalho, principalmente as crian-
ças e os familiares. Não está ali por dinheiro, estatuto social ou qualquer outro tipo de 
interesse. É licenciada, mas nunca levantou o diploma. 

De imediato mostra-se disponível para me ajudar no que for necessário, pedindo-me 
apenas, com um sorriso, para não a obrigar falar em público.

A Marina é a que melhor conhece a Pediatria daquele Hospital. É notório ser uma pessoa 
bastante respeitada e acarinhada por todos. Foi-me inicialmente aconselhada pelo Dr. 
Nuno Farinha que me alertou para a excelente colaboração que poderia ter da parte dela.

Converso com a enfermeira durante aproximadamente duas horas, e registo várias no-
tas importantes:

– Na Pediatria do Hospital de S. João cada doente tem direito a um cadeirão, 24 horas 
por dia, para o seu familiar, podendo por isso pernoitar. Podem estar ambos sempre 
presentes, mas só um pode dormir.
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– A Marina aconselha-me a não prescindir do IPO, mas não é extremamente necessário 
investir já nele. É-me dito que o Dr. Nuno Farinha tem uma boa relação com a Dra. Lucí-
lia Norton. Há pessoas no Hospital de S. João que me podem ajudar na entrada no IPO.

– Quando falamos de família que sofre, falamos, essencialmente, dos pais. São os que 
mais sofrem emocional e profissionalmente com este problema, e os que mais procu-
ram ajuda e investigam sobre a doença. 

Para além do drama da doença do filho, um outro surge: a disponibilidade dos pais para 
acompanhar o filho. Normalmente num deles a vida profissional é afectada. Na maioria 
dos casos, um deles tem deixar de trabalhar. As famílias têm direito a subsídios. 

A Marina alerta-me que é importante falar com a assistente social. Este tipo de infor-
mações é importante no site.

Conheço o Dr. Paulo Almeida que pode ser uma boa possibilidade de co-tutoria (a con-
selho do Dr. Álvaro Aguiar, Dr. Filipe Almeida e da Enfermeira Marina). Disponibiliza-
se para me ajudar no que for necessário.

Nesta primeira conversa, trocamos várias impressões sobre o meu projecto. Saliento o 
conselho que me deu: o de ir contactando com os pais dos doentes de uma forma me-
nos formal, tal como a enfermeira Marina me tinha igualmente aconselhado.

O Dr. Nuno Farinha foi único que se opôs a este meu contacto de imediato com os pais.

– A Enfermeira Marina aconselha-me a envolver-me com as pessoas, viver neste am-
biente, perceber os bastidores. Salienta-me que, neste caso, se aprende muito no traba-
lho de campo. Destaco as palavras dela: 

– Aprende-se muito no terreno. Aqui é que se tem a verdadeira noção da realidade. Este 
tipo de coisas não se aprende nos livros.

Diz-me que as confissões e os desabafos dos pais são com os enfermeiros. Diz-me 
que na maioria dos casos o contacto dos pais com o Hospital fica para sempre. Mesmo 
nos casos de insucesso (como por exemplo de morte de um filho), os pais continuam 
a contactar com o Hospital. Há inclusive casos de famílias que tornam a ter filhos e 
continuam a partilhar a sua vida com o Hospital.

Converso com a Marina sobre a “Acreditar”. Conto-lhe o que aconteceu comigo e de 
alguma inércia que tenho sentido. O meu relato não a surpreende.
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Diz-me que a nível financeiro a “Acreditar” está sempre disponível. Se, por exemplo, é 
necessário um televisor, ele aparece. A nível humano é mais complicado. Não por falta 
de vontade, mas por insuficiência de meios. 

Começo agora a perceber este aparente desleixo da “Acreditar” em relação ao meu 
processo.

Sexta-feira, 24 de Fevereiro 2006

Chego ao Hospital às 8.30 horas da manhã. Converso com a Marina:

– Os internamentos das crianças são durante curtos períodos de tempo, normalmente, 
nunca mais de uma semana. Procura-se que a criança permaneça o menor tempo pos-
sível no Hospital. A média de duração dos tratamentos é de um ano, e nunca são infe-
riores a três meses. Durante este período, a criança fica com as defesas muito baixas, es-
tando facilmente sujeita a infecções que podem ter consequências imprevisíveis. Uma 
simples pneumonia que se curaria com um antibiótico, pode-se tornar em algo de tal 
forma grave na sua saúde que a leva à Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital. 

Por exemplo na quimioterapia, tipo de tratamento feito com medicamentos especiais e 
destinados ao tratamento de leucemias, os medicamentos usados destroem as células 
anormais, mas também e, infelizmente, as normais. “O tipo de efeitos laterais, que 
surge, depende dos medicamentos usados em cada tratamento. A reacção aos medica-
mentos é também diferente de criança para criança.” 

“ (…) O efeito mais temido na diminuição da produção das células sanguíneas normais 
pela medula óssea. A menor produção de glóbulos rubros agrava a anemia já existente. 
A diminuição franca do número de leucócitos favorece o aparecimento de infecções. 
Uma baixa de plaquetas aumenta o risco de hemorregias.” (Santos, 1993)

Devido a este alto risco de infecções por parte da criança, o seu contacto com o exterior 
é limitado e cuidadoso. Um desses limites mais problemáticos é o não poder ir à esco-
la. É um problema difícil de ser ultrapassado. As alternativas são o ensino à distância, 
via Internet, onde já foram efectuadas algumas experiências positivas, apesar de no 
presente não existir este tipo de ensino e apoio de modo oficial. Uma outra alternativa 
é o professor de apoio, que se desloca à casa da criança. É uma alternativa dispendiosa 
e por isso acessível a poucos. 

Na conversa com a enfermeira Marina, voltamos a falar da doença, do conceito de cura 
e tratamento:
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– Todos os doentes são tratados de acordo com protocolos internacionais, da melhor 
forma possível e em sintonia com as novas descobertas e avanços da Ciência. Na On-
cologia Pediátrica o tipo de tratamento está em constante desenvolvimento. Os verda-
deiros resultados, mais ou menos recentes, só se sabem passados muitos anos. Muitas 
vezes os problemas aparecem passados vinte anos directa ou indirectamente causados 
pelo tratamento.

O Cancro é uma doença crónica, ou seja, necessita de um acompanhamento regular 
durante o resto da vida. A regularidade desse acompanhamento é dependente do caso 
de cada um. 

Mas será que poderemos considerar esta vigilância médica como algo exclusivo do do-
ente de Cancro? Qualquer pessoa deve ter esta vigilância, daí poder-se afirmar que um 
ex-doente de Cancro pode ter uma vida normal.

A Marina considera importante publicar os “Direitos da Criança hospitalizada” no 
site.

O Hospital de S. João fornece aos pais um livro de informação sobre o Cancro, de 1993, 
e segundo a Marina continua, na sua maioria, actualizado.

Este livro contém informação sobre a doença, tratamentos, conselhos, etc. É um exce-
lente tipo de informação que poderia estar presente no site. 

O Hospital de S. João não tem nenhum computador para ser usado pelas crianças e seus 
pais. Eu e a Marina achamos que poderia ser uma boa possibilidade solicitar à “Acredi-
tar” um apoio na aquisição desse computador. É necessário que comece a existir desde 
já essa preocupação em criar as bases necessárias para que o site possa nascer e viver 
com solidez. Não é suficiente criar apenas o site, a sua divulgação é fundamental.

É importante impulsionar a consulta do mesmo e informar da sua importância na 
ajuda às famílias. É nesta questão da mediatização do site que o IPO tem vantagem em 
relação ao Hospital de S. João. Este é um dos motivos por que sinto ser fundamental 
entrar no IPO.

Converso com duas mães: a Emília Lima (mãe da Ana Francisca, de 3 anos) e a Maria 
Clarice (mãe do Rafael de 6 anos).

A Emília Lima nunca consultou a Internet. Centra toda a sua atenção na filha e quan-
do tem dúvidas sobre a doença, consulta directamente os médicos e enfermeiros. Ao 
contrário da Emília, o marido consulta, por vezes, a Internet para procurar informações 
sobre a doença da filha.
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A doença foi diagnosticada aos 20 meses de vida, tendo sido internada de urgência. 
Durante os primeiros 15 dias de internamento esteve em risco de vida. Nesse período 
a atenção dos pais foca-se na menina e na procura constante de obter informações 
através dos médicos. Foi um período vivido com muita emotividade e pouca raciona-
lidade. Na altura em que foi diagnosticada a doença na filha estavam a investir num 
novo negócio: uma padaria. Devido à falta de tempo e paciência para aturar os clien-
tes tiveram de fechar. Ambos os pais têm números irmãos (a Emília 8, o marido 6), e 
são uma família bastante unida.

Vivem num meio pequeno e evitam o contacto com os vizinhos, dado que todos drama-
tizam o problema. Aborrece-os serem vistos como uns coitadinhos.

Maria Clarice, mãe do Rafael, actualmente com 6 anos e que tinha 3 anos quando lhe 
foi diagnosticada a doença, esteve bem durante 2 anos tendo tido agora uma recaída. A 
Maria Clarice nunca deixou de trabalhar, foi sempre apoiada pela entidade patronal, ao 
contrário do marido, camionista, que teve pouco apoio do patrão, e que, por isso teve de 
deixar o emprego, pelas as suas faltas serem constantes. Actualmente vai fazendo uns 
serviços. A conversa com a Maria Clarice é curta. É notório, durante a conversa, que o 
seu nível de escolaridade é baixo. Parece-me ser uma pessoa pouco dinâmica. Nunca 
consultou a Internet.

Sábado, 25 de Fevereiro 2006

Obtenho o primeiro apoio para o site. O engenheiro João Batista, da empresa Pro-Site, 
garante gratuitamente o domínio e alojamento do site. Este apoio será recompensado 
com a publicação do logótipo da empresa no site.

Preocupo-me que haja a devida compensação para todos os apoios que venham a ser 
obtidos. Evito o pedido de apoio solidário.

A resposta a um primeiro pedido de apoio é, neste casos, normalmente positiva dado 
que impera o espírito de solidariedade. O problema é a eficácia e o rigor dessa resposta, 
que vai diminuindo ao longo do tempo, devido à existência de outras prioridades pro-
fissionais e pessoais. É compreensível que isto aconteça.

De modo a evitar esta situação, é necessário que o site possa ser visto, por estes apoios, 
como uma plataforma importante na concretização de determinados objectivos (publi-
cação de artigos, projectos, currículos, publicidade, divulgação, etc.).
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Segunda-feira, 27 de Fevereiro 2006
Hospital de S. João, 8.30 horas.

Converso com a Manuela Resende (mãe do Jorginho). O Jorginho tem cinco anos e foi-
lhe diagnosticada a doença aos três anos. A Manuela Resende tem mais uma filha. 
Nunca foi à Internet, nem nunca consultou livros. Toda a informação procurou-a sem-
pre junto dos médicos e enfermeiros. 

Demonstra uma personalidade muito forte e uma coragem inabalável. Reagiu sere-
namente à notícia da doença do filho. É crente e não tem medo da morte, por várias 
vezes, fala dela como um período de transição para uma nova vida. Recusou falar com 
o psicólogo, diz que as mães que o consultam saem de lá todas a chorar – Ele deprime 
mais as pessoas – comenta.

Por diversas vezes diz-me que estava sempre presente para lutar com o filho contra a 
doença.

Acompanha outros casos de outros doentes. Recentemente acompanhou uma criança 
até à morte. Algumas mães procuram-na, porque, segunda elas, a Manuela Resende 
lhes dá muita força.

Mostra-se disponível para participar no site, a alegria, esperança, e força que transmite 
os outros pais, é também uma terapia para si própria.

Numa fase mais avançada da conversa, confessa que tem um psicólogo amigo com quem, 
de vez em quando, conversa, mas faz questão de salientar que o faz a seu pedido.

Associação Acreditar, 15.00 horas.

Encontro-me com a Maria Boto e a Eduarda Mota. Resumo-lhes tudo o que aconteceu, 
ao longo destes 3 últimos meses.

Falamos sobre diversos assuntos:

– Falo-lhes das pessoas que conheci no Hospital de S. João, destacando a importância 
da enfermeira Marina. Confirmam que é a pessoa que melhor conhece a Pediatria On-
cologia, e os pais das crianças e os seus problemas.

Falamos do psicólogo, o Dr. Paulo Almeida, uma pessoa muito acessível, mas que tem 
pouca disponibilidade.
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O IPO é o centro da Oncologia no Norte do país, tem um crédito e uma mediatização 
que o Hospital de S. João não consegue ter. Diz-me para não desistir do IPO. 

– Conversamos sobre a estratégia para conseguir o livre-trânsito no IPO. Diz-me que 
o meu processo foi entregue a 15 de Fevereiro e que este atraso se deve ao facto de ter 
havido uma mudança de administração. Por este motivo não fazia sentido entregá-lo 
antes. Segundo a Maria Boto, esta administração parece ser mais acessível e dinâmica 
do que a anterior. Na próxima semana a Maria Boto irá ao IPO procurar saber mais 
novidades conforme o ponto em que estiver o meu processo, a Maria Boto tentará falar 
com a Dra. Lucília Norton. O objectivo é conseguir uma reunião entre mim, a Maria 
Boto e a Dra. Lucília Norton.

– Discutimos das várias possibilidades de divulgação do site.

– De alguns conteúdos possíveis de estarem presentes no site. A recolha e selecção 
da informação importante para o site são uma das grandes dificuldades desta investi-
gação. Alerto-as de que esta minha selecção de informação depende das pessoas com 
quem estou a trabalhar e que a Acreditar pode e deve colaborar nisso.

– Conheço a psicóloga da Acreditar, a Joana e apresento-lhe o projecto. Nesta curta 
conversa fico a saber que a Maria Boto é mãe de uma criança que teve leucemia curada 
com sucesso.

Às 22.00 horas sou contactado, telefonicamente, pela Manuela Resende, a mãe do 
Jorginho. Convida-me para a festa de Carnaval que se realizará, no dia seguinte, no 
Centro Paroquial de Perafita. Falamos durante vinte minutos e, mais uma vez, nesta 
conversa é evidente a força da mãe do Jorginho. Diz-me que algumas pessoas criticam 
a sua alegria, por poder aparentar insensibilidade à doença do filho. Pela primeira vez 
mostra uma fragilidade: confessa-me que o que a mais afectou psicologicamente foi a 
recaída do filho no final de Novembro. Foi um Natal difícil, o Jorginho foi internado no 
dia 26 de Dezembro.

Diz-me que partilhou a conversa que teve comigo com colegas suas, e que estas a in-
centivaram a convidar-me para a festa. Sinto que isto é um sinal bastante positivo e que 
as pessoas com quem tenho contactado começam a perceber os meus objectivos.

Diz-me também que falou com o Dr. Nuno Farinha, e que este comentou ter achado o 
meu projecto muito interessante e incentivou-a a ajudar-me.  



12� OncologiaPediátrica.org

Terça-feira, 28 de Fevereiro 2006

Como o prometido compareço na festa de Carnaval das crianças oncológicas, no Centro 
Paroquial de Perafita. É um ambiente de festa normal: alegre e animado. É esta norma-
lidade que de facto existe e os pais gostam que seja respeitada. Não gostam de ser vistos 
como uns coitadinhos e de ouvir palavras que não sejam de esperança e optimismo. 

 – Nós também nos divertimos. Pensava que andamos por aí a chorar nos cantos – comen-
ta a Manuela Resende comigo.

Converso com a Manuela, de 17 anos, irmã do Emanuel que faleceu no dia 17 de Janeiro 
com 6 anos de idade, vítima de temor cerebral. A doença foi diagnosticada no dia 13 
Maio de 2005.

A Manuela compareceu na festa, porque se sente bem junto destas pessoas com quem 
criou bons laços de amizade. Os pais não compareceram, segundo a Manuela, evitam 
falar do assunto e estão muito lentamente a recuperar do choque. A mãe é empregada 
de limpeza e foi a que teve mais disponibilidade para acompanhar o filho.

A Manuela é católica praticante e tem sido, desde que a doença foi diagnosticada no 
irmão, bastante acompanhada pelo padre da Paróquia. Foi inclusive ele que a foi buscar 
à escola e lhe transmitiu a notícia, no dia em que o irmão faleceu. A Manuela não tem 
tido mais nenhuma ajuda psicológica para além daquela que recebe na igreja, parecen-
do também ser suficiente. 

Conta que a família teve sempre um bom apoio do Hospital de S. João. A enfermeira 
Marina esteve presente no funeral do Emanuel.

Converso com o Francisco e a Natália, pais do Nuno Francisco, de 7 anos, é o único fi-
lho do casal. A doença do Nuno foi diagnosticada no dia 23 de Novembro. Residem em 
Guimarães, o pai é funcionário público, trabalha na Câmara de Guimarães. Está neste 
momento de baixa e mantém a mesma remuneração. Diz que todos os funcionários 
públicos, com este tipo de problema, têm direito a esta baixa sem afectar o salário. Toda 
esta informação obteve-a na própria Câmara. 

Relativamente às suas dúvidas sobre a doença do filho, procurou respostas junto dos 
médicos e enfermeiros.

A Natália também não usa a Internet, mas procurou a informações sobre a doença em 
livros.
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Dizem que este problema lhe mudou completamente a vida, sofreram um choque 
muito grande. Não desistem de lutar, e olham de frente para o problema, detestam 
serem vistos como uns coitadinhos.

A Manuela (mãe do Jorginho) fala-me do caso do Luís Carlos Todo Bom. O pai está 
presente na festa, mas a Manuela aconselha-me a não falar com ele. O Luís quando 
tinha um ano e meio teve um temor cerebral e recuperou. Passados 11 anos apareceu-
lhe um novo temor cerebral, que segundo a Dra. Maria João, não tem, aparentemente, 
qualquer relação com o primeiro tumor.

Sexta-feira, 3 de Março 2006

Recebo um e-mail da Manuela (irmã do Emanuel):
“Lembras-te de mim? Conhecemo-nos na terça na festa de Carnaval, sou a irmã do
Emanuel. Estou a mandar esta mensagem do e-mail de uma colega.
Eu e a minha colega, gostamos muito dos teus trabalhos, estão excelentes. Parabéns.
Gostei muito de te conhecer. Bjs e até qualquer dia”.

É mais uma resposta positiva e um sinal de compreensão e cooperação com a investigação.

Sexta-feira, 10 de Março 2006

Telefono para a Maria Boto, diz-me que ainda não há novidades e que na próxima 
Segunda-feira irá à Administração do IPO.

Segunda-feira, 13 de Março 2006

Telefono para a Maria Boto várias vezes durante o dia e sempre sem sucesso.

Terça-feira, 14 de Março 2006

Telefono para a Maria Boto várias vezes durante o dia e sempre sem sucesso.

Quarta-feira, 15 de Março 2006

Telefono para a Maria Boto várias vezes durante o dia e sempre sem sucesso.
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Quinta-feira, 16 de Março 2006

Telefono para a Maria Boto várias vezes durante o dia e sempre sem sucesso. Telefono 
para a Eduarda Mota, que me diz que não sabe de nada, mas que amanhã estará com a 
Maria Boto e falará com ela. Promete telefonar-me amanhã.

Sexta-feira, 17 de Março 2006
8.30 Horas, Hospital de S. João.

A enfermeira Marina aconselha-me a conversar com a mãe da Francisca. Alerta-me 
para a gravidade do problema da criança: é uma doente terminal, tem um temor ce-
rebral e resta-lhe pouco tempo de vida. Fico chocado enquanto ouço o diagnóstico da 
Francisca. Inicialmente, considero não ser uma boa altura para entrevistar esta mãe, 
pode não ter paciência para me ouvir, mas enfermeira Marina insiste para que o faça, a 
não ser que eu não me sinta emocionalmente preparado para tal. Confio na experiên-
cia da enfermeira Marina e como penso sentir-me emocionalmente preparado, decido 
avançar.

Antes de o fazer, a enfermeira Marina pede, em particular, autorização à mãe da Fran-
cisca para conversar comigo. A resposta é positiva.

Sento-me em frente à mãe da Francisca, que curiosamente, tem o mesmo nome da 
enfermeira Marina Flores. A Francisca está sentada na cama e ao lado da mãe. A en-
trevista tem de ser realizada ao lado da Francisca, porque esta não deixa a mãe sair do 
seu lado. A Francisca tem 7 anos, e foi-lhe diagnosticado, no Verão passado, um tumor 
cerebral, tinha na altura 6 anos. Neste momento está muito fragilizada, os movimentos 
são lentos e tem significativas limitações auditivas e na fala. 

Antes de iniciar a conversa com a Marina Flores, peço-lhe que não hesite em não res-
ponder se alguma pergunta for mais perturbadora.

A conversa decorre de uma forma perfeitamente natural e gradualmente tocamos nos 
assuntos mais delicados. Nunca se recusou a responder a alguma pergunta. A maior 
dificuldade sentida na entrevista foi o de controlar o ciúme da Francisca. Em certos 
momentos chorava e pedia a atenção da mãe. Por várias vezes pedi para encerrarmos 
a entrevista, mas a Marina insistiu sempre para que continuassemos. Conversamos 
aproximadamente trinta minutos, até a Francisca ter uma manifestação de ciúme mais 
forte, ao que nesse momento fiz questão que terminássemos. Mostrei-me disponível 
para ajudar no que necessitassem e disse-lhes que gostaria de ter a oportunidade de 
conversar mais vezes.
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Foi complicado aguentar emocionalmente os momentâneos ciúmes da Francisca que 
se manifestavam em ataques de choro. Nessas alturas sentia que estava a ser injusto 
para a Francisca que precisava muito da mãe, e que por isso mesmo, nunca hesitou em 
manifestá-lo. Apesar da conversa ter corrido bem com a Marina Flores, não deixei de 
sair com um sentimento de culpa por ter feito a Francisca chorar em vários momentos. 
Senti que ela não me viu, certamente, como um amigo, o que me deixou perturbado.
Várias notas importantes foram tiradas desta conversa:

– Tem o grau de Bacharelato e estava neste momento a fazer a licenciatura, mas parou 
devido ao problema da Francisca. Não tenciona voltar a estudar porque a sua prioridade 
é dar atenção à sua família. Diz-me que estava tudo normal, e de repente o mundo se 
virou ao contrário. A Francisca era uma criança saudável até ao Verão passado. Esteve 
três dias em estado de coma e quando acordou, não podia fazer nada, porque tinha as 
faculdades muito baixas. Com os tratamentos a Francisca recuperou a 100% a sua ener-
gia. Tinha um comportamento de uma criança saudável: caminhava, corria, andava de 
bicicleta. A Marina que é crente e chegou, nessa altura, a acreditar num milagre, mas 
neste momento está plenamente consciente da gravidade da situação e preparada para 
o pior. 

O que mais preocupa a Marina e seu marido é a outra filha, a Ana Filipa, de treze 
anos, não sabem como é que ela vai reagir à morte da irmã. Está neste momento a ser 
acompanhada por um psicólogo particular que foram obrigados a contratar, dado que o 
do Hospital é muito ausente, nunca tiveram oportunidade de conversar com ele. Para 
além disso, existe uma grande formalidade: é necessário ser no consultório e num 
dos poucos dias em que ele está disponível. Tal como outros pais a Marina pensa que 
o psicólogo deveria, tal como acontece com os enfermeiros e médicos, ir ao encontro 
dos pais e das crianças de uma forma regular, e não em altura pontuais e em regime 
de consultas.

