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RESUMO 

 

O itinerário terapêutico da família da criança com câncer dos primeiros sintomas até o 

tratamento foi o objeto de investigação desta pesquisa, com os objetivos de conhecer o 

itinerário terapêutico da família da criança com câncer, desde os primeiros sintomas, até o 

atendimento em um serviço de saúde especializado e discutir o papel do Enfermeiro no 

itinerário terapêutico da família da criança com câncer. Para alcançar os objetivos propostos 

optou-se pela pesquisa descritiva e exploratória, com abordagem qualitativa. O cenário foi o 

ambulatório de quimioterapia de um hospital federal pediátrico, no município do Rio de 

Janeiro. Os participantes foram 12 familiares de crianças em tratamento quimioterápico 

antineoplásico. A coleta de dados se deu por entrevista semiestruturada realizada no mês de 

maço, abril e maio de 2016. As falas dos participantes foram transcritas na íntegra e 

analisadas através da análise temática. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa, com o protocolo número 1.392.303. Os resultados da pesquisa apontaram que o 

itinerário terapêutico da família da criança com câncer, se inicia na observação dos primeiros 

sinais e sintomas da doença, que podem ser objetivos ou subjetivos, a partir daí, a família 

toma decisões que influenciam no tempo para definição do diagnóstico, tais como a 

automedicação, o tratamento caseiro e a busca por atendimento nos serviços públicos e 

privados. O estudo apontou também que a maioria dos familiares optou por buscar ajuda no 

serviço privado, mas a resolução do problema se deu através do serviço público, como 

também o tratamento da neoplasia e a importância do profissional enfermeiro neste processo, 

que deverá ser capaz de criar ações para a população na unidade básica, orientando, educando, 

criando vínculo. Conclui-se que é importante conhecer este caminho, a fim de que se possa 

identificar o que leva a demora em definir o diagnóstico, elaborando formas da família não se 

perder nessa busca, garantindo um diagnóstico precoce o bom prognóstico. 

 

Descritores: Neoplasias, Criança, Diagnóstico Precoce, Enfermagem.  
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ABSTRACT 

 

Therapeutic itinerary of the family of the child with cancer of the first symptoms to treatment 

was the subject of investigation of this research, aiming to understand the therapeutic itinerary 

of the family of the child with cancer, from the first symptoms to the service in a service 

specialized health and discuss the role of the nurse in the therapeutic itinerary of the family of 

the child with cancer. To achieve the proposed objectives was chosen descriptive and 

exploratory research with a qualitative approach. The scenario was the chemotherapy clinic of 

a pediatric federal hospital in the city of Rio de Janeiro. Participants were 12 families of 

children undergoing chemotherapy antineoplastic treatment. The data collection was carried 

out by semi-structured interview in the month of packet, April and May 2016. The speeches of 

the participants were fully transcribed and analyzed using thematic analysis. The study was 

approved by the Research Ethics Committee, with the number 1,392,303 protocol. The survey 

results showed that the therapeutic itinerary of the family of the child with cancer, starts in the 

observation of the early signs and symptoms of the disease, which can be objective or 

subjective, from there, the family makes decisions that influence the time to define the 

diagnosis, such as self-medication, home treatment and the search for care in public and 

private services. The study also found that most families chose to seek help in the private 

service, but the resolution of the problem was through the public service, as well as the 

treatment of cancer and the importance of the professional nurse in this process, to be able to 

create actions for the population in the basic unit, guiding, educating, creating link. In 

conclusion, it is important to know this way, so that we can identify what leads to delay in 

defining the diagnosis, developing family forms do not get lost in this quest, ensuring early 

diagnosis good prognosis. 

 

Keywords: Neoplasms, Child, Early Diagnosis, Nursing. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O interesse em discutir a trajetória das famílias de crianças com câncer, no 

percurso desde o início dos sintomas até a definição do diagnóstico da doença, partiu de uma 

experiência familiar vivenciada por mim, durante um período em que meu irmão mais novo 

apresentava sintomas inespecíficos, tais como dor febre, diarreia, emagrecimento, de uma 

doença inflamatória intestinal, que foi diagnosticada após 2 anos do início dos sinais e 

sintomas. Na ocasião acompanhamos a dificuldade encontrada pela minha família na busca de 

um atendimento. 

Pudemos vivenciar a falta de experiência de alguns profissionais da Rede Básica 

de Saúde, a busca por atendimento nas Unidades de Emergência nas pioras do quadro, as 

falhas da Atenção Básica para encaminhamento a um especialista ou Centro de Referência. 

Enfrentamos a dificuldade e a demora na marcação de consultas e exames, diagnósticos 

errôneos e atraso para início do tratamento, o que poderia levar a doença a um estágio 

avançado, piorando a possibilidade de cura. 

Neste sentido, percebi que algumas famílias de crianças com câncer podem 

enfrentar possíveis dificuldades neste percurso e outras não, pois cada uma possui um 

itinerário terapêutico diferente. Partindo deste pressuposto, surgiu a motivação para buscar 

entender como se dá o caminho percorrido desde o aparecimento dos sintomas, diagnóstico e 

encaminhamento para o tratamento. 

O câncer é uma doença crônica carregada de estigmas, que atinge parte da 

população em diversas faixas etárias. O diagnóstico é recebido com dor e incertezas, causando 

um impacto negativo na vida do paciente e da família, gerando angústia, dúvidas, 

preocupações sobre o futuro e medo diante da possibilidade de morte, visto que muitos 

recebem o diagnóstico como um atestado de óbito (SALES et al., 2012). 

O diagnóstico do câncer na criança gera uma grande comoção, pois não há 

aceitação que um ser indefeso, que necessita de cuidados, enfrente uma doença grave e 

violenta. É recebido como algo que remove os sonhos e o futuro da criança, que lhe tira a 

possibilidade de viver, brincar e socializar como outras de sua idade. 

A família sente-se imobilizada, culpada e incapaz de fazer algo que possa retirar a 

dor que recai sobre a criança. Há ainda instabilidade financeira, já que posterior ao 

diagnóstico vem o tratamento, no qual há gastos com passagens até local de tratamento, a 

alimentação da criança que pode ser diferenciada e fugir da realidade socioeconômica 

familiar, além de algumas tecnologias que possam a vir serem usadas durante o tratamento 
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(AMADOR et al, 2013). 

Deste modo, o câncer infantil possui a capacidade de produzir efeitos arrasadores, 

mudanças, desordens, experiências nunca antes experimentadas pela criança e sua família, 

deparando-os com sentimentos desconhecidos, tornando-os vulneráveis diante da nova 

situação (SALES et al., 2012). 

Com a definição do diagnóstico, o cotidiano familiar sofre grandes mudanças, 

seus membros passam a vivenciar sentimentos como de culpa, castigo e pecado, procurando 

justificar a doença como a consequência de um erro. Experimentam o medo de, em algum 

momento, falhar no cuidado oferecido, vivenciando a possibilidade de morte, que se tratando 

da criança, é compreendido como um castigo, uma traição da vida (AMADOR et al., 2013). 

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), o câncer infantil no Brasil, 

corresponde à primeira causa de morte, por doença tais como diarreia e desnutrição, entre 

crianças e adolescentes até os 19 anos. Mas, se diagnosticados precocemente, 70% dos 

acometidos podem ser curados (BRASIL, 2015). 

Diante disto, torna-se imprescindível um Sistema de Saúde mais qualificado, com 

profissionais que sejam capazes de identificar sinais e sintomas de uma possível neoplasia. 

Um sistema que ofereça a assistência necessária, para que a criança não se perca na rede de 

assistência, atrasando assim o diagnóstico, o tratamento e a possível cura, e que possa 

acompanhar a criança e sua família durante todas as etapas. 

O diagnóstico precoce do câncer na criança é um desafio devido a sua 

particularidade, sendo muitas vezes confundido com doenças comuns, tendo como 

consequência o atraso no diagnóstico e o início de um tratamento tardio com a doença já em 

estado avançado (CAVICCHIOLI, 2007).   

O atraso no diagnóstico leva a iniciar o tratamento tardiamente, com a doença em 

um estágio avançado, podendo não haver mais a possibilidade de cura. O tratamento passa a 

ser mais agressivo, e com isso, a criança sofre efeitos colaterais mais violentos e 

procedimentos mais invasivos (BRASIL, 2009). Simultaneamente, a família é atingida e fica 

abalada durante este período, em alguns momentos, incapaz de dar o suporte psicológico 

necessário para a criança. 

Algumas complicações e consequências são associadas ao diagnóstico tardio e ao 

atraso no início do tratamento. As mais frequentes são: necessidade de tratamento mais 

agressivo e menor possibilidade de cura, maior possibilidade de sequelas tardias, disfunção 

orgânica, tratamentos errôneos e abordagem cirúrgica inadequada, o que causa um 

prognóstico negativo (BRASIL, 2009).   
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No Brasil, o Sistema Único de Saúde (SUS) garante acesso gratuito à saúde de 

toda a população e é dividido em diferentes níveis de atenção. A Atenção Básica deve ser o 

primeiro contato preferencial dos usuários com a rede, a principal porta de entrada no sistema, 

tendo como princípio a singularidade do sujeito, buscando produzir uma assistência integral 

(BRASIL, 2012). Sendo assim, os primeiros sinais e sintomas deveriam ser identificados na 

Atenção Básica, com posterior solicitação de exames adicionais que comprovem a suspeita de 

uma neoplasia, o encaminhamento para uma unidade especializada subsequente para a 

realização de exames mais específicos, para diagnosticar o tipo de câncer e o estágio em que 

se encontra, iniciando assim o tratamento adequado. 

Contudo, algumas famílias quando procuram atendimento na Atenção Básica, o 

profissional pode não incluir a possibilidade de um câncer, por não se deparar frequentemente 

com uma situação assim ou por medo do que o diagnóstico acarreta, já que está lidando com 

uma criança. Neste contexto, a inespecificidade dos sintomas, tais como febre, dor, 

inapetência, leva-o a pensar em diversas doenças comuns na infância, fazendo com que a 

criança retorne para casa sem diagnóstico, com sintomas que pioram ao decorrer dos dias. 

 

 

O diagnóstico oportuno de qualquer patologia é essencial para dar início da 

terapêutica em tempo hábil, aumentando sensivelmente as chances de recuperação. 

Porém, nem sempre é possível, quer por desconhecimento das famílias sobre sinais e 

sintomas das doenças, quer por ausência, deficiência ou negligência do profissional 

de saúde no estabelecimento do diagnóstico. Em alguns casos, há interferência de 

outros fatores, como a dificuldade de acesso ao serviço primário de saúde, que afeta 

de modo especial as camadas da população de menor poder aquisitivo, desprovidas 

de recursos assistenciais alternativos (OLIVEIRA, et al., 2014, p. 37). 
 

Este caminho percorrido por quem vive essa procura é conhecido como itinerário 

terapêutico, que envolve desde o aparecimento dos sinais e sintomas até o tratamento. Inclui 

as decisões tomadas pelos responsáveis para resolver o problema, a busca ou não pelos 

serviços de saúde, tratando-se de uma série de escolhas feitas, com o objetivo de recuperar a 

saúde (CABRAL, 2011). 

Cada família tem um itinerário terapêutico diferente, dependendo de como ela age 

e quais decisões tomam. Os desafios que enfrenta vão desde a má interpretação dos sintomas, 

até a dificuldade para a realização de um exame mais detalhado e a referência para um centro 

especializado. Fundato e colaboradores (2012) acrescentam que os desafios vão além, 

envolvendo a falta de experiência dos profissionais que fazem o primeiro atendimento da 

criança, diagnóstico tardio, dificuldades de solicitação de exames e o tratamento 

especializado. 
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As famílias possuem um papel fundamental na identificação dos primeiros sinais 

e sintomas, são os primeiros a identificar alguma anormalidade e com uma determinada 

rapidez. No entanto, relutam em procurar atendimento profissional, buscando soluções 

alternativas e empíricas, baseadas em situações similares, vivenciadas por parentes ou amigos. 

Quando a melhora não é alcançada, a família percebe que há algo de errado e resolve procurar 

um atendimento médico (OLIVEIRA, et al., 2014). 

A importância de conhecer este percurso permite identificar o que é 

primeiramente acionado pela família, sugerindo que os profissionais tenham um olhar 

ampliado para a cultura da mesma. Permite também avaliar a eficácia dos serviços de saúde, 

observando o acesso, a programação para ações educativas em saúde, a qualificação dos 

profissionais e o fluxo dentro da rede (CABRAL, 2011).  

As informações quanto ao itinerário terapêutico das famílias poderão dar 

visibilidade às possíveis lacunas ainda existentes no atendimento, para que se busquem 

ferramentas que facilitem o caminho percorrido na Rede, favorecendo assim o diagnóstico 

precoce. Destacando também a importância do enfermeiro neste percurso, que pode utilizar de 

suas competências para agilizar no processo, tanto na atenção básica, como nas unidades de 

pronto atendimento. 

  

1.1 OBJETO DE ESTUDO 

 

O itinerário terapêutico da família da criança com câncer dos primeiros sintomas 

até o tratamento. 

 

1.2 QUESTÕES NORTEADORAS 

 

Qual é o itinerário terapêutico da família da criança com câncer desde os 

primeiros sintomas até o atendimento em um serviço de saúde especializado? 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

Conhecer o itinerário terapêutico da família da criança com câncer desde os 

primeiros sintomas até o atendimento em um serviço de saúde especializado. 

Discutir o papel do Enfermeiro no itinerário terapêutico da família da criança com 

câncer. 
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1.4 JUSTIFICATIVA 

 

Este estudo justifica-se pela busca de um maior entendimento do percurso da 

família na busca do diagnóstico no câncer infantil, acredita-se que com o melhor 

conhecimento deste caminho, o profissional de saúde, entre eles, o enfermeiro, seja capaz de 

agilizar o processo, para que se obtenha um diagnóstico precoce e o tratamento adequado. 

O itinerário terapêutico é este caminho percorrido na busca do diagnóstico ao 

tratamento e uma possível cura. É importante conhece-lo, a fim de reconhecer a realidade de 

quem busca por atendimento, identificando as dificuldades encontradas, como também 

compreender as necessidades em saúde das pessoas envolvidas (FUNDATO et al, 2012). 

Para melhor aproximação com o tema escolhido, foi realizada uma pesquisa no 

dia 30 de julho de 2015, nas bases de dados SCIELO e LILACS, com os termos: “Câncer 

infantil and Diagnóstico precoce” e “Itinerário terapêutico”. 

Os critérios de inclusão foram: artigos de pesquisa disponíveis em texto completo, 

no idioma português e não foi realizado corte temporal. Foram usados critério de exclusão 

artigos que não abordassem o câncer infantil ou o itinerário terapêutico. Foram também 

realizadas buscas em sites do Ministério da Saúde, para obtenção de manuais que abordassem 

o câncer, o Sistema Único de Saúde e a Atenção Básica. 

Foram encontrados, com as palavras-chaves, Câncer infantil and Diagnóstico 

precoce, 77 artigos na base LILACS e 3 na biblioteca SCIELO e, com a palavra-chave 

Itinerário terapêutico, 93 na base LILACS  e 29 na biblioteca SCIELO, totalizando 202 

artigos. Dos 202 artigos, seguindo os critérios de inclusão e exclusão, 198 fugiam da temática 

escolhida, não possuíam texto na íntegra ou não estavam no idioma português, selecionando 

assim, 4 artigos. 

No estudo realizado por Fermo e colaboradores (2014) na Região Sul da Brasil, 

foi destacado que o diagnóstico precoce do câncer infantil é um grande desafio, devido à 

inespecificidade dos sinais e sintomas, levando a um início de tratamento tardio. Neste 

sentido, é de fundamental importância, para maiores chances de cura, a diminuição do tempo 

do aparecimento dos primeiros sinais e sintomas, à definição do diagnóstico e assim iniciar o 

tratamento adequado. A partir de então, a criança passa a percorrer um caminho, com 

mudanças em seu cotidiano e dos seus familiares. 

Para, Rodrigues e Camargo (2003), o diagnóstico tardio do câncer infantil é 

consequência de diversos fatores, dentre eles, a falta de conhecimento a cerca da doença, do 
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primeiro profissional que atende a criança, o qual por diversas razões supõe que os sinais e 

sintomas apresentados são referentes a doenças comuns da criança e não uma neoplasia. Os 

autores relatam que rotineiramente, os pais pressionam esses profissionais para que haja uma 

investigação, pois sabem que há algo de errado, sendo necessário em alguns momentos, 

procurar outro profissional, o que leva a uma demora maior, piorando o quadro clínico da 

criança. Portanto, os pais e os profissionais devem estar sempre atentos a qualquer sinal e 

sintoma e que não ignorem as queixas apresentadas. 

Cavicchioli, Menossi e Lima (2007), referem em seu estudo a importância de 

conhecer a trajetória percorrida pela criança e seus pais, a partir do aparecimento dos 

primeiros sintomas, até a definição do diagnóstico e tratamento, possibilitando a obtenção de 

subsídios que elaborem ações que garantam uma possibilidade de cura total. Salientam que o 

SUS deve ser capaz de garantir que seus princípios sejam seguidos, oferecendo acesso em 

todos os seus níveis e modalidades de assistência, facilitando e agilizando o caminho que as 

famílias percorrem. 

Segundo Fundato e colaboradores (2012), os itinerários terapêuticos podem ser 

entendidos como a busca por cuidados terapêuticos e são importantes para que se conheçam 

as necessidades em saúde, enfrentadas pelas crianças e suas famílias. Em seu estudo, analisa 

as decisões tomadas a partir do aparecimento dos primeiros sinais e sintomas, constatando que 

alguns seguem o caminho do saber empírico, sendo esse, parte deste itinerário percorrido. 

Portanto, a trajetória do paciente e sua família envolvem fatores sociais e 

culturais, que são conhecidos a partir dos itinerários terapêuticos. Neste sentido, o diagnóstico 

precoce do câncer infantil envolve as decisões tomadas a partir dos primeiros sinais e 

sintomas, o acesso aos serviços de saúde e a qualificação profissional daqueles que realizam o 

primeiro atendimento (ibid). 

Neste sentido, conhecer as estratégias de saúde adotadas pela pessoa com câncer e 

seus familiares, é primordial para enfermeiros e demais profissionais de saúde, visto que, o 

estudo do itinerário terapêutico, contribui para entender e avaliar como estão sendo utilizados 

os serviços de saúde, o nível da assistência oferecida, a qualificação profissional e 

compreender como a família caminha dentro do sistema.  

Deste modo, o enfermeiro, deve buscar conhecer esta realidade, para ser capaz de 

oferecer um atendimento de qualidade, visando a integralidade do sujeito, atendendo as suas 

necessidades, nos diversos níveis de atenção, buscando qualificação e utilizando métodos que 

facilitem a referenciação na rede e que possam empoderar a população, diminuindo os índices 

de diagnósticos tardios e aumentando as possibilidades de cura no câncer infantil. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 CÂNCER 

 

O câncer é uma doença carregada de tabus, que leva consigo um aparato histórico, 

baseado em medo e incertezas sobre o futuro. Segundo o Instituto Nacional do Câncer 

(INCA), trata-se de uma doença crônica cujas células desenvolvem-se desordenadamente, 

tendendo a invadir tecidos e órgãos (BRASIL, 2012). 

As células cancerígenas, por se dividirem rapidamente, tendem a ser agressivas e 

incontroláveis, podendo formar tumores ou neoplasias malignas. No entanto, o acúmulo de 

células que se assemelham ao tecido original e se multiplicam vagarosamente, conhecido 

como tumor benigno, raramente representa um risco a vida (BRASIL, 2015). 

 

 

O processo de formação do câncer é chamado de carcinogênese ou oncogênese e, 

em geral, acontece lentamente, podendo levar vários anos para que uma célula 

cancerosa se prolifere e dê origem a um tumor visível. Os efeitos cumulativos de 

diferentes agentes cancerígenos ou carcinógenos são os responsáveis pelo início, 

promoção, progressão e inibição do tumor. A carcinogênese é determinada pela 

exposição a esses agentes, em uma dada frequência e período de tempo, e pela 

interação entre eles. Devem ser consideradas, no entanto, as características 

individuais, que facilitam ou dificultam a instalação do dano celular(BRASIL, 2011, 

p.22). 
 

Os fatores de risco de câncer estão relacionados a hereditariedade e ao meio 

ambiente, sendo esse o mais frequente. Em relação ao ambiente, entende-se a água, terra, e ar, 

como também o estilo e hábitos de vida e os alimentos, medicamentos e bebidas. O estilo de 

vida adotado pelo homem, que provocam mudanças no ambiente influenciam na 

determinação dos diferentes tipos de câncer (ALMEIDA, et al, 2005). 

A detecção precoce do câncer é a maior aliada para a escolha do tratamento 

adequado e uma possível cura. Para isso, são utilizadas duas estratégias: o diagnóstico 

precoce, que tem por objetivo, através dos primeiros sinais e sintomas apresentados, descobrir 

o mais cedo possível a neoplasia, levando em consideração a exposição a fatores de risco; o 

rastreamento, que através de exames em pessoas saudáveis, seleciona aquelas com maiores 

risco, devido a alterações nos exames, encaminhado para análise e detecção precoce 

(BRASIL, 2012). 