– A Marina Flores foi poucas vezes à Internet e nunca procurou lá informações relacio-
nadas com a problemática da filha. 

– O marido, engenheiro civil, não necessitou de pôr baixa, tem flexibilidade de horário, 
e normalmente aparece ao início da manhã e hora de almoço. O pai consulta a Internet 
para procurar informações sobre a doença da filha.

– Tiveram pouco apoio da assistente social, esta não lhes soube responder a uma série 
de questões.

Conheço a Educadora Gabriela. Confirma-me que o psicólogo Paulo Almeida é uma 
pessoa muito ausente. Diz que naquela Unidade todos acabam por ser psicólogos, 
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havendo uma saudável terapia de grupo. Os enfermeiros acabam por ser os maiores 
psicólogos, por serem os que mais contactam com os pais e com os doentes. É normal-
mente a eles que os pais confessam as suas mágoas, tristezas, problemas financeiros, 
sociais, etc. 

Fala-me da burocracia existente com a assistência social e que seria importante haver no 
site informações sobre as várias ajudas a que as famílias têm direito e como as obter.

Aconselha-me a falar com os pais do Guilherme, da Daniela e da Kikas (doente no 
IPO), mas acrescenta que há pais com os quais não vale a pena falar. Partilhamos da 
opinião que este projecto será útil para muitas famílias, principalmente as que já têm 
o hábito de consultar a Internet. Há várias famílias que não o fazem, mas que se foram 
incentivadas no próprio Hospital, poderão ser potenciais utilizadoras do site. Mas é 
preciso ter também a consciência que haverá várias famílias, que por vários motivos, 
dificilmente irão usufruir do site, mesmo que informadas e incentivadas.

Converso com a Maria José Coelho, mãe do Guilherme (também conhecido por Gui), 
actualmente com um ano e meio. Quando tinha 13 meses a mãe reparou que o filho 
tinha um ligeiríssimo estrabismo, detectável por muito pouca gente. Por precaução 
foi ao médico e foi-lhe diagnosticado um retinoblastoma. Esta precaução salvou-lhe a 
vida porque, segundo os médicos, o Gui teria mais 2 a 3 semanas de vida se não fosse 
tratado. Seria uma morte silenciosa, dado que o Gui, para além do ligeiro estrabismo 
(aparentemente inofensivo), não teve mais nenhuma manifestação da doença.

O Gui foi operado e retirado um olho, mas não se sabe se teria sido o suficiente para 
remover o tumor por inteiro. Depois desta operação consultou de imediato e regular-
mente a Internet à procura de informações sobre a doença: os motivos do seu apareci-
mento, se a culpa era dos pais, em que consistia a doença, etc.

Na Internet encontrou informações importantes, tais como os dentes das crianças fi-
carem manchados durante o tratamento de quimioterapia, devendo por isso serem 
lavados várias vezes por dia. A veracidade desta informação, que encontrou na Internet, 
confirmou-a juntos dos médicos e enfermeiros. A questão da veracidade da informação 
que encontramos na Internet é um dos grandes problemas deste meio de comunicação. 
Por este motivo, é necessário que toda a informação disponível no site, seja devidamen-
te legitimada pelos profissionais competentes e que exista sempre o alerta, que é um 
tipo de informação que os pais devem confirmar e questionar juntos dos profissionais. 
Este site “(…) não pretende substituir as conversas entre médicos e os pais mas apenas 
completá-las” (Santos, 1993).

Mais tarde veio a saber-se que o tumor, infelizmente, não tinha sido totalmente remo-
vido. O Gui iniciou então um processo de tratamento por quimioterapia.
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A Maria José Coelho é escriturária e tem o 12o ano de escolaridade. Está neste momento 
de baixa, e por esse motivo o seu ordenado foi-lhe reduzido, mas isso não a preocupa 
dado que tem uma confortável estabilidade financeira, principalmente por o marido, 
ser empresário. Mas Maria José tem a plena consciência que a questão financeira é 
mais um motivo de preocupação em algumas famílias.

A Maria José Coelho tem mais uma filha, a Daniela, de 4 anos. Tem sentido muito a 
ausência da mãe por esta ter de dar mais atenção ao Guilherme. Mas a Daniela não 
sente ciúmes, porque sabe que o irmão precisa dessa atenção.

O Guilherme é um miúdo muito activo e é muito difícil mantê-lo quieto. Este dinamis-
mo é conhecido por todos da Oncologia Pediátrica e motivo de satisfação e brincadei-
ras. A mãe, tal como Guilherme transmite uma energia muito positiva a toda gente, 
mas confessa que também tem momentos de tristeza e que de vez em quando é neces-
sário desabafar. Diz-me que ainda esta noite chorou, mas evita que esses momentos 
de maior fragilidade, aconteçam junto do filho. Questiono-a se considera importante 
relatar testemunhos seu no site, diz-me que poderia ser interessante, mas que não tem 
tempo, nem paciência para estar a escrever.

Não teve acompanhamento psicológico no Hospital, e também considera que o psicólo-
go é muito ausente. O acompanhamento que teve foi através da sua melhor amiga que 
é psicóloga. A sua amiga deixou de trabalhar durante 15 dias para a acompanhar.
Durante a tarde ligo, por várias vezes, para a Maria Boto e sempre sem sucesso. Con-
sigo falar com a Eduarda Mota, que me diz que vai estar esta noite com a Maria Boto. 
Promete-me telefona-me nessa mesma noite, o que, mais uma vez, não acontece.

Segunda-feira, 20 de Março 2006

Telefono para a Maria Boto várias vezes durante o dia e sempre sem sucesso.

Terça-feira, 21 de Março 2006

Continuo a tentar contactar telefonicamente com a Maria Boto e sempre sem sucesso. 
Consigo falar com a Eduarda Mota, que me transmite que a Maria Boto a informou 
de que ainda não tinha tido tempo para se deslocar à administração do IPO, irá tentar 
fazê-lo até ao final desta semana. Sugiro à Eduarda Mota, que seja eu a deslocar-me 
pessoalmente à administração do IPO. Ideia que contrapõe reforçando a inicial de o 
fazer através da Acreditar.
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Escrevo um SMS para a Maria Boto com o seguinte texto: “Olá Maria Boto. Tenho 
tentado por diversas vezes entrar em contacto consigo. Já tem novidades sobre o meu 
processo no IPO? Obrigado. Nuno Martins.”

Quarta-feira, 22 de Março 2006
8.30 Horas, Hospital de S. João.

Falo com o Dr. Nuno Farinha que me aconselha a arranjar urgentemente um co-orien-
tador (que deverá ser na área da medicina), dado que poderá ser uma preciosa ajuda na 
legitimação do projecto e por consequência na obtenção da autorização no IPO. Volta a 
aconselhar-me o Dr. Paulo Almeida, que tem muitas boas relações com a Dra. Lucília 
Norton. Avisa-me que não é fácil obter a autorização no IPO, dado que este Instituto 
tem uma média de 40 a 50 pedidos de investigação por ano.

Encontro a mãe do Jorginho, está preocupada com o filho porque piorou e voltou a 
sentir dores. Diz-me que falou com o Dr. Nuno Farinha e que ainda está muito dividido 
no prognóstico. 

Converso com Vítor Pinto, pai do André. A sua história deixa qualquer um profunda-
mente perturbado. Perdeu um filho recentemente e suspeita-se que por negligência 
médica. Depois desse drama, vive agora o do André que tem um tumor cerebral. Diz-
me que o processo do seu filho tem sido complicado. Esteve em tratamento no IPO e 
agora transferiram-no para o Hospital de S. João. Conta-me vários pormenores sobre as 
más experiências nos hospitais com ambos os filhos. Pede-me para não escrever nada 
sobre esse assunto, porque quer evitar problemas. Diz-me que a sua única preocupação 
é o André.  Obviamente, respeito o pedido que me fez. 

Às 18H30 telefono ao Dr. Pedro Teixeira. Relato-lhe o meu processo atribulado no IPO. 
Diz-me que não conhece muito bem a Dra. Lucília Norton, e que a pessoa mais indica-
da para falar é o director clínico, que é seu amigo. Combino ligar-lhe na próxima Sexta-
feira para marcarmos uma reunião com o director.

Quinta-feira, 23 de Março 2006
8.30 Horas, Hospital de S. João.

Trago comigo um pequeno presente para a Francisca, um pequeno pato de peluche, 
que recebe com muita alegria. Parece que me perdoou os minutos de atenção da mãe 
que lhe roubei na última entrevista. A Francisca pergunta se pode dar um iogurte ao 
pato. Eu e a mãe Marina dizemos à Francisca que sim e que também é necessário fa-
zermos umas análises ao pato por causa da gripe das aves.
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A Marina Flores pergunta pelo meu projecto, repito-lhe os meus objectivos e faço-lhe 
um resumo do que tem acontecido até ao momento na investigação. De forma a trans-
mitir-lhe confiança no meu projecto falo-lhe de alguns dos meus principais projectos 
na área do Web Design (sites da Ambar, Museu Nacional de Arte Antiga, Camport, 
Interforma) e Design Gráfico (Mascote do Oceanário, Mascote do Pavilhão da Água, 
logótipos da Inteforma, Wells e Porto Digital). Explico-lhe também a diferença entre o 
Design e as Artes Plásticas, apesar de estarem inseridas na mesma Faculdade.

Relato-lhe algumas coisas que me surpreenderam, como por exemplo os conflitos en-
tre o IPO e o Hospital de S. João. A Marina concorda comigo e diz-me que todos os pais 
sabem desses problemas. É impossível não repararem.

Converso com o Dr. Nuno Farinha e promete-me enviar os links dos sites da Oncologia 
esta semana.

Voltamos a falar sobre os inquéritos aos pais. Explico-lhe, mais uma vez, que preciso 
que haja com os pais uma conversa menos formal. É necessário que me envolva nesta 
ambiente que me era desconhecido e cheio de ideias preconcebidas e erradas. 

Digo-lhe que se estiver interessado, poderá publicar algum texto seu no site. Responde-
me que tem muito pouco tempo livre, mas que se pretender, me contactará.
Converso com Serafim Sousa, pai da Daniela.
Sexta-feira, 24 de Março 2006

Como o combinado com o Dr. Pedro Teixeira telefono-lhe para saber novidades. Con-
fessa que se esqueceu de falar com o director clínico. Pede-me desculpa e diz-me que 
na próxima semana vai estar fora do Porto com ele. Promete contactar-me em breve.

Segunda-feira, 27 de Março 2006
19h45

A Maria Boto telefona-me! Pede-me imensa desculpa por não ter atendido a nenhum 
dos meus vários telefonemas. Confirma que leu o sms que lhe enviei.

Diz ter-me ligado só hoje, porque só agora tem novidades. Falou com a secretária do 
Presidente da Administração do IPO, que a informou que o Presidente já leu o meu 
documento e que reencaminhou para a Dra. Lucília Norton. Promete-me que esta se-
mana terá certamente novidades.

Mostro-me, mais uma vez, disponível para me dirigir ao IPO, ao que a Maria Boto me 
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responde para não o fazer e continuar a confiar na Acreditar, que pensa ser o melhor 
meio para acelerar o processo. A Maria Boto irá tentar falar esta semana com a Dra. 
Lucília Norton ainda esta semana.

Falo-lhe do meu bom relacionamento com o Dr. Nuno Farinha e o Dr. Paulo Almeida. 

Sexta-feira, 31 de Março 2006

Ao final da manhã recebo um telefonema da Maria Boto com novidades. Diz-me que já 
falou com a Dra. Lucília Norton, e que esta lhe pediu para eu realizar um “Documento 
de Consentimento Informado” (documento de autorização para falar com os pais e do-
entes). Por não saber como se formula um documento deste tipo, sugeri à Maria Boto 
deslocar-me ao IPO para falar com a Dra. Lucília Norton. Mais uma vez, a Maria Boto 
aconselha-me a não ir e a evitar, nesta fase, falar com a Dra. Lucília Norton, que ficou 
chateada comigo aquando da nossa primeira e única conversa telefónica. Segundo a 
Maria Boto, a Dra. Lucília Norton só aceitou a minha proposta de investigação por ser 
por meio da Acreditar. Insisto com a Maria Boto para me deslocar, dado que até poderia 
ser uma oportunidade de nos conhecermos pessoalmente e demonstrar-lhe que não 
tem motivos para continuar chateada comigo. A Maria Boto aceita a minha insistência, 
mas alerta para ter muito cuidado e ter muita calma quando falar com a Dra. Lucília 
Norton.

Desloco-me ao IPO. Na portaria apresento-me como investigador, apoiado pela Acredi-
tar, e que necessito de ir à Pediatria falar com a Dra. Lucília Norton. No momento em 
que refiro o nome da Acreditar, obtenho a imediata autorização para subir ao 12o piso, 
o da Pediatria.

Quando chego encontro uma médica que me informa que a Dra. Lucília Norton já 
saiu. Explico-lhe os motivos de querer falar com ela e se outra pessoa, no IPO, me pode 
tratar deste assunto. A médica considera que a melhor opção é telefonar à Dra. Lucília 
Norton. Liga-lhe, fala-lhe da minha presença no IPO e pergunta-lhe o que deverei fazer. 
A Dra. Lucília Norton quer falar comigo, é-me então passado o telefone. Atende-me 
com simpatia. Explica-me rapidamente em que fase está o meu processo e fala-me do 
tal “Documento de Consentimento Informado”, que a Maria Boto me tinha pedido. 
Pergunto-lhe como elaboro esse documento, ao que me responde para fazer igual ao 
que o Hospital de S. João me apresentou. Aconselha-me a falar com o enfermeiro José 
Carlos, da Comissão de Ética.

Converso com enfermeiro José Carlos. Diz-me que neste momento o IPO, ao contrário 
do Hospital de S. João, não possui nenhuma documentação predefinida para a obten-
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ção de Livre-trânsito. Explica-me como devo fazer o “Documento de Consentimento 
Informado”, e que este deverá ser obrigatoriamente apresentado aos pais e/ou doentes 
antes de iniciar o questionário, algo que não é exigido no Hospital de S. João. Para além 
disso, não poderei fazer-lhes mais questões para além daquelas que são apresentadas 
no questionário. 

Mostro-lhe toda a documentação que entreguei na Comissão de Ética do Hospital de 
S. João. Pergunto-lhe se aquela mesma documentação fosse entregue no IPO, se seria 
suficiente. Diz-me que não, dado que no IPO é obrigatório apresentar, perante a Co-
missão de Ética, o questionário que vou fazer aos doentes. Explico-lhe, que no meu 
caso, o questionário vai evoluindo durante o processo de investigação, e que tal se tem 
confirmado durante o trabalho de campo no Hospital de S. João. A resposta do enfer-
meiro José Carlos volta-me a surpreender: todas as alterações que houver no questioná-
rio terão de ser apresentadas à Comissão de Ética do IPO.

Parece-me haver um excesso de rigor, para além de não estarem a ter em conta a restan-
te documentação que apresento: objectivos, descrição, metodologia do projecto, apoio 
da Acreditar, ponto de situação do trabalho de campo no Hospital de S. João. 
Numa fase em que o trabalho de campo no Hospital de S. João evolui positivamente, 
este regresso aos biocráticos pedidos de autorização, torna-se penoso para mim. 

Segunda-feira, 3 de Abril 2006
IPO, 13H00.

Durante o fim-de-semana elaboro o processo que a Dra. Lúcia Norton me pediu e entre-
go-lhe pessoalmente no IPO. Recebe-me com simpatia. Explico-lhe, resumidamente, o 
meu projecto e o ponto de situação actual da investigação. Falo-lhe da enfermeira Ma-
rina Flores, do Dr. Nuno Farinha e Dr. Paulo Almeida. Não lhe falo destes nomes por 
acaso, sei que são pessoas que têm uma boa relação com a Dra. Lucília Norton. Destes 
três nomes, saliento o da enfermeira Marina e da importância que tem tido durante o 
meu trabalho de campo no Hospital de S. João. A Dr. Lucília Norton diz-me que tem 
uma grande relação de amizade com a enfermeira Marina, que ultrapassa a relação 
profissional.

Falamos do meu projecto. A Dra. Lucília Norton explica-me que só deixa avançar o meu 
projecto por ser por via da Acreditar. Os motivos são compreensíveis: o IPO recebe de-
zenas de pedidos de investigação por ano. Faz questão de me mostrar a capa cheia de 
processos de pedidos de autorização. Diz-me que não é por má vontade, mas os pais e 
doentes vivem um momento muito complicado e difícil, e não podem estar constante-
mente a responder a questionários e a dar atenção a investigadores.
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Pela primeira vez sinto a importância e o peso da Acreditar! Reconheço que foi uma boa 
opção ter obtido o apoio da Acreditar.

Questiono Dra. Lucília Norton sobre o conflito existente entre o Hospital de S. João e 
o IPO. Responde-me não existir nenhum conflito. Existe sim, uma decisão do Minis-
tério da Saúde, que está a ser cumprido e com a qual concorda. O IPO tem melhores 
condições e equipamento, e nos poucos casos em que é necessário deslocarem-se ao 
Hospital de S. João – vão aqui ao lado – explica a Dra. Lucília Norton.

Antes de me ir embora, a Dra. Lucília Norton apresenta-me uma senhora que está a 
realizar um projecto de 4 anos no IPO e, do que entendi da curta conversa, consiste 
em a partir do “Windows Messenger”, possibilitar que as crianças tenham aulas on-line 
com os professores e falar com familiares e amigos.

Caso consiga o Livre-trânsito no IPO, parece ser uma excelente pessoa para debater 
ideias.

Despeço-me da Dra. Lucília Norton e deixo a minha documentação. Diz-me que quan-
do tiver novidades, contactará a Acreditar.

Ao final da tarde, telefone à Maria Boto e conto-lhe como correu o meu encontro com 
a Dra. Lucília Norton, fica contente por ter corrido tudo bem. Diz-me que esta semana 
vai procurar a Dra. Lucília Norton e fazer os possíveis para que o meu processo ande o 
mais rápido possível.

Fala-me de uma reunião de pais que acontece em intervalos de 15 dias na Acreditar, 
convida-me a estar presente na próxima, ao que aceito. Começo a compreender a rea-
lidade da Acreditar: grande força de vontade, mas insuficiência de meios para as soli-
citações que têm.

A Maria Boto despede-se e pede-me desculpa pelo mau relacionamento que tem com 
o telemóvel. Explica-me que não é com má intenção que não atende por vezes as 
chamadas.

Quinta-feira, 6 de Abril 2006
8h30, Hospital de S. João

O Gui e a mãe chegam às 8.45 horas ao Hospital. Mais uma vez é notória amizade exis-
tente entre todos: a mãe do Gui pergunta, à enfermeira, pela mãe do Jorginho, ao que 
esta responde que estão a dormir.
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– Então vão acordá-lo, que já está na hora! Responde a mãe do Gui com um sorriso. 
Minutos depois encontro a mãe do Jorginho, do Gui e algumas enfermeiras, numa 
animada conversa.

– Está a ver? Isto é só alegria! – Diz a mãe do Jorginho logo que me vê.
Enquanto isto, o Gui continua incansável a correr de um lado para o outro. Todos na-
quela Unidade são contagiados pela alegria e energia do Gui. Eu próprio não resisto em 
pousar o caderno e brincar com ele.

A mãe do Gui e do Jorginho são, de facto, pessoas importantes nesta Unidade, pela 
alegria e esperança que passam a outros pais.

Tenho uma curta conversa com a mãe do Jorginho. Pergunto-lhe pelo filho. Respon-
de-me que está mal. É notório que está triste e a sofrer, apesar de tenta camuflar esse 
sofrimento com sorrisos e palavras simpáticas. Digo-lhe para continuar com a alegria 
e força que tem tido até agora.
– A força, nunca a perco! Ainda outro dia, o Dr. Nuno disse que não percebia como é 
que eu continuava com tanta força e boa disposição! (…) Nós estamos aqui para lutar! 
(…) O Jorginho está mal, mas prefiro que ele vá do que fique a sofrer. Isto é só uma 
passagem (para uma outra vida), não vamos dramatizar! – Diz a mãe do Jorginho.

A enfermeira Marina apresenta-me a enfermeira Luísa Vale. Diz-me para a consultar 
quando estiver ausente e para eu ficar descansado porque terá todo o apoio que neces-
sitar.

Converso com a enfermeira Luísa Vale sobre o meu projecto.

Cruzo-me com a mãe do Gui no corredor que me faz uma pergunta curiosa:

– Então Nuno? Tens conseguido manter-te bem emocionalmente?
A mãe do Jorginho responde, de imediato, por mim com risos:

– Como é que queres que ele se sinta mal, com esta alegria toda?

Converso com a Dra. Maria João. Apresento o projecto, ponto de situação, e os estudos 
da estrutura do site. Respondo-lhe a varias dúvidas, como por exemplo: a de que não ser 
responsável pela inserção dos conteúdos médicos. Considera o projecto interessante e 
apesar do seu pouco tempo disponível, mostra vontade em participar. Convido-a a co-
orientar o projecto. Pergunta-me que tipo de responsabilidades acarreta. Como não sei 
responder com exactidão à questão, prometo-lhe procurar a resposta na Faculdade.
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Diz-me que a aceitação a este convite dependerá da disponibilidade de tempo que a 
co-orientação implicar. De qualquer forma, promete colaborar no projecto, mesmo que 
não esteja disponível para ser co-orientadora.

Fala-me que tem alguns textos de sua autoria, que gostaria de publicar. Para além disso, 
disponibiliza-se a traduzir importantes textos que são publicados no site Candellights. 
Diz-me que para traduzir estes textos é necessário a autorização da Acreditar. Prometo-
lhe que irei tratar desse pedido de autorização com a Acreditar.

Saliento, mais uma vez, os objectivos deste site, que não passam pelas questões das 
diferenças de opinião entre o Hospital de S. João e o IPO. Alerto-a que supervisão dos 
conteúdos será feita pela Acreditar, que censurará todo o tipo conteúdos que considere 
inapropriados. 

Despeço-me e prometo dar, em breve, notícias sobre a autorização das traduções e so-
bre a co-orientação.
Quarta-feira, 12 de Abril 2006
15H00, Acreditar

Como o combinado, desloco-me a Acreditar para assistir à reunião de pais.

A psicóloga Joana não acha boa ideia a que eu assista à reunião. Não insisto dado que 
necessito de reunir com a Maria Boto e a Eduarda Mota. Conheço a Teresa Barbosa, 
pertence à Acreditar e participa também nesta reunião.

Falamos de vários assuntos:

– Digo-lhes que tenho a estrutura do site quase pronta e que brevemente lhes irei apre-
sentar. Discutimos de alguns pontos do menu do site.

– Discutimos a elaboração do documento de autorização para uso de todo o conteúdo 
informativo de Acreditar, que a Dra. Maria João me pediu.

– Falo-lhes da importância do uso do site para publicitar, por exemplo, iniciativas da 
Acreditar, tais como, as reuniões de grupo dos pais com a psicóloga. Concordam, dado 
que muitas vezes sentem dificuldade em divulgar várias iniciativas, como é o caso desta 
reunião de grupo dos pais com a psicóloga.