Após o diagnóstico ocorre a escolha pelo tratamento adequado, com o objetivo de 

cura, prolongamento da vida útil ou melhora da qualidade de vida. As principais são 
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quimioterapia (tratamento sistêmico, utilizando quimioterápicos em intervalos regulares), 

radioterapia (tratamento local, através de radiações em partes do corpo, utilizando técnicas e 

equipamentos variados) ou cirurgia, podendo serem usadas em conjunto. (ibid) 

O paciente sofre mudanças importantes no seu modo de viver, causando 

desconforto, dor, desfiguração, dependência e perda da autoestima. Considera-se uma doença 

que afeta a vida, na qual terá que enfrentar os diferentes tipos de tratamento, que 

frequentemente são associados a efeitos colaterais desconfortantes (MANSANO-

SCHLOSSER; CEOLIM, 2012). 

Quando, apesar do tratamento, a doença ainda se apresenta em estágio agressivo e 

avançado, os cuidados paliativos entram em cena. Trata-se de uma assistência 

multidisciplinar, com o objetivo de prevenir e aliviar o sofrimento, avaliação e tratamento da 

dor e dos demais sintomas físicos, sociais, psicológicos e espirituais e a melhoria da qualidade 

de vida (BRASIL, 2015). 

 

2.2 CÂNCER INFANTIL 

 

O câncer infantil faz parte de um grupo de várias doenças cuja semelhança é a 

proliferação descontrolada de células anormais. As mais predominantes são as leucemias, 

tumores do sistema nervoso central e linfomas, sendo também frequentes os sarcomas e 

osteossarcomas (BRASIL, 2015). 

 

 

Enquanto os tumores nos adultos estão, em geral, relacionados à exposição aos 

vários fatores de risco já citados, as causas dos tumores pediátricos ainda são pouco 

conhecidas – embora em alguns tipos específicos já se tenha embasamento científico 

de que sejam determinados geneticamente. Do ponto de vista clínico, os tumores 

infantis apresentam menores períodos de latência, em geral crescem rapidamente e 

são mais invasivos. Por outro lado, respondem melhor ao tratamento e são 

considerados de bom prognóstico (BRASIL, 2008, p. 13). 
 

De acordo com o INCA, estima-se que no ano de 2012, surgiram 11.530 novos 

casos e em 2010, 2.740 crianças e adolescentes, de 1 a 19 anos, vieram a óbito. O câncer 

portanto, já representa a primeira causa de morte entre crianças e adolescentes, no Brasil e em 

países desenvolvidos. No entanto, nota-se um avanço no tratamento dessas crianças, se 

diagnosticados precocemente e tratados em centros de referência, 70% são curados, mantendo 

uma boa qualidade de vida após o tratamento adequado (BRASIL, 2015). 

A mortalidade de crianças e adolescentes portadoras de câncer vem diminuindo 
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nos últimos anos, devido a ações que são realizadas, maior conscientização da população e 

métodos de diagnósticos e tratamento mais modernizado. Neste sentido, diversos fatores 

podem interferir na probabilidade de sobrevida no câncer pediátrico, como o hospedeiro, o 

tipo de tumor e o serviço oferecido pelo sistema de saúde, porém os principais são o 

diagnóstico precoce e o tratamento adequado (BRASIL, 2008). 

 

O câncer infanto-juvenil deve ser estudado separadamente do câncer do adulto por 

apresentar diferenças nos locais primários, diferentes origens histológicas e 

diferentes comportamentos clínicos. Tende a apresentar menores períodos de 

latência, costuma crescer rapidamente e torna-se bastante invasivo, porém responde 

melhor à quimioterapia. A maioria dos tumores pediátricos apresenta achados 

histológicos que se assemelham a tecidos fetais nos diferentes estágios de 

desenvolvimento, sendo considerados embrionários. Essa semelhança a estruturas 

embrionárias gera grande diversidade morfológica resultante das constantes 

transformações celulares, podendo haver um grau variado de diferenciação celular 

(BRASIL, 2008, P.19). 
 

O câncer infantil difere do câncer adulto quanto ao tipo histológico, 

comportamento clínico e associação com fatores ambientais. O câncer infantil, geralmente 

afeta as células do sistema sanguíneo e os tecidos de sustentação, enquanto o câncer no adulto 

afeta as células que recobrem os diversos órgãos, ou seja, as células epiteliais. Quanto aos 

fatores ambientais, ainda não há evidências científicas que comprovem sua associação com os 

tumores infantis; diferente do que ocorre nos cânceres que acometem os adultos, onde os 

fatores ambientais estão associados ao surgimento da doença. Com isso, a prevenção das 

neoplasias infantis torna-se um desafio para o futuro e, o controle baseia-se no diagnóstico 

precoce e orientações qualificadas para que o tratamento seja eficaz (SILVA et al, 2012; 

BRASIL, 2008). 

Devido as particularidades da neoplasia na infância, o tratamento requer um 

diagnóstico correto, para que seja feito o tratamento adequado. É necessário que haja 

envolvimento de uma equipe multiprofissional, sendo de grande importância o envolvimento 

da família neste processo, oferecendo suporte psicossocial, como também o acompanhamento 

da criança em seu nível social (BRASIL, 2015). 

 

 

O tratamento oncológico de uma criança ou adolescente implica mudanças de 

hábitos de vida da família e aquisição de novos conceitos. Portanto, é importante 

que haja interação entre a equipe de saúde da rede básica de saúde e a responsável 

pelo tratamento do paciente para se obter um alinhamento de informações e de 

orientações bem definidas e individualizadas sobre cada paciente. Os profissionais 

devem revisar constantemente as orientações fornecidas e certificar-se de que todos 

os indivíduos envolvidos no cuidado da criança as compreenderam. A equipe da ESF 
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deve buscar conhecimentos teóricos e práticos sobre os tratamentos realizados, bem 

como a interação com as famílias para assegurar uma assistência de qualidade ao 

paciente com câncer (BRASIL, 2009, p. 69) 
 

O tratamento do câncer infantil consiste em diversas modalidades, sendo a 

quimioterapia, a cirurgia e a radioterapia, as principais. A escolha do tratamento depende de 

alguns fatores, como tamanho, tipo, localização e comportamento biológico do tumor, além 

das condições gerais do paciente. Dentre as opções de tratamento citadas, a mais utilizada é a 

quimioterapia, podendo ser associada ou não as demais modalidades existentes (CICOGNA; 

NASCIMENTO; LIMA, 2010). 

Uma das principais características do tratamento é a sua duração, que demanda 

um tempo prolongado e vários períodos de hospitalização, expondo a criança a procedimentos 

invasivos e dolorosos, afastando-a de seu meio social, prejudicando também o seu emocional. 

Sua rotina é modificada, fazendo-a vivenciar fatores estressantes, como a separação dos pais e 

irmãos, a doença, a dor, os procedimentos e a incerteza do futuro (MOTA; ENUMO, 2004). 

Neste período de hospitalização, a criança convive mais com a equipe de saúde, 

em sua maioria composta pela enfermagem. Portanto, esta categoria tem papel fundamental 

no auxílio ao enfrentamento da hospitalização, podendo utilizar estratégias diferenciadas, 

como o lúdico, que ajudam na melhora do quadro clínico e emocional da criança, 

potencializando a adaptação no ambiente hospitalar (DEPIANTI et al., 2013). 

Além do período de hospitalização, as dificuldades são vivenciadas no ambiente 

domiciliar. A criança encontra dificuldades em manter atividades importantes para a sua 

idade, como o brincar, sendo a doença um fator limitante. Neste sentindo, a família deve 

estimular a criança a brincar e interagir socialmente, respeitando suas limitações, procurando 

estratégias que visem auxiliar a criança neste processo sem que ela perca sua essência, 

garantindo a diversão na inclusão do processo terapêutico (SILVA; CABRAL, 2014). 

Para Alves e colaboradores, o estresse é vivenciado por toda a família, em especial 

os pais da criança, que são os principais atores no cuidado. O diagnóstico e o tratamento 

longo levam os pais a apresentarem sintomas físicos e/ou emocionais, como a perda do 

controle, autoestima, depressão, podendo desenvolver doenças mentais, o que pode 

influenciar negativamente no comportamento da criança. Em várias ocasiões, a fragilidade 

deles interfere no entendimento sobre as necessidades da criança e nos cuidados que eles 

precisarão oferecer, em outros casos, os pais sentem a necessidade de estar com seu filho e de 

ajudá-lo a enfrentar o momento da hospitalização. Este comportamento influencia diretamente 

a relação entre família e a equipe de saúde (ALVES et al., 2013). 
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Para alguns pais e outros cuidadores, receber informações sobre a doença, 

tratamento e prognóstico, ajuda no enfrentamento, pois reduz as incertezas e aumenta a 

sensação de controle, já outros, evitam muitos esclarecimentos. A compreensão dos pais 

auxilia na participação do cuidado melhorando seu emocional. Essa necessidade de 

informações, muda ao decorrer do tratamento, os pais querem e precisam estar cientes sobre 

as opções de tratamento, os tipos de terapias e os medicamentos que poderão ser utilizados, 

envolvendo-os no processo de decisão (TORUNER; CITAK, 2013). 

 

2.3 DIAGNÓSTICO PRECOCE DO CÂNCER INFANTIL 

 

Existem vários níveis de prevenção do câncer. Na criança, o nível primário, que 

trata da minimização a exposição de fatores de risco, como o tabagismo, não é eficaz, visto 

que o período de latência, da exposição até que apareça algum sintoma é grande, sendo esta 

medida não efetiva. No entanto, a prevenção secundária torna-se eficaz, pois trata-se do 

diagnóstico precoce, que detecta a doença nos seus primeiros sinais e sintomas, 

proporcionando um tratamento adequado e eficaz, influenciando positivamente no 

prognóstico, reduzindo a mortalidade (BRASIL, 2009). 

Não há evidências científicas que deixem claro a associação entre a doença 

neoplásica com outros fatores, como os ambientais, sendo a prevenção um desafio. A detecção 

precoce deve ser o enfoque, para que haja o tratamento adequado, melhorando a qualidade de 

vida da criança. No entanto, muitas crianças e adolescentes iniciam o tratamento com a 

doença num estágio avançado, consequência de diversos fatores, como desinformação dos 

pais, medo do diagnóstico e desinformação dos médicos que realizam o atendimento, na 

apresentação dos primeiros sintomas (INCA, 2015). 

O diagnóstico do câncer infantil é difícil, pois a sintomatologia inicial é, na 

maioria das vezes, confundida com doenças comuns da infância. O pediatra que atende a 

criança, durante a apresentação dos primeiros sintomas, normalmente não se depara com 

muitos casos de neoplasia, o que o faz não desconfiar da possibilidade do câncer, como 

também o medo de alarmar a família diante de um diagnóstico incerto (RODRIGUES; 

CAMARGO, 2003). 

No início, os pais percebem que há algo de errado com seus filhos, com o 

aparecimento de sinais e sintomas e mudanças no comportamento. Buscam atendimento em 

unidades básicas ou emergências, onde são recebidos por profissionais que, na sua maioria, 

não possuem experiência com neoplasias, diagnosticam erroneamente e é iniciada uma 
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terapêutica sem eficácia, atrasando um diagnóstico precoce (FERMO et al, 2014). 

Algumas ações podem ser realizadas para a detecção precoce do câncer infantil, 

como: a atuação efetiva das unidades básicas na promoção e prevenção da saúde da criança e 

do adolescente, visando identificar precocemente, possíveis sinais e sintomas de uma 

neoplasia; criação de estratégias que empoderem a população, param que saibam identificar 

sinais da doença e reconheçam a importância de um diagnóstico precoce; agilização e 

estreitamento da comunicação entre unidade básica e centros especializados, para que a 

criança diagnosticada, seja prontamente encaminhada e tenha início o tratamento (ibid) . 

 

 

As estratégias de ampliação da sensibilidade do sistema de saúde e serviços em 

geral, visando à suspeita diagnóstica nos casos sugestivos, mesmo sendo a maior 

parte de seus sinais e sintomas inespecíficos, poderão resultar na detecção precoce 

de casos, impulsionando a necessidade da organização da rede de serviços, nos seus 

diferentes níveis de assistência, de modo a garantir o acesso também precoce ao 

tratamento adequado e de qualidade (Brasil, 2009). 
 

O diagnóstico precoce é de extrema importância para evitar complicações e um 

prognóstico ruim, mas é preciso considerar o preparo profissional que atenderá a criança 

inicialmente. Na maioria das vezes, esse primeiro atendimento não é realizado por um 

especialista, o que ocasiona uma maior dificuldade em se suspeitar de um câncer 

(CAVICCHIOLI, 2007). 

 

 

O diagnóstico oportuno de qualquer patologia é essencial para dar inicio da 

terapêutica em tempo hábil, aumentando sensivelmente as chances de recuperação. 

Porem, nem sempre é possível, quer por desconhecimento das famílias sobre sinais e 

sintomas das doenças, quer por ausência, deficiência ou negligência do profissional 

de saúde no estabelecimento do diagnóstico. Em alguns casos, ha interferência de 

outros fatores, como a dificuldade de acesso ao serviço primário de saúde, que afeta 

de modo especial as camadas da população de menor poder aquisitivo, desprovidas 

de recursos assistenciais alternativos (OLIVEIRA et al, 2014, p.37). 
 

 

2.4 DIAGNÓSTICO TARDIO DO CÂNCER INFANTIL 

 

Os profissionais de saúde, muitas vezes, adiam o diagnóstico, por não acreditarem 

ou aceitarem que uma criança possa ser atingida por uma doença neoplásica e postergam a 

difícil tarefa de lidar com os pais diante do diagnóstico. No entanto, indicar um diagnóstico 

que não condiz com a verdadeira situação patológica da criança, pode acarretar sérios 
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agravos, como tratamento inadequado, que pode até mascarar os sinais e sintomas, mas que 

camuflam a doença, que vai se desenvolvendo e diminuindo as chances de cura ou de um 

prognóstico que preserve a qualidade de vida da criança (OLIVEIRA, 2014). 

 

Conclui-se que a responsabilidade pelo atraso do diagnóstico pode ser do paciente, 

dos pais, do médico, do comportamento biológico da doença e das razões 

socioeconômicas (sistema público ou privado de saúde). Os principais fatores 

relacionados ao atraso no diagnóstico podem estar relacionados à idade da criança 

no momento do diagnóstico, ao nível de educação dos pais, ao tipo de câncer, à 

apresentação de sinais/sintomas, ao local do tumor, ao estágio do câncer e à 

especialidade médica consultada pela primeira vez. A procura pelo pediatra na 

primeira consulta está mais associada à precocidade do diagnóstico do que a busca 

por médico clínico-geral e outras especialidades (FERMO et al, 2014, p. 57). 
 

O atraso no diagnóstico acarreta uma série de situações, desconfortos e 

agravamentos na criança. Pode ocorrer a necessidade de um tratamento mais prologando, 

agressivo, com diminuição das chances de cura; maior possibilidade de sequelas tardias, com 

impacto negativo na qualidade de vida; compressão mecânica de estruturas vitais; disfunção 

orgânica estabelecida pelo tumor; tratamentos errôneos iniciais com impacto negativo no 

prognóstico; abordagem cirúrgica inicial inadequada, causando morbidade e/ou piora do 

prognóstico (BRASIL, 2009). 

Alguns exemplos podem ser tomados para ilustrar as consequências de um 

diagnóstico tardio, dentre eles destacam-se: crianças com tumor de sistema nervoso central, 

que sofrem sequelas permanentes; com retinoblastoma que desenvolvem perda de visão; com 

leucemia que apresentam algum tipo de infecção grave, necessitando de adiamento para 

iniciar o tratamento, colocando em risco a vida da criança; pacientes submetidos a cirurgias 

mutilantes sem necessidade, comprometendo a qualidade de vida. Muitos tumores são 

inicialmente tratados como uma doença comum, este tratamento pode incluir medicamentos 

que a longo prazo, prejudicam o tratamento antineoplásico, como a Leucemia com sintomas 

osteoarticulares tratada como artrite reumatoide com uso de corticoide, interferindo 

negativamente no resultado do tratamento (ibid). 

Alguns fatores podem interferir no tempo gasto entre, o aparecimento dos sinais e 

sintomas e o diagnóstico, interferindo diretamente no prognóstico da criança, como o tipo e a 

localização do tumor. Alguns estudos sinalizam que a idade do paciente também afeta, já que 

visualiza-se que em crianças menores de 5 anos, este tempo é mais curto, devido a maior 

atenção que os pais dão aos lactentes e pré-escolares. Outros aspectos também são 

demonstrados, como a suspeita clínica, a extensão da doença, o cuidado e a percepção da 

doença pelos pais, o nível de educação dos mesmos, a distância do centro de tratamento e o 
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sistema de cuidado de saúde que interfere em todas as etapas de diagnóstico e tratamento 

(BRASIL, 2009). 

 

2.5 O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) 

 

O SUS, estabelecido pela Constituição de 1988, é o sistema de saúde que está em 

vigor no Brasil e encontra-se em construção. É composto por um conjunto de unidades, 

serviços e ações que interagem para um fim comum, envolvendo atividades de promoção, 

proteção e recuperação da saúde (BRASIL, 1990). 

Quando a família começa a perceber que há algo de errado com a criança, começa 

uma jornada pela busca de um diagnóstico. Esse caminho é percorrido, na maioria das vezes, 

dentro do Sistema Único de Saúde (SUS), onde o primeiro contato é feito nas unidades de 

atenção básica, policlínicas, unidades de pronto atendimento até chegar aos centros 

especializados. No SUS, a grande porta de entrada para o sistema é a Atenção Básica, 

conhecida também como atenção primária. 

Preferencialmente, o primeiro contanto com o sistema deve ser feito na Atenção 

Básica, que são os postos de saúde e clínicas da família, por exemplo. Neste primeiro 

atendimento, o usuário será encaminhado aos serviços de saúde de maior complexidade, 

dentro da rede. Quando o serviço necessitado, não é oferecido no local, o indivíduo é 

referenciado a outra localidade que ofereça o serviço (BRASIL, 2006). 

 

 

Por sua vez, a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) coloca que “a Atenção 

Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde no âmbito individual e 

coletivo que abrangem a promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, 

diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde”. É desenvolvida por 

meio do exercício de práticas gerenciais e sanitárias democráticas e participativas, 

sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios bem 

delimitados, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a 

dinamicidade existente no território em que vivem essas populações. Utiliza 

tecnologias de elevada complexidade e baixa densidade, que devem resolver os 

problemas de saúde de maior freqüência e relevância em seu território. É o contato 

preferencial dos usuários com os sistemas de saúde. Orienta-se pelos princípios da 

universalidade, acessibilidade e coordenação, vínculo e continuidade, integralidade, 

responsabilização, humanização, eqüidade e participação social. (BRASIL, 2007, p. 

22) 
 

A Atenção Básica é baseada em alguns fundamentos, dentre eles, a capacidade de 

possibilitar um acesso universal e contínuo nos serviços de saúde, tonando-se a grande porta 

de entrado do sistema; a garantia de um atendimento integralizado, já que faz uso de uma 
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equipe interdisciplinar; a criação de uma relação de vínculo entre a equipe e a população e 

promove uma participação popular e o controle social (ibid). 

Sendo assim, quando percebem que há algo de errado com seus filhos, os pais 

imediatamente buscam atendimento no SUS, através das unidades de Atenção Básica, ou em 

serviços de pronto atendimento. Neste momento, os profissionais que atendem a criança, 

relatam diversas hipóteses, do que poderia ser um diagnóstico, dada pela inespecificidade dos 

sinais e sintomas do câncer infantil. Neste contexto, um profissional especialista, prontamente 

suspeitaria de uma doença neoplásica, no entanto, isto não acontece devido o atendimento 

nessas unidades, serem realizados por profissionais generalistas, que não estão em contato 

frequentemente com a situação (CAVICCHIOLI, 2007). 

Um serviço torna-se porta de entrada quando a população o procura 

primeiramente, quando surge alguma situação que necessite de um atendimento. Por isso, ele 

deve ser de fácil acesso e disponível para quem o procurar, de modo que o atraso não acarrete 

em diagnóstico tardio e complicações no tratamento (BRASIL, 2007). 

Com o intuito de aprimorar e reorganizar a Atenção básica, foi estabelecida a 

Estratégia de Saúde da Família (ESF), aprofundando os princípios, diretrizes e fundamentos, 

propiciando uma importante relação custo-efetividade. Para que haja uma ESF, é necessária a 

existência de uma equipe multiprofissional, composta por médicos, enfermeiros, agentes 

comunitários e profissionais da saúde bucal, podendo envolver outros profissionais. Cada 

equipe deverá ser responsável por, no máximo, 4 mil pessoas, levando em consideração o 

princípio da equidade (BRASIL, 2012). 

Através da Estratégia de Saúde da Família, os profissionais são inseridos no meio 

da população, conhecendo sua realidade e estabelecendo vínculos, atendendo as diferentes 

necessidades de saúde, sendo a visita domiciliar seu princípio básico. Neste contexto, a equipe 

deve estar qualificada e preparada para lidar com as diversas situações que lhe são 

apresentadas, apresentando conhecimento técnico-científico para prestar os cuidados e 

orientações necessárias (WAIDMAN, et al., 2013). 