– A publicação no site de informações sobre os tratamentos, problemas comuns exis-
tentes, cuidados diários da criança oncológica tais como: infecções, limitações no con-
tacto com o exterior, dietas, ambiente familiar, etc.
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Quinta-feira, 20 de Abril 2006

Entrego na Acreditar, ao porteiro, o envelope com pedido de autorização para uso de 
todo o conteúdo informativo de Acreditar, importante de ser publicado no site.

Sexta-feira, 21 de Abril 2006
8H00, Hospital de S. João

Elaboro o primeiro diagrama do site e levo-o para o Hospital.

Encontro a Francisca e a mãe que me diz que a filha tem andado sempre com o pato 
que lhe ofereci. A Francisca baptizou-o com o meu nome e tem tratado muito bem dele: 
dado vacinas, alimentado, etc. Voltamos a falar um pouco sobre o meu projecto e faço-
lhe um ponto de situação. Conta-me que há pouco tempo esteve a falar com a Maria 
Boto e que lhe pediu para me ajudar na obtenção da autorização no IPO.

Assisto às enfermeiras a acordem uma criança aniversariante, cantando os parabéns. É 
mais uma prova do carinho que os enfermeiros dão aos miúdos. Não é, por isso, sur-
preendente que se assista a uma resposta muita positiva e igualmente carinhosa das 
crianças aos enfermeiros.

Encontro o Dr. Álvaro Aguiar no corredor, pergunta-me como decorre o projecto 
e combino procurá-lo num futuro próximo para lhe mostrar alguns resultados da 
investigação.

Falo com Pedro Simas, pai da Barbara. Pediu-me para ser rápido, dado que não tinha 
muito tempo para falar comigo. Pela pouca paciência e predisposição que aparenta ter, 
prefiro não questioná-lo sobre a sua vivência com este problema da filha. Prefiro falar-
lhe da investigação, em que fase se encontra, e mostrar-lhe o diagrama do site. Consi-
dera o projecto interessante e útil e o diagrama bem realizado e completo, tendo apenas 
dúvidas no espaço dedicado às crianças. Receia que elas não se limitem a consultar o 
tipo de informação a que lhes está destinado e explorem outro tipo de informação mais 
complexa (por exemplo sobre a doença) e não a saibam interpretar, o que pode ser 
perigoso. Alerta também para investir bastante no campo do “Direitos da criança hos-
pitalizada”. Conta que muitos pais não conhecem muitos dos seus direitos e quando 
querem apresentar queixa, não sabem onde se dirigir.

Falo-lhe da disponibilidade que a Dra. Maria João e outras pessoas, mostraram em co-
laborar neste projecto. Avisa-me que esse apoio poderá ser aparente – No início todos 
estão sempre disponíveis para ajudar, mas depois não se vê nada – Comenta Pedro 
Simas.
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Assisto a uma jovem doente de 14 anos, que chora. Está acompanhada da mãe e do 
irmão. A educadora Gabriela reconforta-a e tenta acalmá-la. A mãe, ao assistir ao ner-
vosismo da filha não consegue também conter as lágrimas. A mãe do Jorginho aparece, 
e procura logo animar aquela família:

– Então mãe? Como é? Que cara é essa? Não pode ser! Vamos lá animar!

A jovem, acompanhada da família, sai da Unidade para descontrair.

É mais uma vez visível o apoio imediato que acontece, quando alguém está emocional-
mente mais fragilizado. A mãe do Jorginho conta-me que esta jovem é de Amarante e 
tem um tumor cerebral. Foi operada no IPO de Lisboa. Antes passou por várias clíni-
cas. Agora, está no Hospital do S. João, e hoje vai iniciar o tratamento, daí o nervosismo 
e medo que sente.

Quinta-feira, 27 de Abril 2006

Ligo à Eduarda Mota que confirma que recebeu o meu envelope. 
Peço-lhe que elabore um documento escrito para Ambar, para conseguir donativos para 
as crianças.

Sexta-feira, 28 de Abril 2006

Hoje, a Unidade está muito agitada. Encontro a Dra. Maria João, diz-me que hoje é 
impossível falarmos. Tenho apenas tempo para lhe dizer que já realizei e entreguei o 
pedido de autorização na Acreditar, que a Dra. Maria João me tinha pedido. Diz-me, 
mais uma vez, que esta Unidade é sempre muito agitada, e que têm sempre muito 
pouco tempo disponível. Pede-me para enviar-lhe, por e-mail, toda informação e ajuda 
que necessito.

Hoje, tinha combinado conversar com a enfermeira Marina e o Dr. Nuno Farinha, mas 
tornou-se impossível devido à urgência que aconteceu com a criança. O pai está pre-
sente e bastante perturbado. Assisto a este ambiente de tensão, ao qual ninguém fica 
indiferente.

Converso, pela primeira vez, com a assistente social, a Dra. Maria do Céu, que me rece-
be com simpatia. Apresento-lhe o meu projecto e o ponto de situação actual. Devido a 
hoje a Dra. Maria do Céu não estar com muita disponibilidade, marcamos uma reunião 
para a próxima Quinta-feira. Nesse dia conversaremos com mais calma e dar-lhe-á tem-
po para reunir todo o material e informação importante.
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A conversa acaba por se prolongar por mais tempo do que prevíamos. Abordamos vá-
rios assuntos: 

– Apresento-lhe de uma forma resumida a estrutura do site. 

– Falamos, inevitavelmente sobre os desentendimentos entre o Hospital de S. João e o 
IPO. Mais uma vez ouço os alertas sobre o cuidado em referir certos nomes no IPO.

– Conta como são as suas conversas com os pais. Muitas vezes tem de ser psicóloga, os 
pais desabafam as suas mágoas e tristezas, e como é óbvio, não pode ficar indiferente 
a isso.

– Falamos do problema que existe com o psicólogo. Diz que tem conhecimento das 
pessoas o consideram uma pessoa demasiado ausente e havendo mesmo pais e crian-
ças que não simpatizam com ele. Considera que é impossível que isto não aconteça, 
dado que ele não tem qualquer possibilidade de estar mais tempo naquela Unidade.
Domingo, 30 de Abril 2006

Devida à dificuldade em conversar com a Dra. Maria João e ao Dr. Nuno Farinha, com-
bino com ambos enviar-lhe um e-mail com o ponto de situação do projecto e próximos 
objectivos. Escrevo e envio-lhes hoje.

E-mail enviado à Dra. Maria João:

“Boa tarde Dra. Maria João,

Tal como lhe disse, a quando da conversa rápida que tivemos no hospital de S. João, já entre-
guei na Acreditar um pedido de autorização para a tradução e/ou publicação dos conteúdos 
informativos, relacionados com a Acreditar. Este pedido será entregue, em mãos, pela Eduar-
da Mota e Maria Boto, ao Presidente da Acreditar, numa reunião que terão no início do pró-
ximo mês, em Lisboa. Entretanto, tanto a Maria Boto como Eduarda Mota já adiantaram 
que não haverá nenhum problema na obtenção desta autorização. O pedido por escrito foi 
apenas feito para precaver más interpretações e alguns problemas futuros.

Relativamente à co-tutoria, já me informei na Faculdade de Belas Artes. Ao contrário do 
orientador, o co-orientador não tem qualquer tipo de responsabilidade e obrigações. Pode 
assistir à defesa da tese, mas não pode participar na mesma. Eventualmente, o co-orientador 
poderá, pouco tempo antes da defesa da tese, conversar com o orientador e passar-lhe alguma 
informação que considere importante.

Concluindo, a Dra. Maria João não terá mais nenhum trabalho a não ser a sua preciosa 
colaboração na construção do site.
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Este site funcionará como um importante suporte e meio de comunicação e onde os vários 
intervenientes (médicos, enfermeiros, educadores, pais, etc.) poderão publicar informações 
que considerem úteis. Recordo que a Dra. Maria João (como qualquer outro interveniente) 
terá um espaço no site, de sua responsabilidade, devidamente identificado (se desejar, com os 
seus contactos), onde poderá publicar/actualizar informação.

A estrutura do site está quase pronta. Neste momento tenho andado a apresentá-la e a ouvir 
sugestões dos possíveis participantes. Conto fazê-lo até ao final do mês de Maio para em Ju-
nho começar a construir o site. Depois deste construído, poderá haver alterações, mas quanto 
mais solidificada e definida estiver esta estrutura, mais rapidamente estará a funcionar.

Dra. Maria João, a sua participação é IMPORTANTÍSSIMA e FUNDAMENTAL para o 
sucesso deste site. Recordo que o esforço que tenho vindo a fazer será inglório se os diversos 
profissionais não participarem nele. Como lhe disse, sou apenas responsável pela construção 
do site. A inserção dos conteúdos não poderá ser feita por mim, porque, obviamente, não te-
nho competência para tal.

Até ao momento, o balanço que faço deste projecto é bastante positivo. A resposta tem sido 
também muito boa, principalmente dos pais e da Acreditar, o que tem aumentado minha 
motivação.

Muito obrigado pela sua atenção e até breve.
Se tiver alguma questão não hesite em contactar-me.

Boas férias.

Com os melhores cumprimentos,
Nuno Martins”

E-mail enviado à Dr. Nuno Farinha:

“Boa tarde Dr. Nuno Farinha,

Devido aos constantes adiamentos da nossa conversa, envio-lhe este e-mail para que lhe possa 
fazer um ponto de situação do meu projecto:

Este site funcionará como um importante suporte e meio de comunicação e onde os vários 
intervenientes (médicos, enfermeiros, educadores, pais, etc.) poderão publicar informações 
que considerem úteis. Recordo que o Dr. Nuno Farinha (como qualquer outro interveniente) 
terá um espaço no site, de sua responsabilidade, devidamente identificado (se desejar, com os 
seus contactos), onde poderá publicar/actualizar informação. 
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A estrutura do site está quase pronta. Neste momento tenho andado a apresentá-la e a ouvir 
sugestões dos possíveis participantes. Conto fazê-lo até ao final do mês de Maio para em Ju-
nho começar a construir o site. Depois deste construído, poderá haver alterações, mas quanto 
mais solidificada e definida estiver esta estrutura, mais rapidamente estará a funcionar.

Dr. Nuno Farinha, a sua participação é IMPORTANTÍSSIMA e FUNDAMENTAL para 
o sucesso deste site. Recordo que o esforço que tenho vindo a fazer será inglório se os diversos 
profissionais não participarem nele. Como lhe disse, sou apenas responsável pela construção 
do site. A inserção dos conteúdos não poderá ser feita por mim, porque, obviamente, não te-
nho competência para tal.

Até ao momento, o balanço que faço deste projecto é bastante positivo. A resposta tem sido 
também muito boa, principalmente dos pais e da Acreditar, o que tem aumentado minha 
motivação. 

Até ao final do mês de Maio vou tentar reunir consigo para lhe mostrar e conversarmos sobre 
a estrutura do site, bem como definir-mos a sua possível colaboração.
Tal como lhe disse da primeira vez que conversamos, o Dr. Nuno Farinha não deverá sentir-se 
pressionado a colaborar.

Muito obrigado pela sua atenção e até breve.
Se tiver alguma questão não hesite em contactar-me.

Com os melhores cumprimentos,
Nuno Martins”

Terça-feira, 2 de Maio 2006

Telefono à Eduarda Mota. Diz-me que ainda não teve tempo de enviar o pedido de 
donativos para Ambar. Em relação ao IPO, terão uma reunião amanhã, por isso talvez 
haja novidades. Combino uma reunião para Sexta-feira para lhe apresentar a estrutura 
do site.

Quinta-feira, 3 de Maio 2006

A Dra. Maria do Céu telefona-me para adiar a reunião de hoje à tarde.

14Hoo, Hospital de S. João
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Mostro à enfermeira Marina o diagrama do site. Considera-o bem elaborado e comple-
to, fazendo apenas dois reparos:

– Direitos da Criança hospitalizada: concorda com o pai da Barbara em destacar este 
ponto e esclarecer as pessoas aonde se devem dirigir no caso de quererem apresentar 
queixa.

– Dados Estatísticos: aconselha a publicar alguns dados estatísticos mais genéricos e 
menos dúbios, de forma a responder à curiosidade dos pais e evitar assim procurem 
este tipo de informação noutros sites menos aconselháveis. Considera importante a 
existência do alerta, sobre os pais deverem procurar este tipo de informação junto do 
médico.

Falo com a Manuela Resende (mãe do Jorginho) e apresento-lhe o diagrama do site. 
Considera-o bem elaborado e completo e faz os seguintes reparos:

– Não concorda que haja informação sobre a Acreditar no site. Diz não acreditar nesta 
associação. Segundo ela, a Acreditar está centralizada em Lisboa e todos os donativos 
que se consigam vão para lá. Conta uma vez ter doado 500 euros, tendo esse dinheiro 
ido para Lisboa, o que a desagradou bastante.

Apresento o diagrama do site à enfermeira Clara Braga. Considera-o bem elaborado e 
completo e faz os seguintes reparos:

– Acha importante criar e destacar um ponto sobre os cuidados diários da criança fora 
do hospital. Estes cuidados estavam inseridos no item dos tratamentos. Devido a ser 
um tipo de informação muito procurada e de grande importância para os pais, criamos 
um ponto só sobre este assunto. Debato esta ideia com outras pessoas do hospital (en-
fermeiros, médicos, etc.) que concordam unanimemente.

Apresento o diagrama do site às enfermeiras Carmo e Luciana, que aprovam tudo. A 
enfermeira Carmo sugere um excelente novo item:

– Um ponto sobre Dadores. Explicar como se pode ser dador, onde se pode inscrever 
e fazer a colheita. As vantagens de se ser dador. Alertar para o facto de o candidato a 
dador se estar a inscrever não é sinónimo de obrigação de o fazer. O candidato pode 
inscrever-se, ser compatível e depois recusar ser dador.

Esclarecer as pessoas sobre o que é um transplante. Existe a ideia generalizada e errada 
que um transplante é a primeira opção e a cura milagrosa e definitiva. O transplante, 
quando possível, é um tipo de tratamento que é feito, quando todas as outras estão 
esgotadas. É importante não criar falsas expectativas, mas mantendo a esperança no 
sucesso.
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Converso, pela primeira vez, com Médica Pediatra (não Oncológica) Margarida San-
tos, que compõe, juntamente com o Dr. Nuno Farinha e Dra. Maria João, a equipa de 
médicos que trabalham nesta Unidade. Diz-me que está cá há pouco tempo e que veio 
ajudar os dois médicos Oncológicos. Lamenta não me ter atendido mais cedo, devido 
ao constante ritmo frenético desta Unidade. 

Apresento-lhe o projecto, explico-lhe como poderá colaborar e usufruir dele como um 
importante suporte de apoio na sua actividade profissional.

 Considera a ideia do projecto excelente e não tens dúvidas que será um suporte muito 
útil para todos. Discutimos os vários itens da estrutura do site, onde destaco:
– A sugestão do item “Dadores” da enfermeira Clara, importante para esclarecer a ideia 
generalizada e errada que existe sobre este assunto e também para servir como mais 
um meio de poder ajudar.

O Dr. Nuno Farinha adia mais uma vez a nossa conversa. Desta vez, marcamos para o 
dia de amanhã, às 8.15 horas da manhã. Confirma que recebeu o meu e-mail, mas que 
não teve tempo de o ler. 

Sexta-feira, 5 de Maio 2006
8.00 Horas, Hospital de S. João

Encontro-me com o psicólogo Paulo Almeida, pede-me desculpa, mas não pode falar 
comigo neste momento, devido a ter de ir visitar a mãe que está internada no Hospital. 
Adiámos a nossa conversa para a próxima semana.

A Eduarda Mota telefona-me a adiar a reunião que tínhamos marcado para hoje. Adia-
mos para a próxima Terça-feira, às 15.00 horas. Pergunto-lhe, mais uma vez, se já pediu 
os donativos à Ambar, ao que me responde que o irá fazer hoje.

Finalmente, consigo conversar com o Dr. Nuno Farinha. Diz-me, nesta primeira leitura 
que faz, que o diagrama lhe parece bem construído e completo. A pedido do Dr. Nuno 
Farinha tiro uma fotocópia do diagrama para que ele possa depois, caso tenha tempo, 
analisá-lo com mais calma. Explico-lhe as potencialidades que o site terá. 
Até ao momento, foi a única pessoa que não notei haver grande entusiasmo em cola-
borar no projecto. Parece-me que continua com grandes dúvidas em relação à meto-
dologia que estou a usar, mais uma vez fala-me de como funciona uma dissertação de 
mestrado em medicina. Torno a defender a metodologia que estou a usar e saliento que 
a minha área é de Design e não de Medicina. A colaboração do Dr. Nuno Farinha não 
está a ser melhor, devido a estar mais concentrado nas minhas metodologias, do que 
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no tentar perceber o projecto e procurar a melhor forma de contribuir e usufruir do site 
como apoio à sua actividade. Acredito que eventualmente haverá uma resposta mais 
entusiasta quando vir o site construído e o poder experimentar e testar.

Converso com a Marina Flores (mãe da Francisca), concorda com a estrutura do site. 
Faz apenas um pequeno alerta em relação ao ponto das estatísticas, para ter cuidado 
com os dados que são colocados. Confessa que depois de ver esta estrutura percebe me-
lhor os meus objectivos e que de facto será muito útil. Diz-me que depois de passar esta 
fase difícil, poderemos certamente conversar com mais calma. Considera importante 
que eu converse também com o marido, dado que foi uma pessoa que procurou muita 
informação na Internet.

Falo com a Maria José Coelho (mãe do Gui). O Gui entrou ontem à noite no Hospital, 
estava com dificuldades de equilíbrio e muito murcho. A mãe está visivelmente preo-
cupada e não me parece muito concentrada na apresentação que lhe faço do diagrama. 
Interrompo a apresentação e tento reconfortá-la.

Uma enfermeira chama o Gui e a mãe para fazerem uns exames. Despeço-me da mãe 
e desejo-lhe boa sorte.

A enfermeira Marina diz-me que certamente não deverá ser nada de preocupante.

Até ao momento, o balanço que faço desta apresentação do diagrama do site é positivo: 

– Facilitou a leitura dos entrevistados das minhas ideias. 

– Há uma maior participação dos entrevistados, devido a haver algo para ser avaliado 
e debatido.

– Muitos, percebem agora o motivo das entrevistas que lhes fiz e porque tenho estado 
durante este tempo no hospital a entrevistar várias pessoas. 

– Há uma significativa maior compreensão do papel do Designer. Já não lhes é tão es-
tranho um Designer estar no Hospital de S. João a elaborar uma investigação. 

– Comprovam agora que, de facto, a minha intenção nunca foi a de invadir a área da 
medicina. O meu projecto é interdisciplinar e por este motivo é necessário que exista, 
da minha parte, uma convivência com essas disciplinas.

– Comprovam, com a leitura que fazem do diagrama, que o conflito que existe entre o 
Hospital de S. João e o IPO é irrelevante para o site, mas relevante para que a sua cons-
trução e gestão funcionem de forma pacífica e sem falsas interpretações.
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Segunda-feira, 8 de Maio 2006

A Maria Boto telefona-me. Diz-me que falou com a Dra. Lucília Norton, tendo ela lhe 
pedido para que eu contactasse directamente a administração do IPO, de modo a saber 
do meu processo. 
Ligo para a administração do IPO, onde me informam que o meu processo está, neste 
momento, na Comissão de Ética. Pede-me para ligar na próxima semana, dado que já 
deverão ter novidades.

Terça-feira, 9 de Maio 2006

Como o combinado apareço às 15.00 horas na Acreditar para a reunião com a Eduarda 
Mota e Maria Boto. Às 15.20 horas telefono à Eduarda Mota. Pede-me imensa descul-
pa, mas não poderá comparecer na reunião. Tento telefonar à Maria Boto, mas sem 
sucesso.

Telefono à Dra. Maria João. Confirma que recebeu o meu e-mail e marcamos uma reu-
nião para Sexta-feira, às 16.30 horas.

Quarta-feira, 11 de Maio 2006
9H30, Acreditar

Como o combinado, compareço na Acreditar para a reunião com a Eduarda Mota. Mos-
tro o texto crítico que fiz sobre o site do IPO. Considera a avaliação e conteúdos selec-
cionados bem feitos. Conheço Álvaro Borges, novo elemento da Acreditar no Porto. 
Participa também na reunião. Apresento e debato a estrutura do site com ambos. Notas 
importantes:

– A Eduarda considera importante colocar informação sobre o apoio psicossocial e 
psicológico. Explica que estes pontos não devem conter informação específica sobre o 
Hospital de S. João, dado que o que se pretende é que o site tem um carácter geral e não 
sobre determinado Hospital.

– Considera o ponto “Cuidados diários da Criança Oncológica” fundamental e merece-
dor de ser destacado do ponto “Tratamentos”.

– Discutimos a super visão do site, por parte da “Acreditar.” Concordamos em permitir 
que os médicos (e restantes colaboradores) publiquem directamente os conteúdos no 
site. Fazê-lo de forma indirecta, ou seja, passando pela prévia aprovação da Acreditar, 
poderia ser aborrecido e pouco motivador. A Acreditar supervisionará e censurará to-
dos os conteúdos que considere menos apropriados.
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– Concordam na construção do ponto “Testemunhos” baseados nos livros da Acreditar: 
“Quando os nossos filhos têm Cancro” e “Tenho-o, não o quero, não pedi nada, não o 
posso tirar, a minha vida mudou.” No Sábado é a reunião com a Direcção da Acreditar, 
em Lisboa”, explico-lhe que é fundamental ter uma resposta positiva a este meu pedido 
de autorização.

– No ponto “Informações sobre a Acreditar”, sugere colocar um capítulo sobre as acti-
vidades que fazem com as crianças.

– Discutimos o ponto “Espaço para as Crianças.” O Álvaro Borges discorda da livre pu-
blicação de sugestões de sites. Receia que possam existir sugestões pouco apropriadas. 
Considera mais seguro a criança (ou o adulto) enviar a sugestão e ser publicada depois 
de devidamente avaliada pela Acreditar. Questiono-o se a Acreditar conseguirá dar uma 
resposta rápida aos pedidos. Diz-me que sim.

– Consideram o ponto “Dadores” e respectivo alerta e esclarecimento sobre os trans-
plantes importante.

– A Eduarda diz-me que o IPO tem 10 médicos na Pediatria Oncológica. É um motivo 
mais do que suficiente para trabalhar no IPO. Nesta fase de ambientação, conhecimen-
to da problemática e estrutura do site, o trabalho de campo no Hospital de S. João tem 
sido, até ao momento, suficiente para estruturar o site (opinião partilhada por todos). 
A fase de colocação dos conteúdos e reajustamentos finais da estrutura será essencial 
a colaboração do IPO. 

– A Eduarda considera a estrutura muito boa e agradece o empenho e luta que tenho 
tido até ao momento. Diz-me que o site será uma ajuda fantástica para todos. Sossega-
me em relação ao IPO, e pensa que estamos dentro dos prazos e que o IPO vai certa-
mente colaborar de uma forma muito positiva.

Antes de me ir embora, converso com o Álvaro. Ao contrário do que normalmente 
acontece, não está na Acreditar por ter tido nenhum caso na família de Cancro. Diz-me 
que, eventualmente, devido a isso, consegue trabalhar com menos emocionalidade e 
mais racionalidade. Comenta que a Acreditar tem de funcionar com o rigor de uma 
empresa. Respondo-lhe que apoio as palavras dele e que tenho procurado ter a mesma 
atitude neste projecto. Negar as colaborações de caridade e que este site pretende aju-
dar coitadinhos. Gostei bastante de conversar com o Álvaro Borges.

À noite entrego na Acreditar um documento com estrutura do site, para ser apresenta-
da, no Sábado, à direcção da Acreditar, em Lisboa. 
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Sexta-feira, 12 de Maio 2006
14.00 Horas, Hospital de S. João

Converso com a Maria José Coelho (mãe do Gui). Foi a conversa mais longa que tive-
mos. Nas primeiras 2 horas praticamente não falamos do meu projecto. Conversamos 
sobre a doença do Gui, como ela se tem vivido esta nova realidade e como perspectiva 
o futuro. 
Tal como a Marina Flores (mãe da Francisca) a mãe do Gui, está neste momento preo-
cupada com a forma como a sua outra filha encara esta situação.

Apresento e debato a estrutura do site com ela. Notas importantes:

– Concorda, em termos, gerais com a estrutura do site.

– Desde que o Hospital S. João, passou a gestão privada, há um controlo dos apoios. A 
Maria José Coelho mostra-me a carta que recebeu da Directora do Serviço de Doentes 
sobre a atribuição de ajuda técnica. Esta carta informa que “(…) de acordo com as novas 
regras de atribuição de Ajudas Técnicas estabelecidas pelo Conselho de Administração 
do Hospital de S. João, o seu caso não se encontra dentro dos critérios de atribuição 
gratuita de ajuda pelo Hospital, pelo que a deverá adquirir nos estabelecimentos da 
especialidade.

A Ajuda Técnica, apenas será comparticipada pelo Hospital, se o rendimento per capita 
for igual ou inferior a 385.90 euros.” A Maria José concorda com este rigor na distribui-
ção dos apoios e considera importante partilhar este tipo de informação no site.

– Considera muito importante o ponto dos testemunhos, e que poderá ser um bom 
meio de comunicação e de troca de pensamentos entre pais.

– Sugere a publicação de fotografias que os pais tiram no Hospital com os médicos, 
enfermeiros, crianças, etc. de forma a mostrar/publicitar o bom ambiente que se vive 
no Hospital.

Converso com a Dra. Maria João.

Apresenta-me uma selecção rigorosa de sites internacionais que fez sobre esta proble-
mática. 

Apresento-lhe e discutimos a estrutura do site. Promete-me analisar com calma, e res-
ponder durante este mês. Notas importantes da conversa:
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– Aconselha a criação de uma nova subdivisão no ponto “Informações sobre a Doença” 
com informação sobre o “Aconselhamento Genético”.

 – Aconselha a falar com a Nutricionista Diana para obter informações para o ponto 
“Cuidados a ter com a Alimentação.”

 – No ponto de informação específica sobre cada tipo de Cancro, sugere que se criem as 
seguintes divisões:

 – Leucemias e Linfomas.
 – Tumores Cerebrais
 – Neuroblastomas.
– Tumores Renais.
– Tumores Ósseos.
– Retinoblastoma.
– Sarcomas (Tumores dos Tecidos Moles).
– Outros.

Devido há possibilidade de haver mais do que um médico interessado em escrever so-
bre o mesmo tipo de Cancro e de forma a evitar conflitos de opinião, concordamos em 
que seja possibilitado a publicação sobre o respectivo tipo de Cancro por mais do que 
um médico. A publicação deverá ser devidamente assinada.

Quarta-feira, 17 de Maio 2006

Telefono para o IPO para saber novidades sobre o meu pedido de autorização. Respon-
dem-me que continua na Comissão de Ética e para tentar contactar durante esta sema-
na o enfermeiro José Carlos, da Comissão de Ética, para saber mais novidades.

Sexta-feira, 19 de Maio 2006

Converso, ao telefone, com o enfermeiro José Carlos. Diz-me ser outro elemento da 
Comissão de Ética que está responsável pelo meu processo. Promete-me que na próxi-
ma semana estará com ele e abordará esse assunto. Adianta-me que, em princípio, não 
haver qualquer tipo de problema em conseguir este pedido de autorização.

Contacto o Oceanário na procura de um apoio. Tentar trazer, até ao Porto, o Vaivém do 
Oceanário, uma viatura com equipamento multimédia que tem como objectivo dar a 
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conhecer o Oceanário a quem ainda não teve oportunidade de o visitar, em todo o País. 
Telefono à Eduarda Mota e Maria Boto e forneço-lhes os contactos das pessoas do Oce-
anário a quem se devem dirigir.

A Maria Boto diz-me que já apresentou e entregou o meu processo à coordenadora da 
Acreditar, em Lisboa, e que muito em breve terei a resposta (que deverá ser positiva).

Domingo, 21 de Maio 2006

Envio-o um e-mail à Dra. Maria João:

Olá Dra. Maria João,
antes de tudo, e mais uma vez, obrigado pela lista de sites que me deu. Tenho estado a analisá-
los ao pormenor. De todos destaco o CureSearch: http://www.curesearch.org.

Este site aproxima-se em vários pontos do que estou a desenvolver.

Gostaria de saber se já tem alguma resposta sobre a estrutura do site que lhe apresentei. En-
contro-me disponivel para me encontrar consigo quando tiver oportunidade, para debater a 
estrutura do site.

Obrigado por tudo. Fico a aguardar resposta.

Com os melhores cumprimentos,
Nuno Martins

Quinta-feira, 1 de Junho 2006

Recebo um telefonema do IPO-Porto com a notícia que o meu pedido de autorização 
foi aceite! Dizem-me que irão enviar uma carta para o meu orientador a formalizar a 
aceitação e depois poderei iniciar o trabalho de campo.

Terça-feira, 20 de Junho 2006
16H00, IPO-Porto.

Depois de tratar de toda a parte burocrática e obter, finalmente, o livre-trânsito, encon-
tro-me com a Dra. Lucília Norton. Começa a conversa, perguntando pelo meu currícu-
lo, situação profissional e em que consiste o curso de Design de Comunicação. Noto, 
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claramente, que tem uma grande desconfiança e que pretende rapidamente saber se 
tenho competência para realizar o projecto. Não hesito em “despejar-lhe” o meu cur-
rículo. Sinto-me cansado de tanta desconfiança, intolerância, e falta de abertura para 
receber e perceber um projecto que poderá ser tão útil para o IPO. Só paro de falar do 
meu trabalho, quando a Dra. Lucília Norton me interrompe:

– Já vi que tem muito trabalho e que é de confiança.

Rapidamente muda a conversa para o tema do meu projecto. Falo-lhe do mesmo, mas 
sou constantemente interrompido por ela, com mais questões. Nunca consigo finalizar 
uma resposta.

A conversa é interrompida, porque a Dra. Lucília Norton tem de receber um novo do-
ente com Leucemia, vindo de Vila Real. Pergunta-me se prefiro aguardar uma hora, ou 
voltar noutro dia. Prefiro esperar.

Espero duas horas pela Dra. Lucília Norton, e decido procurá-la. Encontro-a e reco-
meçamos a reunião. Conta-me que são imensos os pedidos de investigação e que são 
quase todos chumbados. Só aceitam analisar pedidos da Faculdade de Psicologia e da 
Universidade Fernando Pessoa.  O meu só foi aceite por ter vindo por intermédio da 
Acreditar.

Nesta segunda parte da reunião, não consigo explicar muito do projecto à Dra. Lucí-
lia Norton que insiste em interromper-me, para além das sucessivas várias chamadas 
telefónicas que teve de atender. Poucos minutos depois a reunião termina e agendo, a 
muito custo, uma nova reunião. Pede-me para enviar o meu currículo por e-mail.
Saliento a preferência, sem dúvidas, da Dra. Lucília Norton pelo domínio do site www.
oncologiapediatrica.org e detrimento do www.oncologiapediatricaporto.org.

Apesar das várias tentativas, não consegui apresentar-lhe a estrutura do site.

Quarta-feira, 21 de Junho 2006

Envio-o um e-mail à Dra. Lucília Norton:

Boa tarde Dra. Lucília Norton,
como o combinado envio-lhe em anexo o meu currículo. Envio em formato pdf, onde, se de-
sejar, pode imprimir.
Envio-lhe também um resumo do currículo:
Principais sites:
O meu site:
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http://www.nunomartins.com
Interforma
http://www.interforma.com.pt
Ambar
http://www.ambar.pt
Museu Nacional de Arte Antiga
http://www.mnarteantiga-ipmuseus.pt
Camport
http://www.camport.pt
Colep CCl (Inglaterra)
http://www.colepccl.com
Pintor Mário Bismarck (Professor na Faculdade de Belas Artes Univ. Porto)
http://www.mariobismarck.com
Pintora Silvia Simões (Professora na Faculdade de Belas Artes Univ. Porto)
http://www.silviasimoes.com

Principais prémios que ganhei:
– �o Prémio no Concurso de ideias para a Mascote do Oceanário de Lisboa.
– �o Prémio no Concurso de ideias para o logótipo da Porto Digital.
– �o Prémio no Concurso de ideias para a Mascote do Pavilhão da Água, Porto.
– Prémio “Site Mais Votado On-line” no concurso Webdesign 2004 promovido pelo ESTAL, 
Lisboa.

Trabalhos de Design Gráfico e Webdesign publicados em vários livros de editoras internacio-
nais, onde se destacam:
– AROUND EUROPE PUBLISHER, Index Book, Barcelona Viena, 2006.
– WEB DESIGN INDEX 6, The Pepin Press - Agile Rabbit Editions,
Holanda, 2006.
– WEB DESIGN INDEX BY CONTENT, The Pepin Press - Agile Rabbit Editions,
Holanda, 2005.
– IT’S A MATTER OF PACKGING DESIGN, Victonary, Hong Kong, 2006.
– IT’S A MATTER OF EDITORIAL DESIGN, Victonary, Hong Kong, 2004.
– AROUND EUROPE LOGOS, Index Book, Barcelona Viena, 2004.
– WEBSITES, Feierabend Verlag, Alemanha, 2004.
– WEB DESIGN INDEX 4, The Pepin Press - Agile Rabbit Editions,
Holanda, 2003.

Como o agendado, no dia 5 de Julho, às �0h00 da manhã estarei no IPO, para falarmos 
melhor do meu projecto.
Estou perfeitamente consciente de todas as questões e alertas que me deu.
Mas no próximo encontro falaremos melhor sobre este assunto.
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Conto com a preciosa colaboração da Dra. Lucilia Norton, FUNDAMENTAL para o êxito 
deste site. 

Será certamente um site de relevante interesse para pais, doentes, médicos, enfermeiros e todos 
os restantes profissionais envolvidos nesta problemática.

Se tiver alguma questão, por favor, não hesite em contactar-me.
Deixo-lhe o meu contacto: 9�7 79� 608
Obrigado por tudo.

Até breve,
nuno martins

Sexta-feira, 23 de Junho 2006

Mãe do Jorginho telefona-me. Diz-me que uma amiga viu no motor de busca Google 
uns alguns sites que poderiam ser interessantes para o meu projecto. Aproveito e digo-
lhe que já consegui a autorização no IPO e que já falei com a Dra. Lucília Norton. Diz-
me que também irá para lá brevemente, porque o filho vai ser transferido para o IPO, 
por causa de um transplante.

Terça-feira, 27 de Junho 2006

Envio-o um email ao Eduarda Mota, sobre o apoio do Oceanário.

Olá Eduarda, 
como sabe ontem estive no Oceanário numa reunião, onde abordei o assunto do apoio à Acre-
ditar. Neste momento, o Oceanário está numa fase de mudança: há uma nova administra-
ção, mudanças na equipa, etc. não sendo por isso uma altura muito favorável para grandes 
pedidos. Para além disso tive ontem conhecimento, que o Oceanário recebe diariamente (e 
não estou a exagerar quando digo “diariamente”) pedidos de apoio de várias associações/ins-
tituições. De qualquer forma, o cenário não é assim tão negro! Por algum motivo fiz questão 
de falar com eles pessoalmente, para além do bom relacionamento que temos.
O Joaquim Mira, pessoa com quem falou da última vez, foi uma das tais pessoas que saíu 
do Oceanário. Agora deverá tratar, deste assunto, com o João Pedro Correia. É uma pessoa 
muito simpática e extramente dinâmica.
Segundo ele, levar o Vaivém do Oceanário é possível, mas pode não ser tão breve quanto isso, 
dado ter a agenda muito preenchida para o Verão.
Uma das formas de facilitar a vinda o vaivém do Oceanário é conseguir uma boa publicida-
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de. O vaivém é um camião, para além de toda a questão lúdica que transporta, serve como 
um importante meio de promoção. O Oceanário nunca cobra nada por o levar, mas o investi-
mento que faz tem de ser rentável. Para além de ter de ser garantida uma boa quantidade de 
crianças a participar/visitar, o ter a cobertura da comunicação social é um excelente incenti-
vo. Dado que a Acreditar, como já me disse, não tem dificuldades em conseguir essa cobertura, 
como por exemplo do programa “Praça da Alegria” da RTP�, se conseguirem arranjar este 
apoio vai facilitar muito as coisas (é apenas um conselho que vos dou).
Para além disto, o João disse-me que o Oceanário também poderia fornecer alguns bonecos.
Eduarda, deixo-lhe os contactos do João Pedro Correia:
9�9 475 4��
jpcorreia@oceanario.pt

Aconselho-a a telefonar o mais rápido possível.
Boa Sorte!

Se precisar de alguma coisa não hesite em contactar-me!

Terça-feira, 4 de Julho 2006

Como o combinado, telefono à Dra. Lucília Norton para confirmar a reunião da próxi-
ma Quinta-feira. Mais uma vez justifica com a falta de tempo. Pede-me para lhe telefo-
nar na Sexta-feira, da parte da tarde, para combinarmos a reunião. Adianta-me que para 
a próxima semana deverá ter disponibilidade.

Pergunto-lhe se recebeu o e-mail que lhe enviei com o meu currículo e portfólio. Con-
firma que recebeu, mas que não o leu, e pelo mesmo motivo de sempre… a falta de 
tempo.

Quinta-feira, 6 de Julho 2006

Efectuo o registo do alojamento e domínio www.oncologiapediatrica.org, oferecido pela 
empresa Pro-site, uma das empresas que apoia o projecto.

Sexta-feira, 7 de Julho 2006

Dado ainda não ter tido qualquer resposta da Eduarda Mota ao e-mail que lhe enviei 
sobre o apoio do Oceanário, tento telefonar-lhe, mas sem sucesso. Telefono ao Álvaro 
Borges. Na altura que o conheci, pareceu-me ser uma pessoa bastante dinâmica e com 
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mais disponibilidade para colaborar no meu projecto do que a Eduarda Mota e a Maria 
Boto. Pergunto-lhe se tem conhecimento do e-mail que enviei à Eduarda, ao que me 
responde que não. Falo-lhe sobre o que escrevi no e-mail e dou-lhe mais alguns con-
selhos para conseguir o apoio do Oceanário. Aproveito e faço um ponto de situação 
do meu projecto. Prometo voltar a contactá-lo quando tiver o site numa fase avançada. 
Alerto-o que irei necessitar do apoio da Acreditar para a promoção do site. Despeço-me 
prometendo reencaminhar-lhe o e-mail que enviei à Eduarda Mota.

E-mail enviado ao Álvaro Borges:

Olá Álvaro Borges,
como o combinado na conversa telefónica, envio-lhe o e-mail que enviei à Eduarda à mais ou 
menos �5 dias.
Quando tiver novidades entrarei em contacto consigo.
Neste momento estou a construir o site, e por esse motivo, ando um pouco desaparecido. 
Quando tiver numa fase mais avançada, entrarei em contacto consigo para começarmos a 
projectar o site com força e a chamar participantes!
Obrigado e cá vai o e-mail:
Olá Eduarda, como sabe ontem estive no Oceanário numa reunião (…). E-mail enviado à 
Eduarda Mota, no dia 27 de Junho.

Como o combinado, telefono à Dra. Lucília Norton para marcar a próxima reunião. 
Marcamos para a próxima Terça-feira, às 17.oo horas.

Terça-feira, 7 de Julho 2006
16H00, IPO-Porto.

Encontro-me com a Dra. Lucília Norton. Apresento-lhe o esquema do site e debatemos 
algumas ideias. Diz-me que em breve irá ter uma reunião com a equipa de pediatria do 
IPO aonde irá falar do meu projecto.

Digo-lhe que irei começar a construir o site, e quando o tiver concluído, ou quase con-
cluído, a voltarei a contactar, para o começar-mos a colocar os conteúdos. Mais uma vez 
alerto-a para a importância da colaboração dos médicos para o sucesso do site e que 
também seria importante que começassem elaborar os conteúdos logo que possível. E 
mais uma vez me responde, que todos têm uma vida profissional muito ocupada, mas 
que se irá fazer o que for possível. 
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Terça-feira, 18 de Julho 2006
Envio-o um E-mail para a Eduarda Mota e Álvaro Borges:

Olá Eduarda Mota e Álvaro Borges,
já há novidades do Oceanário?

Falei com mais uma pessoa, da parte da Educação do Oceanário, a Patricia Filipe. Ela disse 
para também a contactarem. Por isso, força!

O endereço do nosso site já está registado e está a ser construido. O endereço é:
http://www.oncologiapediatrica.org

Ele está a ser construido num endereço secreto. Quando estiver numa fase mais avançada 
revelo-vos, dado que neste momento estou numa fase iniciasl, mais de programação e ainda 
não dá para ver nada de muito significativo.

Deixo-vos o contacto da Patricia:
Patricia Filipe
Coordenadora da Educação
Departamento de Marketing e Vendas
Oceanário de Lisboa
Esplanada D. Carlos I
�990-005 Lisboa
t: +35�2�89�7086
f: +35�2�8955762
eMail: patricia@oceanario.pt
www.oceanario.pt

Vão dando notícias!
Obrigado.

Até breve,
Nuno Martins

Quarta-feira, 25 de Julho 2006

Recebo um telefonema da Dra. Lucília Norton pedindo-me que lhe envie novamente o 
meu currículo, proposta de investigação, e ponto de situação actual do projecto. Diz-me 
que irá ter uma reunião com os médicos do IPO e necessitava destes elementos para os 
apresentar. Envio-lhe tudo, por e-mail, no mesmo dia.
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2a Fase – Período posterior à 1o versão do site

Domingo, 8 de Outubro 2006

Estou prestes a voltar ao trabalho de campo, após uma pausa durante o mês de Agosto 
e Setembro para construir o site. Está quase finalizado. Neste regresso, pretendo atingir 
os seguintes objectivos:

10 - Apresentar o site a todos os envolvidos.

20 - Incentivar os responsáveis dos conteúdos (médicos, enfermeiros, Acreditar, pais, 
etc.) a participarem.

30 - Preencher o site com os conteúdos necessários de modo a que possa ser publicado 
e divulgado.

40 - Promover o site em diversos meios de comunicação.

50 - Conseguir um significativo nível de aceitação do site.

Registo na base de dados do site, como gestores de conteúdos, os nomes de: Dra. Lu-
cília Norton, Dra. Maria João, Álvaro Borges, Eduarda Mota e Maria Boto. Todos no 
momento em que efectuei o registo receberam um e-mail de aviso.

Segunda-feira, 9 de Outubro 2006

Telefono à Maria Boto e faço-lhe um ponto de situação. Mostra-se contente com a fase 
adiantada do site. Marcamos uma reunião para a próxima Quarta-feira à tarde (com ne-
cessidade de confirmação da parte dela). Peço-lhe que avise a Eduarda Mota e o Álvaro 
Borges e digo-lhe que é fundamental que também estejam presentes.
À noite recebo um e-mail do Álvaro Borges, da Acreditar:

Boa tarde Nuno
Muito obrigado pelo envio do endereço do Site. Já estive a vê-lo e este está muito
bem feito em termos de navegabilidade, de informação e depois não é pesado....
Será que me pode ligar para podermos falar, por favor?
Cumprimentos
Álvaro Borges
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Telefono-lhe imediatamente a seguir. Temos uma conversa longa. Logo no início, fico 
surpreso quando me diz que não tem conhecimento da reunião que solicitei com a 
Maria Boto. Ainda não falou com ela hoje. 

Volto a ficar surpreso quando me diz que desde a última vez que conversamos, nunca 
mais teve notícias do meu projecto. Também não tem conhecimento do documento 
que entreguei na Acreditar, com o pedido de autorização para usar material desta As-
sociação no site. Até ao momento nunca obtive resposta a este pedido. É bastante grave 
o facto do Álvaro Borges não ter conhecimento de nada, dado que é o coordenador do 
núcleo norte. Pede-me que lhe envie, por e-mail, o tal documento de pedido de autori-
zação e oficialize, também por e-mail, a solicitação de uma reunião com ele. 

Desde do dia em que conheci o Álvaro, me pareceu ser uma pessoa mais dinâmica e 
com maior capacidade para ultrapassar as barreiras, do que os restantes elementos da 
Associação. Nesta segunda fase irei solicitar mais a sua ajuda. O apoio da Maria Boto 
e da Eduarda Mota tem sido ineficaz, apesar de toda a boa vontade. Confesso-lhe este 
meu ponto de vista e solicito a sua colaboração. Concorda comigo e responde positiva-
mente ao meu pedido.

Preocupa-o como vamos desenvolver esta segunda fase do projecto. As relações entre 
todos não estão fáceis. Digo-lhe compreender a sua preocupação e conto-lhe rapida-
mente alguns episódios que se passaram comigo. A compreensão é mútua e ambos 
temos consciência das grandes dificuldades que se avizinham. 
Falamos um pouco sobre o site e discutimos algumas estratégias. Despeço-me, prome-
tendo enviar-lhe, ainda hoje, o e-mail.

Escrevo e envio o seguinte e-mail ao Álvaro Borges:

Olá Álvaro,
Envio-lhe, em anexo, os pedidos de autorização que fiz em Abril e até ao momento não obtive 
resposta.
Espero que possa estar presente na reunião de Quarta-feira (ainda não confirmada). Caso 
não possa estar presente, solícito uma reunião consigo o mais urgente possivel. 
Vamos entrar numa nova e decisiva fase. Estou neste projecto há um ano, e tenho conheci-
mento de todos os problemas (alguns graves) que existem. Também sofri com alguns deles, e 
só foram ultrapassados porque sempre acreditei e continuo acreditar no sucesso deste site.
Sei que criei expectativas elevadas a muitos pais. Prometi-lhes que este projecto os iria ajudar 
muito. Tenho a certeza que essa promessa vai ser cumprida!
Apesar das enormes dificuldades, o projecto está a correr bem. A minha estratégia tem resulta-
do. Custa-me utilizar a palavra “estratégia” mas, de facto, ela foi necessária. Caso contrário, 
a esta hora o projecto já teria fracassado.
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Álvaro, penso que estamos perfeitamente sintonizados com este problema. Gostei muito da 
nossa conversa telefónica. Irei precisar muito da sua colaboração. Preciso de partilhar e dis-
cutir consigo muitas ideias.
Conto consigo! Obrigado.