Por ter uma proximidade maior com as famílias e um acompanhamento contínuo, 

a ESF é o foco principal para rastreio dos primeiros sinais e sintomas o que agiliza na 

detecção precoce do câncer infantil e o início do tratamento em centros especializados. 

Portanto, a desorganização no sistema de saúde, interfere diretamente no tempo para o 

diagnóstico do câncer na criança e no resultado do tratamento (BRASIL, 2009). 

 

 



27 
 

Uma das características fundamentais da ESF é a responsabilidade pela atenção 

básica à saúde da população adscrita, que se traduz na identificação dos problemas 

de saúde dessa população para o planejamento e implementação de ações; no 

estabelecimento de vínculos mais efetivos com as famílias do território; no 

acompanhamento domiciliar da situação de saúde das famílias cadastradas; e na 

coordenação do cuidado prestado a essa população por todos os níveis do sistema 

(BRASIL, 2009, p. 41). 
 

A porta de entrada do serviço de saúde deve ser de fácil acesso, a equipe deve ser 

treinada e possuir recursos adequados para, identificar os casos suspeitos em estágio inicial. O 

diagnóstico em estágios avançados da doença está diretamente relacionado ao mau 

atendimento e o acesso aos serviços de saúde primários (GRABOIS et al., 2011). 

No Brasil, o acesso ao diagnóstico e tratamento do câncer é insuficiente, já que se 

encontra no centro das grandes capitais, nos Estados mais desenvolvidos. Para que os 

números de mortalidade não sejam elevados e que a criança quando diagnosticada, tenha mais 

chances de cura e de manter uma qualidade de vida após o tratamento, a atenção primária 

deverá ser suficientemente capaz de identificar os casos e facilitar a referência para os centros 

especializados com rapidez. Portanto, as diretrizes do SUS devem ser seguidas, seguindo a 

lógica do planejamento integrado, formando uma rede que dê acesso a todos os níveis de 

atenção, incluindo os de alta complexidade (GRABOIS et al., 2011). 

 

2.6 ITINERÁRIO TERAPÊUTICO 

 

O estudo do caminho percorrido pelas famílias, na busca do diagnóstico, até o 

tratamento, torna-se de extrema importância, pois se compreende como são utilizados os 

serviços de saúde, sendo uma ferramenta para avaliar a qualidade da assistência. Portanto, o 

itinerário terapêutico, que é essa busca e caminho percorrido pelas famílias de crianças com 

câncer, tem como base os serviços de saúde e a rede deve ser capaz de proporcionar o cuidado 

adequado, oferecendo sustentabilidade às famílias (BRASIL, 2007). 

 

 

Itinerários terapêuticos são os movimentos desencadeados por indivíduos ou grupos 

na preservação ou recuperação da saúde. Referem-se a uma sucessão de 

acontecimentos e tomada de decisões que, tendo como objeto o tratamento da 

enfermidade, constrói uma determinada trajetória (CABRAL et al, 2011, p. 4434). 

 

As experiências vividas pelos indivíduos sustentam as decisões que futuramente 

ele irá tomar e as escolhas de cuidados e tratamentos, que são baseadas na lógica e avaliam o 

custo-benefício, definindo o itinerário terapêutico. Os grupos que eles se inter-relacionam, 
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como família, vizinhos e organizações religiosas, estabelecem uma rede de relações que 

constituem o itinerário terapêutico (ROSA et al., 2011) 

Na ocorrência dos primeiros sinais e sintomas, há a busca pelos serviços de saúde 

ou a realização de um tipo de autotratamento, na tentativa de solucionar o problema. Fazem 

uso de medicamentos para aliviar os sintomas, o que pode camuflar a doença, atrasando o 

diagnóstico e diminuindo as chances de cura. As crianças e suas famílias percorrem um 

caminho árduo nessa busca, que envolve fatores sociais, culturais e religiosos (FUNDATO et 

al, 2012). 

Nos atendimentos, a criança geralmente recebe medicações para alívio dos 

sintomas apresentados, não há encaminhamento para centros especializados, o que contribui 

para o atraso no diagnóstico. Percebe-se que esse atraso decorre de falhas no sistema 

profissional, seja por dificuldade de acesso ou erro na definição do diagnóstico (ibid). 

Portanto, o percurso começa quando a mãe, geralmente, percebe os sintomas e o 

adoecimento da criança. Por algumas questões, como a cultural e religiosa, levam a um receio 

de procurar um atendimento imediato, ocorrendo um tratamento empírico no próprio 

domicílio, buscando o atendimento com o profissional, quando estes não surtem efeito. O 

itinerário terapêutico é envolvido pelo planejamento e estratégias que buscam sanar os 

problemas envolvendo a saúde, sendo imprescindível a atuação da enfermagem neste 

processo (OLIVEIRA et al, 2014). 

 

 

O desejo de ver restabelecida a condição de saúde da criança impulsiona a família, a 

estabelecer estratégias de enfrentamento com base em suas crenças e valores. O 

próprio ato de cuidar constitui uma construção cultural pautada em uma 

aprendizagem que leva em conta as experiências de vida e as informações passadas 

de geração a geração. Por isso, é comum verificar uma certa resistência das famílias 

em buscar a ajuda profissional logo aos primeiros sinais da doença. Em geral, essa 

decisão é adiada até que se avalie se as condutas tomadas no ambiente doméstico 

surtiram ou não os efeitos esperados (OLIVEIRA et al., 2014, p.38). 
 

O itinerário terapêutico envolve as decisões tomadas pelas famílias, na busca de 

sanar os sintomas e posteriormente, a doença. Esta procura por uma solução está diretamente 

ligada a cultura que a família está envolvida, sua religiosidade poderá fazê-la procurar por 

curandeiros, rezadeiras, para que este estabeleça um diagnóstico e oriente-as no que deverá 

ser feito. Os pais, muitas vezes por medo do diagnóstico, relutam em procurar os serviços de 

saúde, apesar de perceberem que há uma anormalidade na saúde de seu filho, recorrem a 

experiências semelhantes já vividas por eles ou por familiares e amigos. Neste sentido, o 
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profissional deve compreender as demandas de saúde da família, pautado na sua cultura, 

levando em consideração o itinerário terapêutico por ela adotado, que envolve as relações 

familiares, com os vizinhos, organizações religiosas e outros grupos, no decorrer de suas 

vidas (OLIVEIRA et al., 2014). 

Geralmente, a busca pelos serviços de saúde acontece quando não há uma melhora 

do quadro. Nas populações mais humildes, o acesso a um serviço especializado é quase 

inatingível, o que contribui para um adiamento maior na procura por atendimento (ibid). 

 

 

Conhecer os cuidados à saúde adotados pelas pessoas com diagnóstico de câncer 

possibilita aos profissionais de enfermagem e aos demais profissionais da área da 

saúde o reconhecimento de estratégias de cuidados individuais e familiares adotadas, 

que podem ser incentivadas e acrescidas de informações profissionais para 

transformar tais práticas numa ação mais eficaz para a saúde. O reconhecimento de 

crenças, valores e hábitos de vida favorece o estabelecimento de um plano de 

cuidado mais eficaz e transformador da realidade de saúde e social, diminuindo as 

dificuldades para compreensão e adoção de novos hábitos de saúde (ROSA et al., 

2011, p. 464). 
 

O itinerário terapêutico não é constituído apenas pelas decisões tomadas até o 

diagnóstico, mas até o tratamento, envolvendo o prognóstico da criança. O conhecimento dos 

pais a cerca do diagnóstico e tratamento é essencial para que saibam o que poderá acontecer 

ao longo da doença. As informações devem ser passadas a eles, para que sejam capazes de 

tomar as decisões necessárias a cerca do cuidado e no planejamento de intervenções que 

atendam as necessidades de saúde do seu filho. Participar dos processos de tomada de 

decisões tem impacto significativo na melhoria da qualidade de vida no câncer infantil e são 

partes dos direitos do paciente (TORUNER; CITAK, 2013). 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1 DESENHO DA PESQUISA 

 

Trata-se de uma pesquisa descritiva e exploratória, com abordagem qualitativa. A 

pesquisa qualitativa é aquela em que o pesquisador procura adquirir resultados com 

profundidade de uma determinada situação, ela trabalha com descrições e valoriza o processo 

e não simplesmente o resultado. “Os pesquisadores qualitativistas ocupam-se com os 

processos, ou seja, querem saber como os fenômenos ocorrem naturalmente e como são as 

relações estabelecidas entre esses fenômenos” (MARTINS; BÓGUS, 2004, p. 48). 

Para Minayo (2012), a pesquisa qualitativa baseia-se principalmente pela 

compreensão, no exercício de colocar-se no lugar do outro. Para isso, é necessário entender 

que o indivíduo é singular, mas que sua história ocorre no meio coletivo, envolvendo a cultura 

da sociedade em que ele está inserido. 

De acordo com Gil (2008), as pesquisas descritivas possuem o objetivo de 

descrever as características de uma população, fenômeno ou de uma experiência. Dyniewicz 

(2009) acrescenta que as pesquisas descritivas têm como propósito observar, descrever, 

explorar, classificar e interpretar aspectos de fatos ou fenômenos.  

Gil (2009) diz que aspesquisas exploratórias visam proporcionar uma visão geral 

de um determinado fato, do tipo aproximativo. Esse tipo de pesquisa faz com que o 

pesquisador se familiarize com o tema, ou seja, com a situação a ser explorada. Ela é 

utilizada, sobretudo, quando o tema abordado é pouco explorado e torna-se difícil formular 

hipóteses precisas e operacionais. 

A pesquisa descritiva tem como objetivo analisar das características de uma 

população ou de um fenômeno. É o tipo de pesquisa utilizado para estudar o nível de 

atendimento dos órgãos públicos de uma comunidade. Já a pesquisa exploratória tem por 

objetivo o aperfeiçoamento de ideias e permite uma maior familiaridade entre o pesquisador e 

o tema da pesquisa (GIL, 2002). 

 

3.2 CENÁRIO 

 

A pesquisa foi realizada no ambulatório de quimioterapia infantil de um Hospital 

Universitário Federal localizado no município do Rio de Janeiro. 

Após autorização do Comitê de Ética em Pesquisa da instituição, fui até o 
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ambulatório escolhido como cenário, me apresentei ao responsável pelo setor e expliquei os 

objetivos e operacionalização da pesquisa. 

Posteriormente, fiz contato com os familiares responsáveis pelas crianças em 

tratamento quimioterápico, para explicar os objetivos da pesquisa, apresentar o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (apêndice 1) assim como esclarecê-lo. Após estes 

esclarecimentos, os familiares foram convidados a participar como voluntários da pesquisa. 

O ambulatório de quimioterapia deste hospital pediátrico é em formato de aquário, 

possui uma sala de espera, um consultório médico, uma sala de administração de 

quimioterapia, uma sala de procedimentos e um posto de enfermagem. 

A sala de espera é composta por uma bancada de atendimento em forma de siri, 

um sofá, um armário com brinquedos e uma televisão onde as crianças assistem desenhos. A 

sala de administração de quimioterapia é composta por cinco cadeiras de quimioterapia e 

cinco cadeiras destinadas aos acompanhantes que são todas em formato de conchas, um 

armário com oito compartimentos, duas balanças e uma televisão. As paredes da sala são 

azuis com desenhos de animais marinhos. 

Na sala de procedimentos há duas macas, lavabo, carrinho de parada e armários, 

além de materiais usados no cotidiano do setor. No posto de enfermagem encontram-se uma 

geladeira, armários e lavabo. Além disso, possui dois banheiros um para funcionários, 

banheiro para crianças e expurgo. A equipe do setor é multiprofissional, havendo: enfermeiros 

e técnicos de enfermagem, médicos, nutricionista, psicólogo, profissionais responsáveis pela 

limpeza, e secretária. 

A organização física do setor, com distância entre as poltronas de quimioterapia, 

pouca movimentação de pessoas e silencioso, permitiu a realização das entrevistas no próprio 

setor, durante a realização da quimioterapia, mas com preservação da privacidade, uma vez 

que não era possível outras pessoas ouvirem o conteúdo da conversa entre o pesquisador e 

participante da pesquisa. 

 

3.3 PARTICIPANTES DO ESTUDO 

 

Os participantes do estudo foram 12 familiares de crianças em tratamento 

oncológico durante o período de coleta de dados.   

Os critérios para inclusão dos participantes foram: a) idade maior ou igual a 

dezoito anos; b) familiares de crianças em tratamento oncológico que eram responsáveis pelo 

cuidado direto desde o início dos sintomas. 
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Os critérios de exclusão dos participantes foram: a) familiares de crianças que 

necessitavam de acompanhantes em tempo integral, impossibilitando o afastamento 

temporário deste para a entrevista; b) familiares de crianças em cuidados paliativos, pois ao 

falarem sobre o caminho percorrido poderiam de algum modo, associarem a evolução da 

doença com as decisões tomadas em seus percursos, neste caso a participação poderia expor 

os familiares a sentimentos como culpa ou tristeza.    

Destacamos que o número de participantes foi delimitado no decorrer do trabalho 

de campo, e foi baseado no “ponto de saturação” que de acordo com Fontanella, Ricas e 

Turato (2008) é a interrupção da inserção de novas pessoas quando os dados adquiridos, na 

concepção do pesquisador, apresentar repetições, sendo assim é não é de relevância dar 

continuidade na coleta de dados. Sendo assim para Duarte (2002), enquanto estiverem 

surgindo informações originais que possam indicar novas perspectivas à investigação e as 

entrevistas devem continuar sendo realizadas. Com base nisso, a partir do momento em que 

foi observada a existência de recorrência de ideias, foi encerrado o período de coleta de dados. 

Para maior aproximação do leitor com os participantes do estudo, passaremos a 

descrevê-los. Para caracterização dos familiares das crianças, destacamos os seguintes itens: 

grau de parentesco e idade. Levantamos também 3 (três) itens, relacionados a criança: idade, 

diagnóstico e tempo do início dos sinais e sintomas à definição do diagnóstico. 

Quanto ao grau de parentesco, dos 12 (doze)  participantes, 08 (oito) eram mães; 

03 (três) eram pais; 01 (um) era avó. Em relação a idade, dos 12 (doze)  participantes, 04 

(quatro) tinham entre 20-30 anos; 06 (seis) tinham entre 30-40 anos; 02 (dois) tinham mais de 

40 anos. 

As crianças que estavam acompanhado tinham idade entre 2 e 12 anos de idade. 

Quanto ao diagnóstico, das 12 (doze) crianças, todas eram portadoras de Leucemia 

Linfoblástica Aguda (LLA). 

No que diz respeito ao tempo entre o início dos sinais e sintomas à definição do 

diagnóstico, das 12 (doze) crianças, 02 (dois) levaram 02 (dois) dias; 01 (um) 10 (dez) dias; 

02 (dois) 01 (um) mês; 01 (um) 02 (dois) meses; 03 (três) levaram 03 (três) meses; 01 (um) 04 

(quaro) meses; 02 (dois) levaram 06 (seis) meses. 

  

3.4 COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados se deu por meio de uma entrevista semiestruturada, realizada 

nos meses de março, abril e maio de 2016.  
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A entrevista semiestruturada, segundo Minayo (2007), combina perguntas 

estruturadas (ou fechadas) e abertas, onde o entrevistado tem a possibilidade de discorrer a 

cerca do tema proposto, sem respostas ou condições prefixadas pelo pesquisador, assim à 

entrevista permitirá que o familiar se posicione de uma maneira própria. 

Neste tipo de entrevista, o entrevistado fala livremente sobre o assunto, se houver 

um desvio significante do tema original, o entrevistador faz com que ele retome. Neste 

sentido, não permite que a entrevista seja realizada por outros entrevistadores, já que o 

conhecimento do assunto é necessário (GIL, 1999). 

Para a coleta de dados foi utilizado um roteiro de entrevista (apêndice 2), no qual 

constam perguntas abertas e fechadas, realizada pela primeira autora da pesquisa, a discente 

em Enfermagem Bruna da Conceição de Lima, sob supervisão da segunda autora, a docente 

Liliane Faria da Silva. 

No primeiro momento o pesquisador se apresentou ao entrevistado, explicando o 

objetivo de sua pesquisa e como se daria a entrevista, apresentado-lhe o TCLE. O 

entrevistador seguiu um conjunto de questões previamente elaboradas, mas que o fez 

semelhante a uma conversa informal. No momento em que o entrevistador percebeu que 

estava fugindo do tema original, retomou a discussão, fazendo perguntas adicionais, 

exemplificando aquelas que não ficaram claras, ajudando a recompor a entrevista. As 

entrevistas duraram em média, 15 minutos cada. 

As perguntas fechadas foram importante para caracterização dos participantes, e 

as abertas norteadas no tema principal da pesquisa, a fim de conhecer o caminho que a família 

de cada entrevistado percorreu desde o início dos sinais e sintomas da doença, até o 

diagnóstico e tratamento.  

As seguintes perguntas foram feitas: 1) Como você percebeu que havia algo de 

errado com a saúde da criança? 2) O percebeu de diferente que chamou sua atenção para a 

saúde da criança (serão questionadas quanto aos sinais e sintomas)? 3) Fale sobre o caminho 

que você percorreu para buscar ajuda quando percebeu que havia algo diferente com a criança 

(Serão questionados quanto aos lugares e as pessoas que participaram deste caminho e o 

tempo percorrido). 

Para um registro integral e preciso das falas dos participantes, as entrevistas foram 

gravadas com o auxílio de um aparelho eletrônico, após autorização prévia dos sujeitos. 

Destacamos que o anonimato dos participantes será mantido durante todo o tempo, para isso 

utilizaremos codinomes fictícios para identificá-los. 
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3.5 ANÁLISE DE DADOS 

 

Após transcrevermos as falas dos participantes, analisamos por meio do método 

de análise temática. 

Minayo (2003) propõe três etapas para proceder à análise temática.  A primeira 

etapa, pré-análise, propõe a leitura rápida/inicial do material de forma a organizar e 

sistematizar os dados a serem analisados. A segunda etapa é a exploração dos materiais, onde 

os dados serão investigados e entendidos de modo que sejam categorizados, além de serem 

escolhidas palavras significativas no texto. A terceira etapa, tratamento dos resultados obtidos 

e interpretação, será quando o pesquisador avaliará os dados e seus resultados obtidos de 

modo a esclarecer se os objetivos da pesquisa foram alcançados com êxito.  

Para a realização do processo de análise, após realizar as entrevistas, elas foram 

transcritas e iniciada a organização do material. Foram feitas leituras no texto, a fim de 

conhecer o conteúdo. Após a leitura, houve a classificação das falas através de cores, com o 

método colorimétrico, ou seja, o conteúdo foi colorido de acordo com as falas dos 

participantes e com expressões que se repetiam. Utilizamos as cores cinza para 

acompanhamento antes do diagnóstico, amarelo para os primeiros sinais e sintomas 

observados, roxo para os cuidados e decisões tomadas, verde para o tempo entre os primeiros 

sinais e sintomas e o inicio do tratamento, azul para as dificuldades e facilidades encontradas 

no caminho e vermelho para o tratamento.  

Após esta fase, os dados foram agregados, gerando a especificidade de cada tema. 

Surgiram assim as seguintes temáticas: itinerário terapêutico da família da criança com câncer na 

observação dos primeiros sinais e sintomas; os cuidados e a decisão familiar na manifestação dos 

primeiros sinais e sintomas; itinerário terapêutico da família da criança com câncer na busca por 

atendimento em unidades públicas e privadas; itinerário terapêutico da família da criança com câncer 

na chegada ao centro de tratamento especializado. Cada unidade temática foi organizada digitalizada 

em documento e discutida. 

 

3.6 ASPÉCTOS ÉTICOS DA PESQUISA 

 

A pesquisa seguiu as determinações da Resolução 466/12 do Conselho Nacional 

de Saúde e foi submetida a uma avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Hospital 

Público do Rio de Janeiro, onde a pesquisa foi realizada, sendo aprovada com o número do 

parecer 1.392.303. 
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Nesse sentido, os participantes da pesquisa assinaram duas vias do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (apêndice 1), sendo que uma permaneceu com o 

pesquisador e outra com o participante. No TCLE constavam informações como título da 

pesquisa, identificação dos responsáveis pelo projeto, objetivo, procedimentos necessários à 

realização, riscos e benefícios que podem ser obtidos. Foi garantido o anonimato dos 

participantes através da utilização de codinomes fictícios. 

Todo o material obtido através da produção de dados, como gravação de voz e 

transcrição das falas, serão armazenados pelo pesquisador pelo período de 5 (cinco) anos e, 

posteriormente, serão destruídos. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Através das respostas dos familiares surgiram as seguintes unidades temáticas que 

serão discutidas ao decorres deste capítulo: 

 Itinerário terapêutico da família da criança com câncer na observação dos 

primeiros sinais e sintomas; 

 Os cuidados e a decisão familiar na manifestação dos primeiros sinais e 

sintomas; 

 Itinerário terapêutico da família da criança com câncer na busca por 

atendimento em unidades públicas e privadas; 

 Itinerário terapêutico da família da criança com câncer na chegada ao centro de 

tratamento especializado. 