Um abraço,
Nuno Martins

Terça-feira, 10 de Outubro 2006

Recebo um e-mail da Dra. Maria João:

Caro Nuno,
Para já parece-me muito interessante, como estrutura geral. Vou falar com os chefes para 
podermos pôr o nosso contacto com o meu mail e o do Dr. Nuno, como sendo os contactos do 
Hospital de S. João. Logo que possa tentarei desenvolver o tema dos tumores cerebrais como 
lhe prometi e sei que estou em falta, não por má vontade, mas por completa falta de disponi-
bilidade de tempo.

Um abraço,
Maria João Gil da Costa

Telefono-lhe imediatamente a seguir. Falamos um pouco sobre o site e explico-lhe os 
meus próximos objectivos. Diz-me que o Dr. Nuno Farinha está de férias e, por isso, 
estão com ainda mais trabalho na Unidade. Apesar do pouco tempo disponível, combi-
namos entrarmo-nos na Sexta-feira no Hospital de S. João e conversar um pouco.

Quinta-feira, 12 de Outubro 2006

Telefono à mãe do Guilherme, do Jorginho e da Ana Francisca. Comunico-lhes que o 
site está quase concluído e convido-as para aparecerem amanhã no Hospital de João 
para uma sessão fotográfica. Todas aceitam estar presentes.

Sexta-feira, 13 Outubro 2006
Hospital de S. João, 14.30 horas.

Telefono à Maria Boto, para confirmar a sua vinda ao Hospital S. João. Lamenta, mas 
não poderá estar presente, devido a um funeral. Diz-me que a Teresa virá. Promete con-
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tactar-me para uma reunião na próxima semana, com a também presença do Álvaro. 
Peço-lhe para a amanhã, na reunião que irá ter em Lisboa com a direcção da Acreditar, 
procurar saber se o meu pedido de autorização para usar o material da Associação no 
site foi aceite e solicitar o suporte digital dos textos dos livros. 

Apresento o site à Marina Flores (mãe da Francisca) e temos uma longa conversa. A 
Francisca está em estado terminal. Há mais de dois meses que tem surpreendido toda 
a gente com a sua grande resistência, mas agora estar bastante fraca e o seu tempo de 
vida é muito curto. A Marina Flores diz-me que se tem vindo a preparar para o pior. 
Tem falado com outras mães, que a têm reconfortado, como a mãe do Emanuel cujo 
filho morreu em Janeiro deste ano. 

Agrada-lhe o aspecto e conteúdos do site, e destaca a área dos testemunhos. Diz que é 
natural que esteja particularmente sensível a esta área, dado que as restantes já pouco 
lhe interessam, dado que a esperança da Francisca vencer a doença é nula.

Para além da zona dos “testemunhos dos profissionais de saúde”, considera que talvez 
fosse interessante haver uma também para os pais. Fico surpreso com tal afirmação, 
dado que tinha pensado em tal possibilidade, mas tinha desistido devido a me parecer 
que eventualmente poucos pais teriam disponibilidade ou paciência para o fazerem. 
Pergunto-lhe se queria escrever um testemunho seu no site. Diz-me que para já não o 
consegue fazer, mas “depois de tudo isto acabar, talvez seja uma boa forma de desaba-
far” – afirma. Disponibilizo-me para ajudar no que for possível.

A mãe da Francisca tem sido uma pessoa extraordinária ao longo desta investigação. As 
entrevistas com ela são sempre fáceis. Fala de todos os assuntos abertamente e sempre 
com uma força inabalável. É notória na sua expressão o cansaço e grande desgaste que 
este sofrimento lhe tem provocado. 

Tento entrevistar o pai da Francisca, mas recusa a entrevista.

Durante a tarde telefono várias vezes para a Teresa, mas nunca atendeu. Também não a 
vi na Unidade. A Marina Flores diz-me, mais uma vez, que vê poucas vezes as pessoas 
da Acreditar por lá.

Recebo uma mensagem no telemóvel da Maria José Coelho (mãe do Guilherme) a la-
mentar não poder estar presente, devido à sua filha estar com uma Gastroenterite.

Converso com a Dra. Maria João. Falamos sobre o site, estratégias e conteúdos que 
serão da sua responsabilidade. Gosta do site e considera, mais uma vez, que será uma 
boa ferramenta para si e um bom meio de comunicação para os pais. Promete ter os 
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conteúdos prontos até ao final do mês de Novembro. Diz que terá um especial cuidado 
com a escrita de modo a ser facilmente entendida pelos pais. Prometo-lhe enviar um 
e-mail com mais uns dados sobre o site. A Dra. Maria João tem sido a pessoa que mais 
tem verdadeiramente apoiado o projecto. Mas o seu apoio poderia ser maior não fosse 
a sua falta de tempo, como já podemos comprovar por várias vezes. Hoje, só consegui 
entrevistar a Dra. Maria João às 17 horas e pouco antes pediu-me para aguardar mais 
um pouco para comer alguma coisa, dado não ter ainda almoçado. Para além disso 
durante esta semana tem saído sempre às 23.30 horas.

Domingo, 15 de Outubro 2006

Envio-o um e-mail à Dra. Maria João:

Olá Dra. Maria João,
como o combinado, envio-lhe vários apontamentos sobre site:

O endereço do site será:
http://www.oncologiapediatrica.org
Actualmente, e durante esta fase de testes será:
http://www.oncologiapediatrica.org/site

Para entrar na base-de-dados:
Login: maria.joao
Password: joao

Para além dos pontos que já manifestou interesse em colaborar, seria de especial interesse para 
os pais se pudesse contribuir com o seu testemunho na área “Testemunho dos Profissionais”.
A Dra. Maria João poderá realizar os conteúdos que desejar para o site. Se tiver alguma uma 
sugestão para uma nova área, não hesite em contactar-me.

Mais uma vez, obrigado pela sua colaboração.
Até breve.

Com os melhores cumprimentos,
Nuno Martins

Terça-feira, 17 de Outubro 2006

Telefono à Dr. Lucília Norton. Pensava que eu tinha desistido do projecto. Explico-lhe 
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os motivos da minha ausência e discutimos vários assuntos relacionados com o site. 
Fala-me, mais uma vez, da falta de tempo dos médicos, mas promete-me fazer o pos-
sível.

A Maria Boto continua sem dar notícias. Tento por várias vezes telefonar-lhe para saber 
da reunião que prometeu marcar esta semana, sempre sem sucesso.

Telefono ao Álvaro Borges. Diz-me que teve uma intoxicação alimentar e não esteve nos 
últimos na Acreditar. Amanhã estará com a Maria Boto e abordar-lhe-á a questão da 
reunião. Promete-me, sem falta, telefonar amanhã.

 
Sexta-feira, 20 de Outubro 2006

Recebo um e-mail do Álvaro Borges:

Boa tarde Nuno
Gostaria de saber a sua disponibilidade para nos reunirmos na próxima 2a feira à tarde.
Com os melhores cumprimentos
Álvaro Borges

Depois de ler o e-mail, telefono-lhe. Pede-me desculpa não ter dito nada no prometido 
dia, mas como quer falar comigo com calma, só o fez agora, por só agora ter tido tempo 
e se possível reunirmo-nos. Tento saber novidades sobre a reunião de Lisboa. Diz-me 
que prefere falar comigo na Segunda-feira. Após a minha insistência, acaba por adian-
tar que a Direcção tinha a ideia que isto seria um trabalho de âmbito apenas académico 
e que se fosse para ser publicado haveria alguns pontos a ser revistos. A minha sur-
presa e espanto atingem os níveis máximos! Era a confirmação máxima da leviandade 
com que a Maria Boto e a Eduarda Mota trataram sempre este projecto. Sempre foi dito, 
desde o primeiro minuto e repetido em todas as reuniões que este projecto não era para 
ser “colocado dentro da gaveta”. 

O Álvaro diz-me que a relação da Associação com o IPO e Hospital de S. João vive dias 
complicados, daí ser necessário termos de conversar para se ter muito cuidado com 
este projecto. É inacreditável como todas as dificuldades que foram ultrapassadas, o 
facto de até ao momento não terem sido registados nenhuns conflitos motivados por 
este projecto e, bem pelo contrário, ter conseguido que todos conseguissem conviver 
pacificamente, aparentemente não serviu para nada. A Maria Boto e a Eduarda Mota 
foram sempre informadas destas várias vitórias, não percebo porque não informaram a 
direcção destes factos, ou então, não se acreditaram nas minhas palavras. Explico tudo 
isto ao Álvaro, pede-me para ter calma e assegura-me que tudo vai correr pelo melhor. 
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Confessa-me que da primeira vez que falámos, não fazia ideia que o site iria resultar 
desta forma. Depois de ver a maqueta, fica surpreendido com as grandes potencialida-
des do site. Explico-lhe, mais uma vez, todas as potencialidades deste projecto e que 
não podemos voltar, nesta fase tão adiantada, ao ponto zero. Falta ainda muita coisa, e 
estas dúvidas e medos da direcção da Acreditar têm de ser resolvidas rapidamente!

Segunda-feira, 23 de Outubro 2006
14h00 Associação Acreditar.

Encontro-me com o Álvaro Borges. Faço-lhe um ponto de situação do projecto e conver-
samos sobre os próximos objectivos e fases do mesmo. 

Promete-me defender o mais possível o projecto junto da direcção da Acreditar e en-
viar-me um documento para oficializar todo o projecto para depois da minha aceitação 
enviar para Lisboa.

Cumpre com o prometido. Lei o documento, concordo e autorizo-o a enviar para Lisboa.

Terça-feira, 24 de Outubro 2006
17h00 IPO.

Converso com a Dra. Lucília Norton e o Dr. Vítor Costa. A conversa correu bem.
Falamos sobre os conteúdos do site. Combinamos uma reunião para o dia 3 de Novem-
bro com todos os médicos para apresentar o site. Prometo elaborar um documento 
para ser entregue a cada médico, de forma a organizarmos a divisão de conteúdos 
informativos para o site.

Quarta-feira, 24 de Outubro 2006

O Álvaro Borges telefona-me. Conto-lhe como correu a reunião e falamos sobre algu-
mas estratégias.

Diz-me que enviou um e-mail com carácter de urgência para a Margarida que reen-
caminhou para a restante direcção da Acreditar. De facto, desde que o Álvaro Borges 
pegou no projecto, que as diferenças são notórias. Percebeu perfeitamente o espírito 
de equipa que é necessário neste projecto. A sua colaboração tem sido extraordinária! 
Espero que não seja tarde demais… 
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Segunda-feira, 30 de Outubro 2006

O Álvaro Borges telefone com a boa notícia que o projecto da Oncologia foi aprovado! 
Em breve iremos reunir para oficializar o protocolo.
A dinâmica é fantástica!

Promete-me tentar estar presente na reunião de Sexta-feira, no IPO.





ANEXO

02
QUESTIONÁRIO AOS PAIS
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Questionário

Data: ……..

Dados pessoais

Nome:

Grau de parentesco: 

Data de nascimento:

Profissão:

Habilitações:

No de filhos:

Nome da criança:

Data de Nascimento / Idade actual:

Tipo de Cancro:

Data em que foi diagnosticada a doença / Idade da altura:

Recaídas:

Sobre a doença

Apoio psicológico

Psicólogo do Hospital …….. Psicólogo exterior……..Família……. Outro……..

Observações …………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Para além do pessoal médico, procurou informações sobre a problemática do filho por 

outros meios (livros, revistas, sites, etc)?

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………
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Usa o Computador:

Regularmente…..   Algumas vezes…….      Raras vezes…..      Nunca usou……

Para que fins?

Trabalho …..  Lazer ….. Outro……..

Usa a Internet

Regularmente…..   Algumas vezes…….      Raras vezes…..      Nunca usou……

Alguma vez procurou informações na Internet relacionadas com a problemática do 

filho? Que tipo de informações?

(Alguns exemplos)

– Sobre a doença

– Sobre os tratamentos

– Apoios financeiros (como por exemplo da segurança Social)

– Direitos da Criança hospitalar

Observações …………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………...

Que tipo de informações considera importantes de constarem no site? ………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Observações/Sugestões

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………
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Para a incentivar à participação dos visitantes no fórum do site, foram recolhidos 
testemunhos, de crianças e adolescentes oncológicas do IPO do Porto, sobre os vários 
temas propostos.

“O primeiro dia em que soube que estava doente”  

No primeiro dia que soube que estava doente, parecia que o mundo acabou, desabou, 
senti-me tão mal. Tinha medo de morrer. A única coisa que dizia “tenho medo”, só 
pensava nos momentos bons que passei antes de saber desta notícia, pois tinha medo 
de não voltar a vivê-los. Foi um momento horrível. No princípio é sempre muito difícil, 
mas agora, graças a Deus, estou bem. Pois a “Esperança é a ultima a morrer”.
Ludy, �5 anos, 8-��-06

No primeiro em dia que soube que estava doente foi um choque porque só me apetecia 
chorar, porque eu não queria estar doente, só de saber que ia deixar tudo para traz: os 
meus amigos, a minha família.
Mas o pior foi no primeiro dia que soube, o que é que eu tinha de fazer, quais os trata-
mentos, o meu tipo de doença, tudo!
Foi tudo uma surpresa, claro uma surpresa desagradável, mas eu sabia que tinha de 
dar a volta por cima.
Eu acho que vou conseguir!
João Moura, �2 anos, 20-��-06

Eu tinha ido a uma festa com as minhas primas, pais e irmãos, eu não queria brincar 
com os meus amigos, não tinha apetite nenhum e estava pálida.
Depois eu disse ao meu pai que me estava a sentir mal. Depois fui para o hospital de S. 
Marcos (Braga) e de lá mandaram-me para o hospital IPO (Porto)
Eduarda, �4-��-06

“O Hospital”

No princípio é sempre difícil, estava em pânico total, mas graças a ajudas das 
enfermeiras(os), voluntários… e até a minha força de vontade consegue superar esse 
pânico.
Ludmila Gomes, �5 anos, 20-��-06
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“Os efeitos secundários”  

Dos efeitos secundários o pior acho que é a queda do cabelo, embora o cabelo não seja o 
mais importante é de certa forma o que nos caracteriza, é a nossa imagem.
No entanto não é o que faz mais falta. Além da queda de cabelo, o mal-estar por vezes 
chateia um pouco. Mas como não nos podemos deixar ir abaixo, não devemos nunca 
agarrarmo-nos demais ao cabelo por exemplo, pois volta a crescer depois do tratamento.
Ana Sofia, �8 anos, �6-��-06

“A minha família”

Graças a Deus o que não me faltou foi o apoio da minha família. Apesar de a notícia ter 
sido um choque para todos, pois não acreditavam que fosse verdade, e às vezes diziam 
“Porquê a ela?”, mas afinal a doença não escolhe raça, idade, cor, etc.…
Temos que aprender a viver com ela, e a minha família aprendeu muito com ela.
Ludy, �5 anos, 8-��-06

 
“Sinto-me excluído”

Eu não me sinto excluído, apenas gosto de estar no meu cantinho, não ser incomoda-
do. Não gosto muito de estar em sítios onde haja muita gente, faz-me confusão. Gosto 
mais de estar em lugares calmos, como por exemplo o quarto do hospital.
Joel Teixeira, �4 anos, �0-��-06

  
“Como ocupo o meu tempo”

Continuo a fazer tudo o que fazia antes de ficar doente, mas com mais cuidado
Ludmila Gomes, �5 anos, 20-��-06

Eu ocupo o meu tempo livre a estudar, a ver televisão, a fazer desenhos, a jogar com-
putador, a falar com amigos na Internet, a fazer os trabalhos de casa, a passear, a jogar 
basquet, a andar de bicicleta, a ir para escola e a ir à catequese.
Alexandre Marques, �2 anos, 9-��-06

Ocupo o tempo a fazer ponto-cruz, a ler, a ver televisão entre outras coisas. É muito 
importante conseguir encontrar algo de que gostamos, para fazer e assim ocupar o 
tempo, desta forma evitamos, por vezes, de estar a pensar e a “fazer filmes”, de como 
irá ser o dia de amanhã.
Ana Sofia, �8 anos, �6-��-06
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Vejo televisão, jogo computador, leio, faço trabalhos, faço alguns trabalho ligados à 
escola, jogo playstation.
Patrícia Oliveira, �2 anos, �6-��-06

Eu ocupo o meu tempo a fazer colares, pulseiras, porta-chaves, tudo com missangas, 
também vejo televisão, e brinco muito com a minha tia.
Iara Isabel, �0 anos, 20-��-06

“Se pudesse mudar o meu tratamento” 

Se eu pudesse mudar o tratamento, faria com que não fosse possível cair o cabelo e ter 
que ficar internada, mas acho que isso é que todos querem. No entanto outra coisa que 
alterava era o facto de os valores sanguíneos não baixassem tanto, e assim o doente não 
ficaria tão sujeito às infecções.
Ana Sofia, �8 anos, �6-��-06

“Os meus melhores amigos” 

Depois de ter sabido da doença os meus amigos apoiaram-me em tudo, principalmente 
os meus melhores amigos. Eu ao saber que os melhores amigos me ajudaram, eles 
ficaram no meu coração. E eles ao saber da minha doença reagiram muito bem. Obri-
gado amigos.
Mário Júnior, �2 anos, �6-��-06

As minhas melhores amigas são a Catarina, Beatriz e a Bruna. Estas minhas amigas 
foram colegas de turma da primária.
Nós, colegas de turma tinha-mos muitas conversas, muitas brincadeiras.
Eu gosto muito das minhas colegas porque quando eu fiquei doente e elas assistiram-
me e deram-me muita força.
As minhas colegas ligam-me todos os dias para saber como eu estou.
Daniela Matos, �� anos, �6-��-06
 

“O que tenho vontade de dizer aos outros” 

 “A esperança é a última morrer” e que nunca desistam.
Ludmila Gomes, �5 anos, 20-��-06
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 O importante é nunca deixar de ter vontade para lutar, o que nem sempre é fácil. Deve-
se pensar que tudo isto são obstáculos que temos que ultrapassar, para assim conseguir 
ultrapassar novos obstáculos no dia-a-dia.
É importante também conseguir encontrar algo de que gostemos de fazer, para assim 
ocupar melhor o tempo em que estamos em tratamento.
Ana Sofia, �8 anos, �6-��-06

O que eu tenho a dizer aos outros é que não desistam de nada mas mesmo nada. Por-
que eu não desisti de nada e agora estou em manutenção e em bom estado. É isto que 
vos quero dizer porque eu também já passei por isso.
Mário Júnior, �2 anos, �6-��-06

“O que mudou em mim” 

Com esta doença, aprendia a enfrentar os “males” da vida, mas também me fez crescer.
Ludmila Gomes, �5 anos, 20-��-06

O que mudou em mim foi a forma de ver o mundo que nos rodeia, pois a maioria das 
coisas que acontecem de grave, são provocadas pelo Homem. Deixei de dar valor a mui-
tas coisas sem importância, como por exemplo o que os outros têm e eu não. Damos 
muita importância aos bens materiais, no entanto quando estamos internados, e por 
vezes em tratamento, ou em isolamento, sobrevivemos sem muitos objectos desneces-
sários. Por fim, acho que aprendi a dar valor à vida e a aproveitar o que ela tem para dar, 
quer sejam boas ou más.
Ana Sofia, �8 anos, �6-��-06

“A alimentação” 

A alimentação é muito importante durante os tratamentos embora fiquemos impedi-
dos de consumir determinados alimentos, e a vontade de comer não seja muita devido 
aos tratamentos, que originam os enjoos. No entanto, devemos tentar sempre comer 
bem, para assim fortalecer o sangue.
Ana Sofia, �8 anos, �6-��-06

“Pensamentos”

Sei que não sou dona de mim mesma, faço tudo o que me der na “telha”, sem dar ex-
plicações a ninguém, sem saber as consequências que posso sofrer.
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Por vezes pergunto-me a mim mesma, porquê que existo?
Ludmila Gomes, �5 anos, 20-��-06

  
“Um dia feliz” 
 
Já tive muitos dias felizes, graças a Deus, mas um dia mesmo feliz é saber que todas 
essas doenças desapareceram e vão de vez!!
Ludmila Gomes, �5 anos, 20-��-06

Acho que todos os dias devem ser felizes, pois só o facto de estarmos vivos já é uma 
Felicidade.
No entanto, quando tinha que ficar internada para fazer tratamentos era sempre um 
pouco complicado, por isso sempre que chegava o dia da Alta tornava-se um dia feliz.
Ana Sofia, �8 anos, �6-��-06

O meu melhor dia foi quando eu entrei em manutenção, foi quando os meus piores 
tratamentos acabaram e a Dra. Teresa Oliva me disse que eu ia entrar em manutenção. 
Esse foi o melhor dia.
Mário Júnior, �2 anos, �6-��-06

 
“Eu volto às aulas”  

Regresso às aulas, um dia inesquecível, saber que os teus colegas sentiam muito a tua 
falta é excelente, sentes-te bem contigo própria.
Aquele dia foi demais, os teus amigos(as) a encherem-te de beijos e mimos, e sentires 
que és importante para eles, e reviver os momentos perdidos. 
Ludy, �5 anos, 8-��-06

O regresso às aulas não foi muito complicado, dado que nunca fiquei muito afastada 
da escola, pois mantinha contacto com os professores e alunos e assistia às aulas por 
vídeo-conferência, o que não é a mesma coisa é certo, e por isso o regresso à escola 
implica, ouvir comentários de todos os pais que de certa forma já ouviram falar de nós 
mas nada que não se ultrapasse.
Ana Sofia, �8 anos, �6-��-06
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“E amanhã…”  

O amanhã, só Deus sabe, mas existem sempre questões que nos baralha “Será que vou 
ter a doença outra vez?”, só peço a Deus quer acabar com estas doenças, o que me custa 
é ver “crianças” a sofrer, não sabem porque estão ali.
Mas o que não pode faltar em nós é a esperança.
Ludy, �5 anos, 8-��-06
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DADOS PESSOAIS

Nome: 
Cláudio Ferreira

Profissão: 
Designer de Comunicação
Director do curso de Design Gráfico do Instituo Politécnico do Cávado e do Ave
Docente da Disciplina de Geometria

Notas sobre a sua actividade (relacionadas com o Joomla)
Há quantos anos trabalha com Joomla?
Trabalho com o CMS Joomla a 2 anos. Nessa altura, o joomla tinha o nome de Mambo, 
passando a chamar-se joomla a cerca de 1 ano.

Sites ou principais sites realizados utilizando a plataforma Joomla:
www. bragahabit.
www. epralima.pt
www. immilabour.pt
www. arcosonline.com

ENTREVISTA

1) Qual é a sua opinião sobre os CMS (Content Management system, Sistema de Gestão 
de Conteúdos) gratuitos, como é o caso, entre outros, do Joomla? Quais são as princi-
pais vantagens e desvantagens?

Um CMS é sempre um sistema pré-formatado, como tal, não é um sistema feito de 
raiz, obrigando a adaptar algo que já está formatado. No entanto, sendo um software 
livre (Open Code), não é muito complicado adaptá-lo, dependendo do nível de conheci-
mento do Web Designer. No meu caso, sendo Designer de comunicação, não tenho co-
nhecimentos suficientes para programar um CMS de raiz, logo, a utilização de CMS’s 
veio revolucionar toda a minha forma de construção de um portal de comunicação Web. 
Mas para poder retirar um maior partido de um CMS, a interdisciplinaridade entre co-
municação visual e tecnologia é fundamental. Na construção de qualquer sistema de 
comunicação digital, o design é complemento ou é complementado pela engenharia. 
A maior vantagem reside essencialmente na existência de vários módulos e compo-
nentes que disponibilizam vários serviços ao utilizador. Acabo de renomear o chamado 
“visitante” pois quem “navega” na internet hoje deixou de ser um simples visitante e 
passou a ser um utilizador, pois ele interage de uma forma activa na construção e de-
senvolvimento das páginas web, veja-se o exemplo da Web 2.0 em que a informação é 
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gerida pelos visitantes/utilizadores. Todo o visitante passou a fazer parte integrante do 
sistema (youtube.com; blooger; myspace; etc...). De uma forma mais complementar, o 
joomla teve a capacidade de criar uma legião de utilizadores profissionais que acabam 
por criar e disponibilizar de uma forma gratuita um leque alargado de componentes 
e de templates. Alguns desses utilizadores tornaram essa prática num novo negócio, 
criando e vendendo componentes e templates. 
Os CMS são assim sistemas a ter em conta por parte dos webdesigners ou webdeve-
lopers, pois apresentam soluções muito bem estruturadas que permitem o desenvol-
vimento de plataformas de comunicação integradas e sendo um sistema open code, 
evolui através dos seus próprios utilizadores.

2) Em pequenos sites, constatamos que o CMS do Joomla é, à excepção de um ou outro 
ponto, relativamente simples. O mesmo não acontece quando necessitamos de gerir 
conteúdos com uma estrutura maior e mais complexa. Concorda?

Eu diria que o joomla nasce para responder a sites ou sistemas de comunicação mé-
dios. Ao nível do front end, o joomla apresenta características capazes de suportarem 
um site de grandes dimensões, no entanto, é no deu back-end que residem as suas 
lacunas. É muito fácil optimizar o front-end do joomla para qualquer tipo de visua-
lização, no entanto, o back-end não é estanque a optimizações. A actualização de um 
site construído em joomla terá sempre que ser feita por um grupo restrito de pessoas, 
sendo necessária um pequena formação de base.

3) Parece-lhe que o Joomla oferece um CMS capaz de ser gerido facilmente por alguém 
que não seja grande especialista na área da informática? 

Como já referi anteriormente, o back-end do Joomla apresenta características muito 
próprias, sendo necessário uma pequena formação prévia. No entanto, não se trata de 
formação ao nível da engenharia informática, estamos a falar de formação de utilização 
de software. Depois de adquiridos alguns procedimentos base é bastante simples de ac-
tualizar. Passo a dar o exemplo da Escola Profissional do Alto Lima. Trabalhei durante 
um ano integrado na instituição, durante o qual desenvolvi uma plataforma de comu-
nicação interna e externa em Joomla. Durante três meses um funcionário da instituição 
acompanhou-me na actualização e manutenção do site. Passado esse período, o site 
passou a ser gerido por esse funcionário, deixando de prestar serviço a Escola. Ao nível 
técnico, o site está a ser actualizado sem problemas, reside no entanto algumas lacunas 
ao nível da ilustração dos conteúdos, pois o funcionário da instituição não possui co-
nhecimentos ao nível da comunicação visual.  
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4) Até onde pode ir Joomla?

CMSs como o joomla fazem todo o sentido no panorama actual da internet. O conhe-
cimento é global e é mais importante evoluir do que estar a perder tempo a repetir 
conhecimento. Desta forma, os utilizadores vão desenvolvendo componentes e novas 
soluções de comunicação que todos podem utilizar de uma forma livre, sobrando tem-
po e energias para desenvolver novos produtos.

5) Uma das principais preocupações que houve durante o processo de construção do 
site da Oncologia Pediátrica, foi a procura de uma interdisciplinaridade. Um trabalho 
de equipa entre Designers, Engenheiros, Fotógrafos e Ilustradores. Considera que a 
ajuda de um CMS pode ser dispensar o contributo de algum colaborador, como por 
exemplo o Engenheiro ou o Designer?

Nunca. Como acima referi, mesmo utilizando um CMS, a interdisciplinaridade man-
tém-se e é fundamental. Mesmo usando um CMS, o designer terá sempre que rea-
daptar o layout e a ergonomia do site, o engenheiro terá sempre que adaptar alguns 
elementos do sistema, o fotógrafo e o ilustrador terão sempre o seu lugar na directa 
ilustração dos conteúdos. Quando falamos de um site com o nível de complexidade e 
exigência do da Oncologia Pediátrica o trabalho interdisciplinar torna-se obrigatório.

6) Apesar da oferta de templates para o Joomla ser cada vez maior e melhor. Até que 
ponto conseguimos ser criativos e originais quando desenvolvemos um site, com base 
num template?

A criatividade, seja na comunicação visual, seja no desenvolvimento de sistemas, é e 
será sempre o principal elemento de individualização e de optimização. No entanto, em 
alguns casos a optimização de um template pode ser mais complexa e morosa do que 
a sua criação de raiz. 

7) Considera correcta a opção de construção de raiz do site da Oncologia Pediátrica, ou 
o Joomla poderia responder com a mesma eficácia?

Tive o prazer de acompanhar o processo de construção do site da Oncologia Pediátrica, 
em que numa primeira abordagem houve uma tentativa de construção em joomla. Não 
resultou essencialmente, devido ao facto, já acima referido, da sua futura manutenção 
ser feita por um leque alargado de pessoas com poucos conhecimentos de utilização 
de CMSs. As várias especificações do site e da sua manutenção fizeram com que fosse 
mais fácil e vantajoso construir um CMS de raiz e de modo a ser o mais intuitivo pos-
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sível para os gestores do site. 
Para nós Designers não importa defender o CMS “A” ou “B”, mas sim encontrar, com 
a colaboração do engenheiro, a solução que melhor responda ao desenho e objectivos 
por nós definidos.

8) Informações sobre os sites da EPRALIMA e Bragahabit (em relação ao Joomla).

Por norma, depois de discutir com o cliente o problema, vou em busca da melhor 
solução. Nos sites EPRALIMA e Bragahabit o CMS que melhor responderia aos meus 
objectivos seria o Joomla. Certamente haveria outros CMSs igualmente capazes. Mas 
nesta opção pesou sobretudo o facto de ser uma plataforma gratuita. 
O terceiro motivo foi o estar à já algum tempo familiarizado com o Joomla, tendo vindo 
a aperfeiçoar cada vez mais os meus conhecimentos.
No que diz respeito ao design de interface, o Joomla respondeu perfeitamente às mi-
nhas expectativas. Tendo por base as características próprias do Joomla, adaptei de for-
ma simples e eficaz o meu “template”. No entanto, no que à arquitectura de informação 
diz respeito, o Joomla pode muitas vezes apresentar alguns entraves ao desenvolvimen-
to do trabalho. A lógica de navegação do site, terá sempre que respeitar as regras pré-
definidas do Joomla. Caso a arquitectura de informação seja muito específica, a melhor 
opção é procurar outro CMS que corresponda às nossas necessidades ou mesmos criar 
um CMS de raiz. (Wakasugui, 2006) 

Data:
2007/0�/09
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DADOS PESSOAIS

Nome: 
Ivo Gomes

Profissão (e/ou Actividades): 
Ergonomista (Consultor de Usabilidade e Acessibilidade)
Consultor de usabilidade na empresa “Log”

ENTREVISTA

1) Qual é a sua opinião sobre os CMS (Sistema de Gestão de Conteúdos) gratuitos, como 
é o caso, entre outros, do Joomla? Quais são as principais vantagens e desvantagens?

Uma vez que trabalho numa empresa centrada em software Open Source, obviamente 
que prefiro utilizar CMS gratuitos. As grandes vantagens deste tipo de software são a 
sua própria comunidade que se vai entre ajudando e melhorando o produto com base 
nos problemas e/ou dificuldades que as outras pessoas da comunidade vão relatando. 
Desta forma, temos um software com actualizações mais recentes e há sempre comu-
nidades/fóruns na Internet onde há mais pessoas tiveram o mesmo problema que nós 
e o resolveram com a ajuda de outros membros da comunidade. Para o cliente, o facto 
de não ter que pagar uma licença pelo software em si é uma grande vantagem em rela-
ção ao custo final do produto.
As desvantagens dos CMS Open Source são, por vezes, a falta de algumas funcionalida-
des que os CMS pagos têm. Para os clientes é mais fácil confiarem num produto com 
uma marca conhecida do que num produto desenvolvido por um grupo de pessoas de 
forma gratuita. Muitas vezes, o software Open Source centra-se mais em copiar aquilo 
que já existe no software pago e há pouca inovação.

2) Em pequenos sites, constatamos que o CMS do Joomla é, à excepção de um ou outro 
ponto, relativamente simples. O mesmo não acontece quando necessitamos de gerir 
conteúdos com uma estrutura maior e mais complexa. Concorda?

Em qualquer CMS é complicado gerir grandes quantidades de informação, principal-
mente quando há vários níveis hierárquicos de informação. A escolha do CMS ideal 
deve ser feita com base na análise dos conteúdos a inserir e nas capacidades do CMS 
que iremos usar. É complicado conceber um CMS que funcione em todas as situações 
e dessa forma, por vezes torna-se até mais viável a concepção de um produto de raiz em 
vez de estar a perder tempo a adaptar um produto existente.
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3) Parece-lhe que o Joomla oferece um CMS capaz de ser gerido facilmente por alguém 
que não seja grande especialista na área da informática?
 
Pela minha pouca experiência que tive com o Joomla, não acho que seja fácil de utilizar 
porque tem demasiadas opções e menus que na maior parte das vezes não são explíci-
tos sobre qual a sua finalidade.

4) Uma das principais preocupações que houve durante o processo de construção do 
site da Oncologia Pediátrica, foi a procura de uma interdisciplinaridade. Um trabalho 
de equipa entre Designers, Engenheiros, Fotógrafos e Ilustradores. Considera que aju-
da de um CMS pode ser dispensar o contributo de algum colaborador, como por exem-
plo o Engenheiro ou o Designer?

Tal como mencionei numa resposta anterior, para a escolha de um CMS é necessário 
analisar os conteúdos que vão ser inseridos e com isso chegar a uma solução optimal. 
Dependendo da solução adoptada poderão ser necessários recursos com outras habili-
tações. Qualquer CMS pode ser adaptado a várias situações (Engenheiro), os templates 
podem ser modificados para um design mais próximo ao que o cliente quer (Designer) 
e os conteúdos podem ser criados de várias formas e ser provenientes de várias fontes 
(Fotógrafo, Ilustrador). 

5) Apesar da oferta de templates para o Joomla ser cada vez maior e melhor. Até que 
ponto conseguimos ser criativos e originais quando desenvolvemos um site, com base 
e de um template?

Os CMS mais recentes permitem desenhar templates criativ0s e originais. Tudo de-
pende da flexibilidade que o CMS nos oferece. Pelo pouco que conheço do Joomla, 
ainda não existe essa flexibilidade neste CMS.

6) Considera correcta a opção de construção de raiz do site da Oncologia Pediátrica, ou 
o Joomla poderia responder com a mesma eficácia?

Uma vez que não conheço completamente a hierarquia nem a arquitectura de informa-
ção dos conteúdos é difícil dizer se a opção por um CMS de raiz foi a mais acertada ou 
não. Além do Joomla há outros CMS que podem ser usados para este tipo de websites, 
mas tudo depende da análise dos conteúdos e do objectivo final do website.

Data:
2007/0�/�4
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DADOS PESSOAIS

Nome: 
Rui Oliveira

Profissão (e/ou Actividades): 
Professor e Investigador. 

ENTREVISTA

1) Qual é a sua opinião sobre os CMS (Sistema de Gestão de Conteúdos) gratuitos, 
como são o Joomla ou Plone? Quais são as principais vantagens e desvantagens?

Sites com conteúdo dinâmico rapidamente justificam um sistema de gestão de conte-
údos. Dependendo do volume de dados, dinâmica da estrutura, variedade temática e 
de formatos e comunidade de contribuidores, a gestão do conteúdo facilmente se torna 
complexa tendo que atentar a diversos aspectos como a estruturação da informação, 
modelo de dados, flexibilidade do workflow, desempenho  e escalabilidade.
Um CMS genérico, como os exemplos citados, tem o objectivo de oferecer um modelo 
de dados e uma arquitectura versátil, abrangente, altamente adaptável, com implemen-
tações preocupadas com o desempenho geral, e ainda uma camada de apresentação 
que não limite a interacção pessoa/computador nem a criatividade no seu design. A 
concepção, implementação e manutenção de tal sistema envolve grande multidiscipli-
naridade dentro da engenharia de software.
No desenvolvimento de um site, a possibilidade de delegar toda a gestão e apresentação 
do seu conteúdo num CMS é, na minha opinião, indiscutível. As vantagens da separa-
ção e consequente encapsulamento de actividades e responsabilidades são, a meu ver, 
inquestionáveis.  
No entanto, qualquer CMS genérico é um sistema complexo, com vários requisitos nem 
sempre conciliáveis, que requerem, por conseguinte, compromissos. Por um lado, as 
desejadas generalidade, flexibilidade e funcionalidade podem facilmente implicar ele-
vados custos tanto económicos (licenças, requisitos de software e hardware, etc.), como 
de adaptação ao projecto em mãos, a complexidade de utilização e mesmo restrições à 
apresentação e interacção do site. Por outro, é natural que com especificações tão am-
biciosas, as implementações disponíveis de CMS falhem num ou noutro aspecto que, 
para projectos particulares, inviabilize a sua utilização. Não é raro no entanto, que estas 
limitações não se encontrem à superfície e portanto só se manifestem após o estudo e 
experimentação dos sistemas.
Apesar das manifestas vantagens da utilização de um CMS maduro, de desenvolvi-
mento activo e promissoramente completo, no desenvolvimento de um site a decisão 
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de o fazer requer um estado avançado do levantamento de requisitos do projecto e um 
conhecimento razoável do CMS considerado. 

2) Apesar da oferta de templates que encontramos para os CMS ser cada vez maior e 
melhor, até que ponto considera que as suas restrições condicionam a criatividade no 
desenvolvimento/desenho de um site?

Em abstracto, não sei. Estão disponíveis vários CMS (Open Source e proprietários) 
maduros, com comunidades de utilizadores enormes que atestam a elevada adopção 
e, indiciam a sua flexibilidade na adaptação aos mais diversos projectos. A minha ex-
periência é de que apesar de que nem todo o desenho e funcionalidades impostas pelo 
design sejam acomodadas directamente pelo CMS, o desenvolvimento necessário so-
bre o CMS não é de monta e normalmente não coloca, por si, restrições consideráveis 
à utilização do CMS. 

3) Considera correcta a opção de construção de raiz do site da Oncologia Pediátrica? Ou 
o Joomla ou outro CMS poderiam responder com a mesma eficácia?

Não sei porque não conheço pormenores do site. Na fase avançada de desenvolvimento 
do site essa avaliação também poderá não ser representativa ou mesmo justa. Admito 
que um CMS como o Plone servisse, sem grandes restrições, à implementação do site 
e pudesse até conferir-lhe maior uniformidade (eg. integração do fórum).  No entanto a 
utilização de um CMS, salvo colagens perfeitas ao modelo por omissão do CMS, requer 
sempre programação. Avaliar a relação entre as vantagens e desvantagens de usar o 
CMS requer trabalho e, como disse antes, muitas vezes experimentar. 

4) Uma das principais preocupações, durante o processo de construção do site da On-
cologia Pediátrica, foi a procura de interdisciplinaridade. Um trabalho de equipa entre 
Designers, Engenheiros, Fotógrafos e Ilustradores. Considera que ajuda de um CMS 
pode ser dispensar o contributo de algum colaborador, como por exemplo o Engenhei-
ro ou o Designer?

Julgo que é preciso fomentar a multidisciplinaridade e que, com a liderança e coorde-
nação necessária, os resultados são invariavelmente superiores. É essencial uma visão 
integradora e que as sensibilidades de cada elemento não se esgotem na sua própria 
área de competência, mas poder contar com as competências certas e dedicadas a cada 
uma das disciplinas é uma mais-valia indiscutível de uma equipa.
A resposta à pergunta é: não. O CMS é uma ferramenta para o “engenheiro” como o 
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estirador ou um programa de desenho vectorial é para um designer. Na ausência do 
“engenheiro”, o designer utiliza o CMS como o “engenheiro” utilizaria o Adobe Fre-
ehand. Isto é, com jeito mas sem competência.  

5) Num tipo de projecto exigente como o da Oncologia Pediátrica, quais podem ser 
para si, as principais consequências (de uma forma genérica), quando não existe uma 
interdisciplinaridade no processo de trabalho?

Resultados desequilibrados com componentes aquém da média e remedeios. 

Data:
2007/0�/�3
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qui 05-04-2007 11:29
Autor: Ana Rita Machado Silva, 09 anos
Texto: Olá! Eu sou a Ana Rita (Ritinha) e entrei aos 15 meses de idade para o hospital de 
S. João. eu tenho 9 anos e felizmente estou bem graças a Deus !
gostava que os tratamentos não doessem como eu dizia quando estava internada !! As 
melhoras para todos e até sempre.

qui 05-04-2007 16:02
Autor: moky afonso, 32 anos
Email: mokyafonso33@hotmail.com
Texto: Ola a todos. 

Desejo felicitar a todos pelo site e pela informaçao ke nele disponibilizam. achei a 
ideia fantastica, porque em determinados aspectos era um pouco ignorante e aprendi 
bastante...

E quero acima de tudo felicitar todos aqueles que sofreram directa e indirectamente, e 
deram luta a doença, porque sao seres humanos realmente fantasticos.

Admiro os imenso,e acho ke todos eles sao uns lutadores invenciveis...

beijinhos a todos

qui 05-04-2007 17:56
Autor: maria alcina moreira ferreira lopes pereira 
Texto: Óla meus amiginhos como eu vos admiro pela força que voces teem e sao tao 
pequeninos e eu tao grande e nao tenho coragem para vos ir ajudar que é o meu sonho 
ser voluntaria mas faltame a vossa força. Para agora nao tenho esse problema mas 
ouvi na televisao e vim visitar o vosso site e esta do melhor. BEIJOCAS PARA TODOS 
MEUS MENINOS

qui 05-04-2007 18:41
Autor: Maria de fatima f. zegre , 43 anos
Email: Fatima.zegre@hotmail.com
Texto: Ja passaram tantos anos e ainda hoje nao recuperei o meu menino tinha 15 me-
ses mal tinha começado a andar teve uma keda a onde ja nao conseguia andar leveio ao 
hospital para fazer exames a onde descobriram ke era leucemia ficou logo entrenado 
ele e eu porke era muito pekenino foi logo um mes de entrenamento  foi pavore au 
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ver tanto sofrimento de tantas criancas  e mal tinhaa komecado a vida.  Nao sei a onde 
vamos buscar tantas forcas para tamanho sofrimento foram anos de tratamentos mas 
graca a deus ele salvou se hoje ta com 11 anos ainda anda a ser seguido mas ta bem mas 
tamos sempre kom medo ke de repente apareca mais alguma coisa .Desejo ta tudas as 
mae e pais muita forca coragem e tenham muita fe por deus tudo e possivel

sex 06-04-2007 0:14
Autor: Candida Rodrigues, 33 anos
Texto: Quando o meu filhote Daniel adoeceu ainda nao tinha 5 anos. Fez umas analises 
e depois devido  aos valores alterados foi repetir no HDFaro. Ja nao fomos para casa, 
passamos o dia ai, e no dia seguinte fomos para o IPO de Lisboa. Fui sozinha com o 
meu menino porque o meu marido tinha uma consulta devido a um acidente de tra-
balho. Cai la de para-quedas , foi o pior dia da minha vida. Nao conhecia nada daquele 
sitio que ninguem quer conhecer, passamos logo 1 mes de seguida porque foi-lhe diag-
nosticada uma LMA isto foi em Outubro de 2003. Fez transplante em Agosto de 2004.
Hoje o meu Querido filhote tem 8 anos e Graças A Deus encontra-se bem. Muita força 
para todos aqueles k passam por estas situaçoes tudo de bom para todos e que Deus 
Proteja todas as Crianças deste mundo de todos os males. Saúde

sex 06-04-2007 15:35
Autor: Maria João B., 25 anos
Texto: Olá a todos, sou técnica de radioterapia em Lisboa e gostaria de louvar a iniciati-
va da criação deste site. A todas as crianças e pais que passam por esta terrível doença 
deixo a minha mensagem de esperança e força. A todos os profissionais que, como eu, 
se debatem diariamente com este drama a certeza de que um dia conseguiremos, cer-
tamente, ajudar muito mais do que tem sido possível até aqui... A todos bem-hajam!

sáb 07-04-2007 11:31
Autor: Isabel Pinto, 24 anos
Email: isabeldl05@hotmail.com
Texto: Já fazia falta um site assim, os meus sinceros parabens. Força para todos os que 
enfretam esta doença.

ter 10-04-2007 21:05
Autor: Salomé, 15 anos
Email: salofreitas@hotmail.com
Texto: Olá eu chamo-me Salomé, tenho 15 anos e no dia 17 de Maio de 2004 foi-me 
diagnosticada uma Leucemia! 
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Quando soube fiquei completamente destroçada, pois pensava que era apenas uma 
anemia e ainda por cima tinha uma avó, que nunca cheguei a conhecer, que morreu 
com a mesma doença. Passaram-se tempos muito, mas mesmo muito dificeis e que 
eu só quero esquecer. Foi uma etapa da minha vida que serviu para me por à prova, e 
eu consegui supera-la e vence-la. Deixo aqui o meu tesmunho para que as pessoas que 
estejam a passar por uma situaçao identica ou igual nao percam a esperança e lutem 
com MUITA MUITA força e veram que conseguem ultrapassar isso e muito mais!!!

ter 10-04-2007 21:21
Autor: Salomé, 15 anos
Email: salofreitas@hotmail.com
Texto: Pois...É complicado explicar...

As pessoas que nunca passaram por isto nao entendem o nosso sofrimento, eu no dia 
em que me disseram que eu tinha uma leucemia eu so me apetecia desaparecer dali 
para fora, morrer, deixar tudo ali, foi horrivel...eu nao dormi nada a noite toda sempre 
a pensar no dia de amanha, foi muito mau, mas consegui ultrapassar e estou muito 
orgulhosa de mim propria pois eu nao me dizia capaz de fazer tal coisa...
 
Um beijinho de muita força para todos os que estao na mesma situaçao em que eu ja 
estive e muito importante:

NUNCA PERCAM A CORAGEM A FORÇA E A ESPERANÇA

ter 10-04-2007 21:32
Autor: Salomé, 15 anos
Email: salofreitas@hotmail.com
Texto: Pois....

Pensamentos a maioria sao maus!! Pensava sempre, “e pk a mim, pk a mim!!!” “Será 
k vou morrer??” “Pk e k tem k ser axim” “Eu tou farta” !!! eram as unicas coisas que 
me vinham a cabeça, tava desesparada e os medicamentos deixavam me fora de mim, 
nervosa, sempre a chorar, enfim...um horror...Mas tambem e muito bom e gratificante 
saber que nao morri, que estou aqui, bem, curada e pronta para ajudar otras pessoas 
que precisem de ajuda...!!