 

4.1 ITINERÁRIO TERAPÊUTICO DA FAMÍLIA DA CRIANÇA COM CÂNCER NA 

OBSERVAÇÃO DOS PRIMEIROS SINAIS E SINTOMAS 

 

Os familiares ao falarem sobre os primeiros sinais e sintomas observados, 

chamaram atenção para febre, dor, diminuição da mobilidade, linfonodos aumentados, edema, 

manchas pelo corpo, inapetência, palidez e icterícia. Além disso, destacaram o aparecimento 

repentino de tais sintomas e o desespero causado pela rápida evolução dos mesmos: 

 

 

Ela parou de andar, sentia muita febre, não podia tocar nela que ela gritava de dor. 

Não se mexia, se a gente colocasse ela de lado, ela ficaria até a gente mudar e para 

mudar ela gritava. Ela sentia dor em todos os ossos.  (Entrevistada 1) 

 

Apareceu uma íngua na virilha dele, começou a dar febre e a aparecer em outros 

lugares, no pescoço, na axila. Aquela íngua foi crescendo, sentindo muita dor e não 

andava mais. (Entrevistada 2) 

 

Foi a coloração da pele, percebi que ela estava meio pálida, mas já com um tom 

amarelado. A barriguinha já começou a ficar um pouco mais acentuada, estava um 

pouco mais inchadinha e sem apetite nenhum, não queria comer nada. 

(Entrevistada 4) 

 

Ele começou a mancar mais e mais, segurava nas coisas para andar. Aquilo eu já 

ficava apavorada. Não reclamava de dor, só não conseguia se firmar em pé, dias 

depois teve febre e vômito. Até que ele parou de andar. Se eu colocasse ele deitado, 

ele ficava, dormia e acordava do mesmo jeito. (Entrevistada 5) 

 

O que mais preocupou a gente foi que ela não andou mais, sentia muitas dores nas 

juntas inferiores (articulações de membros inferiores). A boca branca, muito pálida. 
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Uma semana antes do diagnóstico, ela dava um pico de febre pela manhã, quando 

foi agravando, ela dava de manhã e a noite. (Entrevistada 7) 

 

Foram as febres, as dores, principalmente as dores, porque ele se queixava muito. A 

gente começou a perceber que não era uma coisa comum, todo dia febre, porque a 

gente sabe que febre é sinal de infecção. Depois começou as manchas no corpo e na 

altura do pescoço, as glândulas dele aumentaram. (Entrevistada 10) 

 

Percebe-se nas falas dos participantes da pesquisa, que os sintomas iniciais do 

câncer infantil são inespecíficos e típicos de doenças comuns na infância, o que pode levar os 

pais ou cuidadores postergarem uma busca por atendimento.  

Segundo Caran e colaboradores (2013), as leucemias correspondem a 25% dos 

casos de câncer infantil, cujo ápice ocorre entre os 2 e 5 anos de idade e em crianças do sexo 

masculino, destacando que os sintomas mais frequentes são febre, sangramento, dor óssea, 

dor articular, hepatoesplenomegalia, adenomegalia, palidez e fadiga. Tais manifestações são 

as mesmas observadas pelo familiar entrevistado, no início da doença. Os mesmos autores 

supracitados chamam atenção que apesar dos primeiros sintomas simularem doenças que são 

comuns na infância, alguns sinais são específicos de uma neoplasia e que requerem uma 

atenção maior do profissional que faz o atendimento da criança, que precisa realizar uma boa 

anamnese dando relevância ao tempo que surgiu e a velocidade com que evoluíram.  

Todos os familiares participantes da pesquisa informaram a febre como um dos 

principais sintomas, que chamaram sua atenção para a saúde da criança. Apesar de ser um 

sintoma inespecífico e comum na infância, a febre sempre despertará a preocupação dos 

cuidadores da criança, pois no seu contexto histórico e popular, ela é sinal de infecção e de 

que algo não está bem. Apesar de culturalmente a febre ser abordada como sintoma partilhado 

por outras doenças, o profissional não poderá trata-la como algo usual, mas avaliar e atentar 

para a associação de outros sinais e sintomas, visto que a febre poderá estar presente em 

diversas neoplasia, dentre elas a leucemia (BRASIL, 2009). 

A dor é um sintoma frequente nas falas dos entrevistados, alguns relataram que 

tamanha era a dor que a criança sentia que, a mesma não conseguia deambular, sendo a 

diminuição da mobilidade uma manifestação constante. Nesses casos, o discurso do familiar 

envolvia desespero e angústia por perceber que a criança não apresentava uma simples doença 

comum da infância, mas algo grave. A dor generalizada está presente em 60% dos casos no 

diagnóstico do câncer na criança e se sobressai quando a criança deixa de brincar, prefere 

ficar deitada, se irrita quando é manipulada, diminuição do apetite e das atividades 

corriqueiras (BRASIL, 2009).  
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Nehmy e colaboradores (2011), afirmam em seu estudo que, o conjunto de sinais 

e sintomas que os pais ou cuidadores das crianças observam no dia a dia, compreende o 

conhecimento científico próprio da leucemia. A intensidade e exatidão com que são relatados, 

são próprios de quem está vivenciando tal situação, sendo incumbência do profissional que os 

escuta, exercer a empatia e ouvir com solidariedade cada história. 

Alguns entrevistados chamaram atenção para a palidez, manchas pelo corpo, 

edema e linfonodos aumentados. Nas leucemias, há um acúmulo de células jovens na medula 

óssea, o que a impede de produzir novas células, como os glóbulos vermelhos e as plaquetas, 

causando anemia e sangramentos, respectivamente. A proliferação dos blastos, que são essas 

células novas, causam sintomas secundários, como a hepatomegalia, esplenomegalia e 

linfadenopatia (NEHMY et al, 2011).  

Para Fundato e colaboradores (2012), o primeiro contato com qualquer tipo de 

doença é a percepção dos sinais e sintomas e que tal observação influenciará os próximos 

passos do sujeito. Nas patologias que assolam as crianças, os pais e cuidadores são os 

personagens principais neste processo, representando um papel central. Tratando-se do câncer 

infantil, eles que chamarão a atenção do profissional que realiza o atendimento, para 

manifestações que apenas eles, que estão em contato com a criança todos os dias, irão 

perceber. 

Os familiares perceberam e relataram a presença de sinais inespecíficos, do 

comportamento da criança que apenas quem convive com a criança é capaz de identificar, tais 

como: deixar de brincar e de se alimentar como era de costume, depressão e desânimo: 

 

 

Assim, ele foi parando de brincar quando ele piorou. (Entrevistada 2 ) 

 
Ela é uma criança bem esperta, aí você nota que esta mais quieta, angustiada com 

alguma coisa e não sabe falar. (Entrevistada 4) 

 
Quando ela começou a ficar pálida, a apresentar esses problemas, não nos 

preocupamos, porque ela ainda tinha a vida dela normal. Ela começou a negar 

alimentação, mas comia, bem ou mal se alimentava. Ela brincava, depois ficou 

desanimada, deprimida. (Entrevistada 7) 

 

O familiar, ao buscar por atendimento irá relatar ao profissional o que ela 

observou que chamou sua atenção, portanto, seu discurso envolverá os sinais e sintomas 

típicos, objetivos e também os subjetivos, como a mudança de comportamento da criança. 

Quando uma doença se instala na criança, não atinge apenas um órgão ou um 

conjunto sistêmico, o seu corpo físico, mas aflige diretamente o comportamento psicossocial. 
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O processo de adoecimento, em especial o câncer, leva a criança a não desenvolver 

plenamente suas potencialidades, atingindo o “ser” criança (SILVA; CABRAL, 2014). Em 

consequência dos sintomas, como as dores e a anemia, ela terá inapetência, desânimo para 

brincar e para realizar atividades comuns do seu cotidiano. Percebe-se nas falas dos 

entrevistados que, o fato de não comer, de estar mais quieta, significa para os pais que há 

alguma coisa de errado com a saúde do seu filho, portanto são observações que irão relatar 

durante a consulta. 

Tais manifestações são observadas pelo familiar que está em contato com a 

criança no dia a dia, sendo imprescindível a valorização do seu relato, escutando a história e 

correlacionando os sinais e sintomas citados por ele, quando buscarem por atendimento. 

Ao buscar assistência, o familiar espera que o profissional seja gentil, solidário, 

compreenda suas queixas e resolva o problema que aflige a criança, mas frequentemente, não 

é o que acontece. Ao descrever que seu filho parou de brincar, está deprimido ou não se 

alimenta como de costume, significa que ele observou que algo está errado e que merece 

atenção e investigação. No entanto, esta mãe ou este pai, depara-se com profissional que não 

valoriza tais queixas, não recebe a importância que espera e retorna para a residência com um 

diagnóstico errado e com sintomas que pioram ao decorrer dos dias. 

Segundo Ballester e colaboradores (2011), para que uma consulta seja eficaz, é 

necessário considerar a subjetividade, o contexto social, a cultura, os hábitos e crença, 

incluindo a perspectiva do cliente acerca da doença e dos sinais e sintomas. Na pediatria, 

observa-se que durante a assistência, são realizadas perguntas diretas e objetivas, não dando 

espaço para os pais exporem o que os preocupam, em outros casos, aprofunda-se apenas a 

primeira queixa, sem considerar se é a reclamação principal. Há uma não valorização para o 

relato dos pais, relevando apenas o que o profissional julga importante, demonstrando o 

despreparo para o manuseio da subjetividade que estão relacionados ao adoecimento da 

criança.  

É necessário aprimorar o modelo de comunicação realizado durante a consulta, a 

fim de envolver a perspectiva do familiar, elaborando um histórico que seja capaz de avaliar a 

evolução do problema e interligar as preocupações descritas, para assim iniciar uma 

investigação adequada, evitando diagnósticos equivocados, que implicarão diretamente no 

prognóstico da criança. 

Durante a consulta de enfermagem, o enfermeiro possui a capacidade de prestar 

uma assistência eficaz através da sistematização da assistência. Na coleta de dados, em uma 

consulta de puericultura, por exemplo, é possível o enfermeiro identificar um problema de 
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saúde na criança e iniciar uma investigação. Para Campos e colaboradores (2011), a consulta 

de enfermagem a criança tem como objetivo prestar uma assistência sistematizada, de forma 

individualizada e global, identificando os problemas de saúde e executando cuidados que 

contribuam para a promoção, proteção e recuperação da saúde. 

Cabe enfatizar que, o enfermeiro tem total importância neste processo, visto que, 

na consulta de enfermagem, ele busca juntamente ao cliente buscar resolutividades para os 

problemas identificados, utilizando-se frequentemente da educação em saúde. O enfermeiro 

deve criar interação com a família e com a criança, a fim de esclarecer suas dúvidas e 

ansiedades, sendo importante envolver a criança utilizando de habilidades para atraí-la. 