Devo isso aos excelentes profissionais do IPO de Lisboa, a minha familia e a MIM !!!
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qua 11-04-2007 18:52
Autor: sandra daniela silva, 12 anos
Texto: Quando soube que estava doente fiquei triste, claro , mas nao estava tao triste 
como os meus pais ou familiares. Porque eu sentia-me bem, pensava que aquilo era so 
por uns dias e depois voltava tudo a normalidade,... Mas depois quando me comecei a 
aperceber da cruel realidade que aquilo,que eu tinha,nao era tao bom de encarar, fiquei 
com medo de tudo,.Quando começei a ir para o IPO mais vezes, praticamente a passar 
lá os meus dias,foi complicado, . Eu nao queria...Mas depois foi-me habituando a ideia.
E agora acho que sou uma pessoa corajosa que ja toma a sua iniciativa propria e que ja 
passou por momentos complicados, mas que agora sao simples momentos passados!

qui 12-04-2007 21:55
Autor: Sandra Felgueiras, 34 anos
Email: sandrafelgueiras@sapo.pt
Texto: Querida Adriana

Foi com uma mistura de sentimentos que me sentei no sofá da sala a tentar perceber o 
porquê de estares a falar na televisão sobre este magnífico site... 
Há tanto tempo que não contacto com a maioria dos colegas do Curso de 1990/95...
Hoje ganhei coragem “para te ler” e chorei... por ti e por todos os pais que passam pela 
terrivel dor da incerteza. 
Ao mesmo tempo percebi que continuas igual ao que sempre foste: lutadora, empe-
nhada, serena, solidária e com o sorriso mais sincero que eu alguma vez vi. 
É assim que eu me lembro de ti... é assim que tu és.
Continua a lutar, a partilhar e a sorrir e certamente todo o teu sofrimento terá um sig-
nificado.

Com saudade
Sandra Felgueiras

dom 29-04-2007 13:52
Autor: Verónica Costa, 37 anos
Email: ver.costa.r@gmail.com
Texto: Tumor cerebral

Foi diagnosticado, em 2006, um tumor cerebral tipo “benigno”, designado por cra-
niofaringioma, ao meu filho com então 7 anos. Já foi submetido a duas intervenções 
cirúrgicas. O meu objectivo é poder trocar informações sobre esta doença com outros 
pais. Até ao momento, não conheci ninguém. Espero, sinceramente, sentir-me menos 
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isolada depois de enviar este mail!
Verónica Costa
Mãe e Socióloga

dom 29-04-2007 14:14
Autor: Ana
Email: bernardoana_1@iol.pt
Texto: Desde já muita força para seguires em frente e que Deus te ajude a seres uma 
grande mulher Feliz e com muito amor para dar porque ao dares de certeza que rece-
bes, beijinhos S~E FELIZ

dom 29-04-2007 14:40
Autor: manuela mota, 36 anos
Email: manuelammota@sapo.pt
Texto: olá eu sou a manuela, venho por este meio dar os meus parabens a todos aqueles 
que contribuem, para este site, venho testemunhar, tenho dois filhos que ambos tem 
osteocrondromatose múltipla, o meu filho já fez várias operações,é com bastante sofri-
mento que ele passa por tudo isto, só tem 14 anos é operado desde 0s 6 anos. Como vi 
no vosso site que brevemente vão falar das doenças dos ossos, espero notícias breves 
me despeço de todos e bem hajam

dom 29-04-2007 15:58
Autor: Inês Antunes, 14 anos
Email: inespiranha@hotmail.com
Texto: Olá a todos, eu sou a Inês e achei interessante o ver o vosso site na TV, decidi 
visita-lo e fiquei comovida com algumas histórias que contam e dicidi contar a minha 
também:
Eu tive cancro quando tinha um ano e meio, éramos um grupo de crianças doentes no 
hospital, todas as crianças com a mesma doença, todos os país com a mesma cara de 
tristeza e preocupação, não deixavam os seus filhos por nada deste mundo, a minha 
mãe não me queria deixar, embora por vezes era necessário para me levarem para al-
guma sala... erramos cinco crianças, eu era uma delas, sobrevivi eu e um outro menino 
que não teve tanta sorte como eu, encontrou de novo esta maldita doença com 5 anos 
de idade... hoje eu tento ser feliz esconder as minhas tristezas da família, porque eu 
sou a filha, neta e sobrinha mais velha e sinto que eles já sofreram muito comigo... 
hoje em dia as minhas notas não das melhores mas são suficientes para passar o ano, 
na praia é mais difícil, pois tenho duas cicatrizes com mais de 30 cm que nunca me 
fizeram mal, mas não me sinto propriamente bem com os olhares e comentários das 
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outras pessoas... enfim, eu estou feliz por viver, sei que tenho os meus companheiros 
todos no céu a ajudarem-me... tenho a certeza que seriamos grandes amigos se eles 
cá estivessem no mundo... nunca vi as suas campas em qualquer cemitério... não sei 
o nome deles, nunca mais voltei a encontrar os seus familiares... talvez eles  sejam os 
meus vizinhos... curei-me com dois anos, não tenho qualquer imagem deles, apenas 
tenho alguns arrepios quando vou ao hospital.
Queria dizer a todos os país, irmãos, avós. tios, amigos, entre outros, para terem sem-
pre esperança, mostrem sempre que os adoram,  ajudem-se uns aos outros.
Hoje em dia sou muito religiosa e acredito num mundo melhor do que este...
Apesar de me sentir uma sobrevivente fico muito triste de vez em quando por isso, e 
ninguém o compreende, infelizmente, espero que sirva de algum consolo ou força para 
as famílias destas pessoas...obrigada pela vossa atenção

Inês

dom 29-04-2007 16:41
Autor: Nuno Cacote, 32 anos
Email: nuno.cacote@yahoo.de
Texto: Boa tarde:

 Falo na qualidade de pai que adora o seu pequeno mais do que tudo na vida e que lê 
emocionado testemunhos como aqueles que tive o prazer de ler aqui...
 A ideia do site está excelente e serei um fiel “seguidor” da sua evolução. Desde já colo-
co-me à disposição para dar o meu pequeno contributo no combate a esta doença...
cumprimentos
NUNO CAÇOTE

dom 29-04-2007 19:23
Autor: MARIA HELENA BARBOSA MACHADO, 22 anos
Email: pjpereira1@sapo.pt
Texto: CHAMO-ME HELENA E TENHO UM FILHO 13 MESES E A PESSOA MAIS 
IMPORTANTE DA MINHA VIDA E ELE ,POR ISSO OQUE EU DESEJO A S. VERO-
NICA COSTA E QUE TENHA MUITA FORÇA , LUTE PELA VIDA DO SEU FILHO.
ELES SAO A NOSSA VIDA,UM BEIJO E UM ABRAÇO.[EU GOSTAVA DE SABER 
MAIS NOTICIAS MENINO ].
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dom 29-04-2007 23:52
Autor: madalena castro, 38 anos
Email: aperolaloira@hotmail.de
Texto: 13 de outubro de 1996 foi o primeiro pior dia da minha vida, a minha filha ana 
margarida com apenas 4 aninhos estava doente, passamos 8 longos meses de trata-
mento, onde vi a minha menina mal por várias vezes, mas graças a deus tudo correu 
bem, 4 de agosto de 2002 foi o segundo pior dia da minha vida a minha menina, com 
10 anos, estava outra vez doente, e mais uma vez passamos dias, horas e meses de trata-
mento, sem nunca pensarmos em desistir, lutamos e sofremos muito as duas, mas gra-
ças a deus, e á equipa médica Dr. Armando Pinto, Dra. Ana Maria e ás enfermeiras(os)  
a minha filha hoje está aqui comigo com saude e feliz por viver e eu sou uma mulher 
forte e com uma fé em Deus inigualavel. Coragem a todas as mães.

dom 29-04-2007 19:23
Autor: MARIA HELENA BARBOSA MACHADO, 22 anos
Email: pjpereira1@sapo.pt
Texto: CHAMO-ME HELENA E TENHO UM FILHO 13 MESES E A PESSOA MAIS 
IMPORTANTE DA MINHA VIDA E ELE ,POR ISSO OQUE EU DESEJO A S. VERO-
NICA COSTA E QUE TENHA MUITA FORÇA , LUTE PELA VIDA DO SEU FILHO.
ELES SAO A NOSSA VIDA,UM BEIJO E UM ABRAÇO.[EU GOSTAVA DE SABER 
MAIS NOTICIAS MENINO ].

seg 30-04-2007 10:15
Autor: Ana Margarida Martins E Castro Pereira Senra, 15 anos
Email: anacastro@hotmail.de
Texto: kuandu eu tive a noticia k tava doente,ainda vivia kom a mnha mae.
komo eu era mtu novinha,tinha apenas 4 anos nao sabia de k assustu dramatiko eles 
estavam a falar mas dpois vi os meus avos a chorarem eles a ligarem d imediato pa 
mnha mae k vivia na alemanha,e tbm a ligarem para a mnha tia....tbm liga-mos parao 
meu pai mas esse disse k n tinha nda a ver kom o assunto:(dpois toda a gente m tentou 
esplikar o k era a doença...disseram k tinha k kortar o kabelo...kortei chorei mtu!!mas 
kuanduh tive kakro a 2. vez ai chorei mtu,TIVE VERGONHA PK EU JA ESTAVA KOM 
12 ANOS e 1 menina kom 12 anos sem kabelo...perguntam logo u k tens...koitadinha....
e a palavra k eu + odeio é koitadinha....mas felizment ja passou desejo força a todos bju 
grande da ANA
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seg 30-04-2007 11:45
Autor: pedro miguel caldas dinis, 30 anos
Texto: eu o quero dizer e que sou pai e fico triste como deve ser a reação de uns pais ao 
saberem que um filho tem um tumor deve ser terrivel..........................................força 
para todos

qua 02-05-2007 11:58 
Autor: Tânia Correia, 15 anos
Texto: Olá... Esta é um situação nova para mim porque nunca passei tanto tempo num 
Hospital, quanto mais no IPO de Lisboa. Vivo nos Açores mas quando se soube do 
meu problema oncológico, tive de vir para cá. Ja estou me tratando á 4 meses e sei que 
é muito dificil estar longe da familia e das pessoas de quem gostamos...
Acho que é terrivel viver este pesadelo mas acredito que um dia irei acordar dele... A 
ESPERANÇA É SEMPRE A ULTIMA A MORRER!!!
 

qua 02-05-2007 15:41 
Autor: liliana, 22 anos
Texto: sei que já não sou uma criança, mas foi como me senti quando em setembro do 
ano passado, (tinha entao 21 anos), me diagnostricaram um tumor cerebral... senti-me 
uma criança perdida, desesperada, revoltada; mas ao mesmo tempo aliviada por ser 
comigo e não com os meus familiares ou amigos. Os sintomas já vinham de algum 
tempo, mas como estava a tirar um curso de educaçao de infancia e trabalhava ao 
mesmo tempo, não dei grande importância. “Isto é só stress!” Já de ferias, os sintomas 
agravaram-se e procurem o meu neurologista que já me seguia por outros motivos. 
Acho que no momento em que o médico me diz que tenho de ser operada, senti-me 
aliviada... afinal não estou maluca, e os sintomas não são psicológicos! É possível curar-
me! Durante uns dias até brincava com a situação, para não levar aquilo tão a sério. 
O pior foi a informação que se seguia: as consequencias da operação... sentia-me em 
pânico, e já não era possivel disfarçar a dor perante os que me rodiavam... chorava, pro-
curava abraços nos meus mais queridos amigos, recordava fervozamente os momentos 
mais belos da minha vida... talvez ajudasse estar confiante. quando acordei da operação 
e verifiquei que nada do que se previa tinha acontecido, foi uma alegria; até ao dia em 
que o médico diz: “trata-se de um tumor maligno e agora seguem-se os tratamentos”... 
nos quais ainda me encontro. Entre a sorte de poder curar-me e o desejo que isto seja só 
um pesadelo, a confusão e o medo  instala-se em mim e nos que me amam. Está a ser 
difícil, é certo mas acredito que me touxe coisas boas, o  mais importante que tenho... 
Aproximou-me finalmente da minha mãe, a quem eu quero agradecer pela coragem e 
paciência que procura ter. SABER QUE ESTÁS COMIGO, CONFORTA-ME. Obrigada 
a todo o pessoal médico, voluntário e auxiliar do Hospital Pedro Hispano e da Clinica 
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de Radioterapia do Porto, por tornarem a minha recuperação possível. UM OBRIGA-
DA MUITO ESPECIAL A TODOS OS AMIGOS QUE ME TÊM APOIADO, QUE ME 
ABRAÇAM, CONFORTAM, ELOGIAM E BRINCAM PARA TORNAR ESTE MOMEN-
TO MENOS DOLOROSO. (Sei que não tenho sido fácil e desculpem por parecer tão 
frágil e dependente de vós). Fazendo isto por mim, com o vosso total apoio, um dia de 
cada vez! Força para todos e coragem... com força de vontade tudo se consegue!!!
 

qua 02-05-2007 15:45 
Autor: liliana, 22 anos
Texto: Cortar o cabelo foi a minha prioridade. Uma vez interiorizada do que se passava, 
evitava que me caisse.... Até fiquei mais gira, vejam só! 

qua 02-05-2007 15:51 
Autor: liliana, 22 anos
Texto: PARABÉNS A TODOS OS QUE ENFRENTAM ESTE MONSTRO COMO SU-
PER-HÉROIS. CONTINUEM A LUTAR, QUE EU VOU TENTAR FAZER O MESMO. 

qua 02-05-2007 15:58 
Autor: liliana, 22 anos
Texto: o amanhã é a minha esperança... viver um dia de cada vez a minha filosofia! te-
nho esperança que, muito mais depressa do que se espera, surgirá uma cura mas eficaz 
e que não nos torne tão vulneráveis.
 

qua 02-05-2007 16:21 
Autor: Isabel Botelho (mãe de uma doente)
Texto: O meu nome já apareceu varias vezes mas não tinha reparado que podia, aqui 
mesmo, deixar um grande abraço pela criação deste meio de comunicação tão precioso.
Que a vontade não falte, nem a coragem, para continuar em frente com o vosso projec-
to. E, naquilo que puder, contem comigo
Um forte abraço a quem idializou este site, outro muito grande aos familiares de doen-
tes e um ainda maior a todos os que, de uma forma ou de outra, estão a passar por esta 
privaçãõ. Estamos todos juntos nesta luta. 

seg 14-05-2007 11:28
Autor: Lara, 16 anos
Texto: Parabens pela tua coragem...é bom saber que as pessoas, mesmo doentes, não 
perdem a esperança e lutam contra tudo e contra todos...Parabéns...
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ter 15-05-2007 21:39
Autor: Candida Rodrigues
Texto: Da ultima vez que escrevi mandei o meu testemunho. Sou a Mae do Daniel. 
Agora queria dizer que é pena em Portugal um pais que se diz evoluido não exista um 
centro de criopreservação publico para que fosse possivel fazer a doação das celulas 
do cordão umbilical. Nem todas as pessoas dispõem de 1000 euros para guardarem o 
cordão. Porque todos os dias jogam-se fora esperança de cura para muitas crianças e 
adultos. Eu digo isto porque o transplante do meu menino foi feito de um cordão um-
bilical de uma menina alemã, acredito que os seus pais tivessem doado o cordão da sua 
filha ao banco internacional de dadores na esperança de salvar uma vida, e felizmente 
foi o meu menino. Eu gostava que os nossos governantes olhassem mais para estes 
assuntos e pensassem a sério em criar um centro de criopreservação. Ja pensei em 
escrever pra uma estação de televisão e expor tudo isto.Pra ver se alguem põe a mão na 
consciencia. Um bem haja pra todos os medicos do IPO Lisboa da UTM e Pediatria que 
são incançaveis para com todos. Um jeijinho pra todos e muita força e esperança.

qui 17-05-2007 19:45
Autor: Diana Plínio, 17 anos
Email: dyanitah__@hotmail.com
Texto: É dificil explicar o q se sente no dia em q se sabe q algo mudou, q muita coisa 
terá de mudar...
No dia em q m disseram q estava doente, eu mal percebi apesar de ter 13 anos na altura. 
Pensava q era algo q passaria com uma noite no hospital, nada mais q isso. Mas não, 
fui transferida po IPO de Lisboa onde depois me foi tudo explicado melhor. Quando 
soube q tinha d fazer tratamentos, continuei a pensar q seria passageiro. Mas enganei-
me, novamente, fui informada das consequências desses tratamentos e nesse preciso 
momento senti-me sem forças. Olhei o meu cabelo, comprido e senti um aperto enor-
me. Ter de cortar o cabelo foi um facto q m custou imenso, pois era das coisas q mais 
gostava, q tanta gente elogiava por ser tão comprido.

Naquele momento senti-me desanparada, sem forças. Mas graças aos meus pais, à mi-
nha irmã e ao grande apoio da Acreditar, ultrapassei tudo de cabeça levantada.

Obrigado a eles !

qui 17-05-2007 19:52
Autor: Diana Plínio, 17 anos
Email: dyanitah__@hotmail.com
Texto: No dia em q voltei à escola depois de saber o q tinha, o q iria passar... todos os 
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meus amigos já estavam informados pela minha mãe, e pela minha irmã q andava na 
mesma escola.

Fui recebida duma maneira emocionante, foi um dia q jamais esquecerei. Os gritos, a 
alegria, as lagrimas escondidas dos meus melhores amigos... tudo!

Com o passar do tempo fui percebendo os meus verdadeiros amigos, perdi alguns de 
quem gostava imenso, mas em troca muitos se revelaram e ainda hoje estão junto a 
mim.

Sempre disse e volto a dizer aqui, os meus amigos para mim são das coisas mais im-
portantes da minha vida.
Sem eles não teria tido tanta força.

Obrigado aos meus melhores amigos, eles sabem quem são !! *

qui 17-05-2007 20:06
Autor: Diana Plínio, 17 anos
Email: dyanitah__@hotmail.com
Texto: Em mim, muita coisa mudou.

Acho q todos q passam por isto, mudam. É mágico, mesmo q não queiramos.

A minha maneira de ver a vida mudou completamente, pensava q tudo era perfeito, q 
todos os amigos eram para sempre, q as coisas “más” só aconteciam aos outros...
Com o passar do tempo, aprendi.
Aprendi a viver, a ter ORGULHO EM MIM por ter ultrapassado tudo de cabeça erguida 
apesar do sofrimento q no fundo permanece enquanto não sentimos aquele alivio do 
“estarmos bons”.

A todos q passem pelo q já passei, apenas digo, não tenham medo de mudar. O mundo 
é bem melhor quando nos damos conta da verdadeira realidade e daí fazemos a nossa 
felecidade.

Força !
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qui 17-05-2007 20:14
Autor: Diana Plínio, 17 anos
Email: dyanitah__@hotmail.com
Texto: Esqueci-me de dizer q concordo perfeitamente com os testemunhos já aqui ex-
postos, de Ludmila Gomes e da Ana Sofia.

Realmente, as mudanças q nos são provocadas fazem-nos crescer.

Deixamos de dar tanta importância a uma simples desatino com a melhor amiga ou 
porque a mãe não nos deixou ir aqui ou ali...

Aprendemos a dar valor a coisas q antes não davamos e q agora s tornam essenciais.

Há q dar valor ao q temos, ao q podemos ter e ser pacientes com a vida porque o destino 
somos nós q os fazemos com as nossas escolhas e mudanças do dia-a-dia.

qui 17-05-2007 20:18
Autor: Diana Plínio, 17 anos
Email: dyanitah__@hotmail.com
Texto: Como é óbvio, todos temos dias felizes e outros menos felizes.

Mas realmente, basta dizer q na altura em q m encontrava doente, o dia mais feliz da 
minha vida foi quando a minha mãe m ligou estava eu na escola, numa aula... e ela no 
hospital e me diz “Filha, estás curada!”, quase chorei... saltei, gritei.. Finalmente sorri 
com bastante alegria.

Foi realmente, marcante !

qui 24-05-2007 18:04
Autor: ANA MARIA CARVALHO NOVAIS DE OLIVEIRA, 39 anos
Email: ANAMARIA@NOVALVA.COM.PT
Texto: Querida Adriana,

Não consigo ler os testemunhos deste site, sem que as lágrimas comecem a bailar.  
Por essa razão não consigo comprender como há seres humanos, mesmo que sejam 
crianças que tenham comportamentos e atitude  tão insensiveis, para com o seu seme-
lhante, como é o caso da noticia que hoje saiu (24/05/2007) publicada penso no Jn. O 
Miguel uma criança que luta contra este maldito bicho deste o 1o ano de escolaridade, 
será desde os 6 anos, agora está no 7o ano de escolaridade e não vai á escola, pelo facto 



20� OncologiaPediátrica.org

de ser ignorado, mas até maltratado pelos colegas da turma.
Bolas tivesse eu uma varinha de condão, não para  castigar  estas pobres criaturas de 
Deus, mas sim para fazer com o Maio, Junho e todos meses fossem floridos, coloridos, 
cheios de sol  e carregados de esperança para o Miguel, para a Adrina  e para todos os 
que sofrem por esta e outras doenças.

Ana (mãe de 2 tesouros)
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qui 29-03-2007 22:17
Autor: conceição rodrigues
Email: conceicao.m.rodrigues@gmail.com
Texto: É com muita alegria que observei este novo site, fico muito satisfeita pois consi-
dero uma mais valia para todos nós, e que as nossas crianças e suas famílias exteriori-
zem todos os seus sentimentos e todos juntos possamos atingir o mais alto nível dos 
cuidados desenvolvidos no serviço de pediatria

sex 30-03-2007 14:08
Autor: ANA PAULA LEITÃO
Email: ana.pl@portugalmail.pt
Texto: Sou mãe...e tenho a imensa felicidade de ter 2 filhos saudáveis até agora,mas 
penso muitas vezes nos pais que passam pela terrivel experiência de ter 1 filho com 
cancro e por vezes até de o perder.Por isso só tenho de dar os parabens aos criadores 
deste site,muito bem concebido,claro, e de muita utilidade para quem se sente aflito e 
confuso nestas situações.Parabens!

seg 02-04-2007 12:09
Autor: ana lourenco
Email: anatemudo@netcabo.pt
Texto: sendo mae de uma criança que teve blastoma pleuropulmonar gostaria de pedir 
mais informaçao sobre remiçao e taxa de sobrevivencia apos os 5 anos

qua 04-04-2007 21:18
Autor: Débora Salgueiro
Email: deborapintosalgueiro@gmail.com
Texto: Obrigada. 
Obrigada pelo espaço. Pelo conhecimento. Pela informação. Pela partilha. Obrigada 
pelos testemunhos.
Obrigada pela valorização que é dada à vida. 
Um grande bem haja! E um sorriso sincero de fé, coragem e esperança.

qua 04-04-2007 21:18
Autor: sara penela
Email: moranguinha_sara@hotmail.com
Texto: uma optima ideia para que quem passa ao lado destas situaçoes tenha a percep-
çao, embora distante do que muitas crianças e pais passam, é importante a divulgaçao e 
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apesar de tudo o que mais precisam estas pessoas é de todo o nosso carinho e compre-
ensao, todo o nosso apoio é pouco mas ninguem imagina como é bom ver uma criança 
sorrir mesmo quando nao esta bem. 
obrigado, aluna de psicologia no ISPA

qua 04-04-2007 22:14
Autor: ercilia
Email: ercilia.rosita@hotmail.com
Texto: Louvo esta iniciativa, pois acho que a partilha é muito importante.

Também já passei por um processo muito dificil de doença oncológica e sei dar o valor.

Vou estar aqui sempre presente para dar o meu testemunho quando for necessario.

qua 04-04-2007 22:41
Autor: Ana Paula
Email: ana-jurze@clix.pt
Texto: Ficam desde já aqui registados os meus sinceros parabéns ao “site”. Também eu 
entre muitas crianças e sendo hoje adulta e mãe, passei pela situação de um Linfoma 
de Hodgkin e apesar de ter enfrentado essa batalha e porque a vida nem faria sentido 
sem lutas, boas e infelizmente as más, continuo a lutar e a fazer frente aos pensamen-
tos, dúvidas e angústias e a questionar será que a minha primeira mulher...a minha 
Eva, herdou isso de mim?...

qua 04-04-2007 23:15
Autor: Victor Santos
Email: geral@vssconstrucoes.com
Texto: Após uma visita pelo vosso site, felicito os pelo mesmo. 
sou pai de duas meninas que até a data teem tido saúde, mas como eu já passei por 
uma operação e pela quimio estou sempre com medo que algo lhes aconteça,mas isto 
não foi a razao por que eu visitei o site, a razão sim é que estarei sempre há disposição 
do IPO para ajudar naquilo que estiver ao meu alcance. Um bem haja a todos vós que 
\\\”lutam\\\” por essas CRIANÇAS.

Vitor Santos



208 OncologiaPediátrica.org

qui 05-04-2007 11:24
Autor: maria
Texto: quero desde já dar os meus parabens por este site, pois ha pouca informação sob 
esta terrivel doença que nos afecta cada vez mais. são precisos esclarecimentos muito 
abertos para desmistificar o que é o cancro. por vezes quando ouvimos falar em can-
cro é uma palavra que nos enche de medo e com muita razão de ser , mas temos que 
lutar para que cada vez mais as pessoas realmente fiquem a saber que apesar de haver 
muitas pessoas que não conseguem ultrapassar esta terrivel doença , há algumas que 
conseguem ser vencedoras , é uma grande vitória lutar e conseguir sobreviver. Eu ja 
não posso ser dadora  pois a minha idade já não me permite, mas consegui que muitas 
pessoas por mim o fizessem. precisamos de mais muito mais dadores . vamos consi-
guir e lutar para que isso aconteça todos os dias.

qui 05-04-2007 16:34
Autor: Cesarina Silva
Texto: Parabéns pelo site.
Sou Mãe de dois filhos saudáveis e agradeço a Deus todos os dias por isso.

Trabalho na área de Anatomia Patológica e sei o difícil que é lidar com esta terrível 
doença.

Escrevo para dar MUITA FORÇA, CORAGEM e MUITA FÉ a todas as pessoas que por 
isto passem.

Não deixem nunca de ter esperança.

Um bem haja a todos.

qui 05-04-2007 17:50
Autor: aldina Silçva Nascimento
Email: aldina_sal@yahoo.com.br
Texto: Olá chamo Aldina, sou de Cabo verde, quero parabenizar-vos por este projecto, 
eu vi no telejornal da Sic e resolvi escrever-vos. Eu tenho um sobrinho de 9anos infeliz-
mente c/ esta doença e ele está em tratamento em Portugal já lá vão 2 anos felizmente 
ele está a recoperar bem, graças a Deus e aos vossos bons médicos.
Parabens e força
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qui 05-04-2007 18:45
Autor: SÍLVIA VIEIRA
Texto: Queria dar os meus Parabens. Sou da Madeira e tenho um filho que ja tive Linfo-
mas foi uma altura muito dificil mas Graças a Deus o meu filho ja esta curado a 3 anos 
so esta em control mensal. Agradeço aos medicos tanto ca na Madeira como no Conti-
nente que ajudarão a salvar o meu filho e tamben o meu sobrinho que tive Leucemia 
e que tamben correu tudo bem com ele. Queria dicer aos pais que tenhão muita muita 
força porque as nossas crianças merecen. Nao a dinheiro que pague ter um filho com 
saúde. Que Deús os proteja. Coragem.

qua 25-04-2007 13:27
Autor: Sandra
Email: sandra_catarina69@hotmail.com
Texto: Finalmente um lugar malgnifico onde podemos expor as nossas magoas entre 
os nossos filhos e podemos agradecer aos médicos de Lisboa e da Madeira. Bgdoo eu 
agradece-vos do fundo do coração!!! Parabéns

dom 29-04-2007 13:38
Autor: Ana Castro
Email: anacastro@hotmail.de
Texto: gostei muito d ver este site...tnhu 15 anos ja passei pelo mesmo k estas crianças 
estao a passar....tive cancro nu rim 2 vezes...tive kom 4 anos e kom 12anos...sofri muito 
mas agora graças a deus tou korada....desejo mta força para toda a gente k tem 1 doença 
assim....e as maes e pais dessas crianças sao umas SUPER MAES...eu n tnhu komo 
agradecer a minha mae...por isso agradeço aki....obrigada mae...parabens por este site

dom 29-04-2007 13:51
Autor: Ana Margarida Martins E Castro Pereira Senra
Email: anacastro@hotmail.de
Texto: kmo ja disse no comentario a baixo kero agradecer as seguintes pessoas:
dr.ARMANDO PINTO
dra.ANA...dra.VIRGINIA
D.FILOMENA
AVO GENA
ENFERMEIRO NELSON
E A TDOS OS OUTROS K PESSO DESKULPA N M RECORDO DO NOME MAS EU 
AGRADEÇO A ELES TODOS BJAO PARA TODOS....
VOCES KONSEGUIRAM-ME KURAR
OBRIGADA
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dom 29-04-2007 13:51
Autor: Filipa Santos
Email: fifinha_xanoka@hotmail.com
Texto: Gostaria de dar os PArabens por este site. vi á pouco na RTP1 e vim logo á internet 
ver o site, dou mto valor a quem passa por esta doença e gostaria de poder ajudar...como 
nao é possivel deixo um abraço de força a quem precisa e desejo que melhorem..
*

dom 29-04-2007 13:53
Autor: Xana Fradinho
Email: xana330@hotmail.com
Texto: Muitos Parabéns!! É importante existir um site assim: com informação credível, 
testemunhos, apoios. Estava a ver o telejornal e aumentei logo o som quando anun-
ciaram a reportagem seguinte: “o Site Oncologiapediatrica” Sou voluntária da ACRE-
DITAR - Lisboa e conheço bem de perto estas realidades... o Cancro “entrou na minha 
vida” e levou alguns ( demais ) familiares de quem gostava muito. O último foi a minha 
avó em 2004, durante o tempo de internamento quase que passei a vivier no IPO de 
Lisboa... ajudei até ao último dia, fiz tudo o que consegui e até coisas que nunca ima-
ginara qie iria conseguir... A partir de Abril de 2006 iniciei o voluntariado e a partir 
daí tenho andado sempre ligada a estas coisas. O importante é termos alguém que 
podemos ajudar, que podemos dar o nosso sorriso.. porque nunca sabemos o dia de 
amanha.. e se amanha for eu?? é importante para mim ajudar estas crianças, estas fa-
milias, estes jovens, estes irmãos que se vêem de repente longe de casa e envolvido em 
tratamento e mudanças de visual dos irmãos que nem sempre sao fácies de entender. 
Faço isto porque me está no sangue.. Faço isto porque gosto do sorriso de uma criança.. 
faço isto porque é importante por momentos fazermos com que se esqueçam que a 
doença existe! a Todos voces MTA CORAGEM!! E para os criadores do site..mais uma 
vez PARABENS!! 
Queria aqui apelar á dádiva de SANGUE que é mt importante para estas crianças e 
jovens!! Fazem ideia da quantidade de “doses” de sangue sao gastas no IPO de Lisboa 
todos os anos?? Eu faço a minha dádiva sempre que posso e tu?? Não custa nada =)

dom 29-04-2007 16:56
Autor: Ana Filipa
Texto: Em primeiro, gostaria de dar os parabéns a quem idealizou, criou e continua 
com esta site para a frente!
Acho super importante haver um local de informação quer para doentes como para 
pessoas que não estão ligadas, para além de achar também importanntíssimo o apoio 
que aqui se dá! 
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Infelizmente, convivo com esta coisa que estremece muita gente, não está dentro de 
mim, mas é como se estivesse! Quando se tem um familiar ou um amigo assim, é qua-
se como se nós assim estivéssemos também! 
Há alguns anos, via o cancro como uma coisa que não me afectava, algo que simples-
mente atacava os outros e que a mim... a mim nunca aconteceria!
De repente, foi como se tudo mudasse, uma pessoa conhecida aqui, um amigo de al-
guém acolá, era como se o círculo se estivesse a fechar, mas eu continuava a pensar que 
a mim não haveria de chegar e simplesmente tinha pena das outras pessoas!
Mas quando se sabe que um pai tem esta coisa, aí sim... pensa-se, penas-se em tudo! 
Pensa-se em como, em porquê, em porquê a nós, em tudo... 
E com o decorrer do tempo, parece que tudo muda: a forma de pensar, a forma de agir, 
a forma como vejo as coisas quer para mim quer para os outros! Tudo muda!
Com tudo o que esta doença traz, lágrimas, tristezas, fraquezas, tempos infinitos nos 
IPO’s e tudo mais... acho que ela também nos faz ficar mais fortes e encarar a vida de 
outra maneira! Faz com que eu faça tudo para ver o meu pai feliz e faz também com 
que eu aproveite todo o tempo, a cada segundo, viver o presente! Pois nunca se sabe o 
dia de amanhã! 
Se por acaso acontecer algo, então as palavras que têm que nos vir à cabeça não são 
derrota e morte, mas sim LUTA , VIDA E SORRISO! :)

Em relação às crianças, pode ainda ser mais difícil de encarar, mas no fim, no fim de 
tudo, vê-se bem como elas ainda são mais fortes!
E é por tudo isto, por apenas ter 14 anos, mas conviver com isto, sentir isto e saber que 
é um mundo de emoções muito fortes, que gostava de entrar em medicina e seguir 
oncologia pediátrica! Quero ajudar mesmo, quero me sentir viva!

Para já... ajudo como posso! 
FORÇA!

dom 29-04-2007 20:59
Autor: sandra joão
Email: fsmoveis@hotmaill.com
Texto: infelizmente eu já tinha ouvido falar em muitos casos de adultos e criancinhas 
com vários tipos de cancro a onde este tipo de doença sempre me chocou muito, pois 
acho que são  crianças inocentes para terem de sofere com este maldito “ bicho “, mas 
infelizmente a 29 de dezembro último esse maldito “bicho” entrou na minha casa 
atingindo o meu principecinho de apenas dois anos e meio foi um balde de agua ge-
lada que nos caio em cima quando de-mos entrada com ele no pediatrico em coimbra 
e o neurocirurgião nos disse que o nosso filho tinha um cancro na cabeça foi horrivel 
eu já adva valor a mães que passam por isto mas estar no mesmo mundo é horrivel 
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acho que estas crinças não mereciam passar por este sofrimento todo, é bom existir 
estas instituições para nos poder ajudar, pois as vezes não chega só o apoio da  familia. 
Desejo muita coragem a todos os pais que estejam a passar por um drama destes e é 
como eu digo agora é viver um dia de cada vez com eles, cheguei a conclusão que se 
anda sempre a correr e as vezes não temos o tempo necessário para os nossos filhotes e 
quando nos acontece isto já temos todo o tempo. muita coragem e fé e um dia de cada 
vez com eles.

dom 29-04-2007 23:27
Autor: Manuela Saraiva
Texto: em primeiro lugar meus parabéns pelo vosso site, é de louvar estas iniciativas, 
como quase todos nós, infelizmente, esta maldita doença também já bateu á porta da 
minha familia, e de amigos, perdi o meu pai há 13 anos (tinha 54 anos quando faleceu) 
sem falar dos parentes mais afastados, mas quando se fala em crianças, de ver “partir” 
alguém que chegou ao mundo a tão pouco tempo, a dor deve ser bem maior e a revolta 
... enfim ... também sou mãe tenho um filho com 8 anos, que é a luz dos meus olhos, e 
quando sei de alguém que tem um filho com “esta” doença fico muito aflita ...
DESEJO AS MELHORAS PARA TODOS OS QUE ESTÃO DOENTES, MUITA FOR-
ÇA E CORAGEM PARA OS PAIS E RESTANTES FAMILIARES E PARA OS VOLUN-
TÁRIOS DESTES SERVIÇOS QUE DEUS VOS DÊ SEMPRE FORÇA E CORAGEM 
PARA AJUDAR QUEM PRECISA DE VÓS

seg 30-04-2007 0:22
Autor: MADALENA CASTRO
Email: aperolaloira@hotmail.de
Texto: Parabéns pelo site, aproveito para agradecer à equipa da Pediatria (médicos, en-
fermeiros, auxiliares e voluntáros) do IPO do Porto, pela ajuda milagrosa que deram à 
minha filha Ana Margarida Castro, que hoje é uma adolescente com 15 anos e graças a 
Deus curada,  e à força psicológica que me deram a mim como mãe durante meses e 
anos. Obrigada a todos.  Beijos MADALENA CASTRO - ALEMANHA

seg 30-04-2007 22:31
Autor: Dora Cristina verela machado
Email: fabiojorgerocha@sapo.pt
Texto: em primeiro lugar gostaria de agradecer a quem criou este site, e tambem gos-
taria de dar o meu testemunho, tinha 15 anos quondo me diagnosticaram câncro do 
ovário, e foi-se espalhando pelo corpo chegou ao pulmão ,figado etc... bem deram -me 
poucos dias de vida mas não sei onde fui buscar tanta força para lutar contra esta doen-
ça terrivel. Tambem fui submetida a um autotrãnsplante de medula ossea bem mas eu 
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tinha muito mais para contar só queria dizer a todos que sofrem de câncro que tenham 
muita coragem,força e acreditem que é  possivel a cura, hoje sou casada tenho 31 anos 
tenho dois filhos maravilhosos e espero que eles nunca passem o que eu passei  .
desejo as melhoras a todos principalmente ás criânças de todo o mundo e aos pais mui-
ta força e coragem NAÕ DESISTAM

ter 01-05-2007 22:38
Autor: Helena Rodrigues Pires Costa
Email: hctrpirescosta@hotmail.com
Texto: parabéns pelo site!
neste site respirasse coragem e muita esperança!
bem hajam!

qua 02-05-2007 16:21
Autor: Isabel Botelho (mãe de uma doente)
Texto: O meu nome já apareceu varias vezes mas não tinha reparado que podia, aqui 
mesmo, deixar um grande abraço pela criação deste meio de comunicação tão precioso.
Que a vontade não falte, nem a coragem, para continuar em frente com o vosso pro-
jecto.
E, naquilo que puder, contem comigo
Um forte abraço a quem idializou este site, outro muito grande aos familiares de doen-
tes e um ainda maior a todos os que, de uma forma ou de outra, estão a passar por esta 
privaçãõ. estamos todos juntos nesta luta.

sáb 05-05-2007 0:42
Autor: Anabela Martins
Email: sagra@sapo.pt
Texto: Estau gravida,e às 22 semanas de getação foi-me diagnosticado uma hernia dia-
fragmatica fetal.
Gostava de conhecer alguem que já tivesse passaodo por a mesma   situaçao.
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seg 30-04-2007 2:27
Rosa Luisa Marta da Rocha, rluisarocha@hotmail.com

Boa noite. Tomei conhecimento da vossa existencia hoje através da reportagem que 
passou na RTP1. Não via a hora de chegar a casa para poder consultar o “site” e saber 
como contactar-vos. Tenho 27 anos e um bébé lindo de 3 meses, nos ultimos 6 anos 
perdi 5 familiares com cancro, o meu pai e dois tios com cancro no pulmão, outro com 
cancro na prostata e a minha irmã, com 38 anos, com cancro nos ovários, Escusado 
será dizer que vivo atormentada por esta maldita doença, mas se até aqui apenas temia 
por mim, agora vivo na angustia de o meu bébé possa vir a contrair cancro. Quando 
perdi o meu pai tinha vinte anos, nessa altura a minha irmã já estava doente á mais ou 
menos 2 anos, faleceu no passado dia 20 de Setembro, estava eu grávida de 5 meses, 
ainda hoje não sei bem como resisti. Três semanas antes fomos ao Norte Shopping, eu, 
ela e o meu sobrinho, tem quatorze anos, ela quis comprar roupinha para o meu bébé, 
dizia ter medo de não o vir a conhecer. No dia em que morreu, fui visita-la à unidade 
de cuidados continuados do IPO do Porto, estava lá desde o dia anterior. Esquelética, 
completamente sedada e com uma enorme dificuldade em respirar, sabiamos que seria 
uma questão de dias, horas, enfim com ela tudo era possível, foi uma grande lutadora, 
aliás a D. Alice Teixeira foi sempre muito conhecida,no IPO do Porto, pela sua coragem 
e força para lutar contra a doença, era citada como um exemplo a seguir. Saí da sua bei-
ra para ir jantar a casa dos meus sogros, quando voltei estava muito agitada e a tentar 
falar, mas eu não a percebia. Apareceu um Sr., voluntário, de quem eu não sei o nome, 
mas penso que tenha sido enviado por Deus e a quem eu nunca poderei agradecer o ter 
estado comigo naquele momento, a minha irmã começou a respirar cada vez mais len-
tamente até ao ultimo suspiro. Bem, desculpem o desabafo, mas ainda não consegui 
falar com ninguem profundamente sobre isto, nem ainda consegui chorar o que acho 
que tenho para chorar. O que eu queria mesmo era aconselhar-me sobre o que posso 
fazer para despistar a possibilidade de o meu bébé poder vir a sofrer da doença, assim 
como eu e outros filhos que possa vir a ter. Onde me posso dirigir, com quem posso 
falar e o que posso fazer. 
Desde já agradeço a vossa atenção.
Atenciosamente,
Luisa Rocha

qua 02-05-2007 4:09 
ilda maria da silva costa cardoso, imsccardoso@yahoo.com.br

Olá, sou enfermeira especialista em saúde infantil e pediátrica, trabalho no hospital 
pediátrico de coimbra na oncologia ortopédica e neurocirurgica.
Quero dar-vos os parabens por este site que consideo muito bem concebido e interes-
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sante não só para os pais e famila mas também para os profissionais e crianças/adoles-
centes.è um espaço de partilha e de esclarecimento. Vou ser uma visita regular e desde 
já me disponibiliso para trabalhar convosco se necessário,o para servir de elo de ligação 
com alguma criança ou familia que necessite da minha ajuda.

qui 03-05-2007 10:29
Hugo Oliveira, hugoac_oliveira@portugalmail.pt

Exmos. Senhores da ONCOLOGIAPEDIATRICA.ORG:

O meu nome é Hugo Oliveira, tenho 27 anos e sou da Covilhã. Terminei em Outubro 
de 2006 a licenciatura em Psicologia Clínica e da Saúde, pela Universidade da Beira 
Interior, Covilhã.
Desde essa altura que tenho desenvolvido esforços de modo a conseguir em colocação 
no mercado de trabalho, contudo até ao presente momento tal ainda não foi possível!

Como no passado fim-de-semana, em reportagem que passou na RTP1, tive conhe-
cimento do vosso site, o qual decidi visitar, uma vez que também há soube o que é 
estar perante uma situação de oncologia, uma vez que em 2001 foi-me diagnosticado 
um TCG – Tumor de Células Gigantes, benigno – na perna esquerda ao qual fiz uma 
intervenção cirúrgica. Nessa altura soube, em certa medida, o que sofrem e passam 
todos aqueles que têm de lidar com a realidade da oncologia desde o próprio paciente 
aos familiares mais próximos. Ora, quando essa realidade envolve crianças a situação é, 
não só mais delicada, como também exige de todos que com elas lidam uma atenção/
cuidados mais específicos, bem como aos familiares.

Tendo isso em mente, envio-lhes esta mensagem para apresentar a minha disponibili-
dade como licenciado na área da Psicologia em, caso seja possível, colaborar convosco, e 
se seria possível enviar-lhes o meu curriculum vitae para melhor conhecerem a minha 
realidade académica, e caso se verifique a possibilidade de lhes enviar o meu currículo, 
agradecia que me indicassem para que endereço de e-mail ou correio o poderia fazer.

Grato pela atenção dispensada, desejo a todos a continuação de bom trabalho e aguar-
dando por alguma resposta da Vossa parte, despeço-me atenciosamente endereçando a 
todos as melhores saudações Atenciosamente, Hugo Oliveira
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qua 09-05-2007 12:05
Jerónimo Silva, jsilva@ccg.pt

Exm.S Sr.s, entre muitas coisas sou gestor de implementação de uma Região Digital, 
nomeadamente Vale do Ave Região Digital, interessei-me pelo vosso trabalho e gostaria 
de conversar convosco com o intuito de saber que tipo de sinergias poderemos criar.

Atenciosamente
Jerónimo Silva

ter 15-05-2007 10:26
Cristiana Salsinha, yogakids@netcabo.pt

Gostava de obter informações sobre voluntariado.

Sou instrutora de YOgakids, Yoga para crianças e gostaria de fazer voluntariado em 
Lisboa, no IPO ou em colaboração com a Acreditar.

Agradeço o Vosso contacto.
Melhores cumprimentos.

ter 15-05-2007 15:15
andreia pereira, andreia_2011@hotmail.com

ola 

estou a morar na belgica mas no mes de julho vou passar as ferias a portugal como é 
que posso me tornar dadora? onde me devo dirigir  sou do norte onde me devo diri-
gir?

aguardo a vossa resposta 

obrigado
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ENTREVISTAS

Site JORNALISMO PORTO NET (http://jpn.icicom.up.pt)
Concedida a 28 Março 2007
Publicada em Março e Abril 2007

Site JORNALISMO PORTO RÁDIO (http://jpr.icicom.up.pt)
Concedida a 28 Março 2007
Publicada em Março e Abril 2007

RÁDIO NOVA
Concedida e transmitida a 28 Março 2007

Rádio TSF 
Concedida e transmitida a 28 Março 2007

Rádio ANTENA 1
Concedida e transmitida a 29 Março 2007

Agência Lusa 
Concedida a 29 Março 2007

RTP, Canal 1, Bom Dia Portugal 
Concedida a 29 Março 2007
Transmitida a 30 Março 2007

PORTO CANAL
Concedida e transmitida a 29 Março 2007

SIC, Jornal da Noite 
Concedida e transmitida a 4 Abril 2007

RTP, Canal 1, Jornal da Tarde 
Concedida a 10 Abril 2007
Transmitida a 29 Abril 2007
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REFERÊNCIAS NA IMPRENSA

Jornal PÚBLICO
30 Março 2007

Jornal PRIMEIRO DE JANEIRO
31 Março 2007

Jornal SOL
31 Março 2007