Durante o atendimento, o enfermeiro deverá colher informações que assinale para mudanças 

no comportamento diário da criança e assim, em conjunto com os sinais e sintomas clínicos, 

ele suspeitar de uma neoplasia, encaminhar para o profissional responsável pelo diagnóstico e 

contribuir para um diagnóstico precoce (BRASIL, 2008).  

 

4.2 OS CUIDADOS E A DECISÃO FAMILIAR NA MANIFESTAÇÃO DOS 

PRIMEIROS SINAIS E SINTOMAS 

 

Com base nas respostas dos participantes, em relação aos primeiros sinais e 

sintomas observados, verificamos que o familiar toma decisões variadas para que a condição 

seja solucionada. 

Ao falarem sobre o que decidiram quando perceberam que havia algo de errado 

com a saúde da criança, os participantes discorreram a automedicação, o tratamento caseiro e 

a procura por atendimento: 

 

 

Quando começou com os sintomas, na primeira vez, já fui direto para emergência. 

(Entrevistada 1) 

 

O que eu fazia era compressa na íngua, por que ele sentia muita dor. (Entrevistada 

2) 

 

Tratei em casa 4 dias com antitérmico, era só febre no início, né... E eu achei que 

era virose. Aí eu tinha médico para mim na segunda, aí na terça-feira eu levei ele 

ao hospital. (Entrevistada 3) 

 

Eu pensei que fosse uma frieira. Comprei uma pomada pra frieira e passei na 

mancha no pé. De lá pra cá aquilo foi se agravando e fui com ele para emergência. 

Levei em uns 3 hospitais. (Entrevistada 5) 

 

No começo dos sinais e sintoma, ela estava só com a boca branca, pálida, então a 

gente achou que era uma anemia, então a gente dava couve, beterraba, colocava ela 
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pra comer bem. Não achou que fosse algo sério, até que piorou e quando ela 

começou a ter dificuldade pra andar, levei ela no ortopedista. (Entrevistada 7). 

 

Quando a gente percebeu (que havia algo errado), a gente exigia que ele comesse 

um feijão, beterraba, porque a gente achava que era anemia, mas não damos 

remédio químico não. (Entrevistada 8) 

 

Eu dei um remédio (na primeira febre) e não passou, na mesma hora eu vi que tinha 

alguma coisa e levei ele pra emergência. (Entrevistada 9) 

 

Deu duas febres, uma de manhã e outra a noite, na primeira dei dipirona. Foi na 

segunda febre que levei ele pra emergência. (Entrevistada 11) 

 

Percebe-se que as decisões tomadas pelos responsáveis da criança foram 

semelhantes, alguns inicialmente tentaram tratar em casa e como não obteve efeito, procurou 

um serviço de saúde, outros procuraram rapidamente um atendimento. Tais ações interferem 

diretamente no tempo para diagnóstico e o prognóstico da criança, compondo assim o 

itinerário terapêutico de cada um. 

Segundo, Beckhauser e colaboradores (2010), a automedicação consiste na 

utilização de medicamentos sem prescrição, por um indivíduo ou seu responsável, a fim de 

alivio imediato de algum sintoma ou como uma forma de tratar uma doença. Esta prática pode 

ter como influência diversos fatores, dentre eles a facilidade de adquirir medicamentos sem 

receita e a indicação por familiares e amigos. Apesar de ter seus benefícios, a automedicação 

pode ser prejudicial já que pode mascarar doenças como o câncer, além de erros na dosagem e 

intoxicação.  

Nota-se que os medicamentos citados pelos participantes da pesquisa foram o 

antipirético e o antifúngico, com o objetivo de aliviar a febre e a mancha no pé, explicado 

pelo familiar como sendo uma micose. De acordo com o estudo de, Telles Filho e Pereira 

Júnior (2013), os analgésicos e antipiréticos estão entre os fármacos mais utilizados, 

concluindo assim que a automedicação visa principalmente o alívio dos sintomas, como dor e 

febre, e que embora estejam sendo utilizados com a indicação correta, é uma prática que 

precisa ser observada pelos profissionais de saúde. 

 Sendo assim, a automedicação é uma prática que interfere diretamente no 

diagnóstico precoce do câncer infantil. Com base nas falas dos participantes, percebemos que 

a utilização de fármacos para alívio dos sintomas, pode mascarar a doença, ocasionando uma 

demora em buscar um atendimento no serviço de saúde e consequentemente o atraso no 

diagnóstico. 

Além disso, o tratamento caseiro utilizado para alívio dos sintomas, ou como uma 

medida para reverter o quadro de adoecimento e recuperar a saúde, também é citada nas falas 
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dos participantes. Souza e colaboradores (2006) relatam, eu seu estudo que diversos são os 

meios procurados pelas pessoas a fim de sanar dores e males e que tais práticas ultrapassam o 

modelo biomédico. É comum a busca por soluções ofertadas, que estão ao alcance, para que o 

problema seja resolvido e se encontram fora do serviço de saúde. Nesta procura, tudo é 

válido, desde que se entenda que seja eficaz.  

A essas ações dá-se o nome de práticas populares, que para Oliveira e Oliveira 

(2012), a necessidade de solucionar problemas diários é a consequência do seu surgimento, 

sendo tomadas como verdadeiras se obtiverem o efeito desejado e são passadas através das 

gerações. Percebemos que essas práticas são evidenciadas nas falas dos participantes da 

pesquisa, ao relatar que tentaram tratar a anemia oferecendo mais alimentos a criança, como 

beterraba, ou aplicando compressas onde seu filho sentia dor. 

É necessário que o profissional de saúde conheça essas práticas e seja sensível a 

elas, para isso, ele terá que conhecer o local em que está inserido e a realidade daquela 

população. Para Silva e colaboradores (2014), esse cuidado cultural adotado pelo indivíduo 

reflete a sua autonomia de buscar meios que reestabeleça a sua saúde. Sendo assim, o 

enfermeiro deverá respeitar a crença do seu cliente, atentando para seus desejos e expectativas 

e assim fortalecer a relação entre o profissional e o usuário. 

Em alguns casos, percebemos que a primeira atitude da família é procurar um 

serviço de saúde, não buscando meios para tratar em casa, ou quando essas práticas populares 

não surtem efeito, toma-se a decisão de procurar um atendimento. O familiar poderá buscar 

assistência em unidades básicas de saúde, consultas ou em emergências, neste contexto, ele 

espera que o problema seja resolvido e que o profissional seja capaz de identificar o que há de 

errado com a criança e trata-la de maneira eficaz.  

Nota-se que a maioria relatou as emergências como primeiro serviço a ser 

procurado, interpretando assim a busca por resolução imediata, por este ser o meio mais 

“prático e rápido” para conseguir atendimento, já que em unidades básicas ou ambulatórios, 

uma consulta precisa ser marcada, o que delonga tempo e pode levar ao atraso no diagnóstico. 

O aparecimento dos primeiros sinais e sintomas deveria ser identificado na 

Atenção Básica, porém, a família, ao perceber que há algo de errado, procura atendimento na 

rede básica, onde os profissionais não se deparam frequentemente com doenças neoplásicas, o 

que pode levar a um diagnóstico errôneo de uma doença comum. Quando vão a uma 

emergência, os sintomas já estão mais significativos, indicando uma doença num grau mais 

avançado, a suspeita de câncer é mais discutida, o que leva a uma investigação, fechamento 

do diagnóstico e início do tratamento. 
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Além disso, vale ressaltar que o primeiro profissional a ter contato com essa 

criança, poderá não ser um pediatra e se for, o mesmo dificilmente irá suspeitar de uma 

neoplasia, o que pode prejudicar e interferir diretamente no diagnóstico precoce do câncer 

infantil. Michalowski e colaboradores (2012), realizaram um estudo descrevendo as causas 

que levam a um diagnóstico de câncer tardio na criança, para os autores, está diretamente 

ligado ao primeiro atendimento que a criança recebe, ressaltando que como os primeiros 

sinais e sintomas são semelhantes a doenças comuns da infância, o profissional pode não 

enxergar a malignidade, referindo a importância dos mesmos terem conhecimento sobre a 

doença e como identifica-la. 

Neste contexto de tomadas de decisões, percebemos a importância de orientar a 

população, para que emponderada, ela saiba o que fazer. Segundo Roecker e Marcon (2011), 

a Educação em Saúde tem sua essência na liberdade, na capacidade de proporcionar ao 

indivíduo a consciência e a liberdade sobre si. Destacamos aqui a importância do papel do 

enfermeiro como um dos principais educadores em saúde, é necessário que este profissional 

adapte seu saber tecnocientífico ao saber popular do usuário e da comunidade onde ele está 

atuando, criando uma autonomia para que o indivíduo seja capaz de cuidar da sua saúde e da 

comunidade.  

O enfermeiro precisa educar a população, para que ela seja capaz de saber como 

agir quando notar que há algo de errado com a saúde da criança, orientar quanto ao uso de 

medicação sem prescrição, indicar qual o caminho correto a seguir diante da situação, 

respeitando sempre a cultura do usuário e assim, diminuir os riscos de um diagnóstico tardio, 

possibilitando as chances de um bom prognóstico. 

 

4.3 ITINERÁRIO TERAPÊUTICO DA FAMÍLIA DA CRIANÇA COM CÂNCER NA 

BUSCA POR ATENDIMENTO EM UNIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS 

 

Quando os primeiros sinais e sintomas do câncer na criança, são observados pela 

família, inicia-se uma caminhada que muitas vezes é árdua, fazendo-a recorrer a diversos 

serviços de saúde e profissionais que nem sempre são pediatras.  

Algumas decidem procurar diretamente uma emergência, na esperança de que lá a 

criança será rapidamente tratada, já outras preferem marcar uma consulta de rotina e assim 

investigar o que está acontecendo. Ao falarem sobre os serviços que procuraram quando 

perceberam os primeiros sinais e sintomas, os participantes relataram a marcação de consulta 

em clínicas particulares, a ida a emergências públicas ou privadas e o atendimento realizado 
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por pediatras ou outros profissionais: 

 

 

No começo que eu pagava consulta numa clínica, mas não resolveu, até que quando 

foi piorando, eu comecei a levar ele na emergência em UPA, em muito hospital 

público. (Entrevistada 2) 

 

Sim, na época quando começou, tinha plano, era tudo particular. Quando piorou, 

comecei a levar na emergência, em hospital público. Fui num posto público que me 

indicaram, aí uma enfermeira falou pra eu levar ele na emergência naquela hora. 

(Entrevistada 5) 

 

Eu levava ele na consulta com a médica particular, depois levei numa amiga médica 

que atendeu ele de graça e levei no ortopedista. Até que quando piorou, comecei a 

levar ele no PAM que é público, na emergência e lá internaram (Entrevistada 6) 

 

Quando, ela piorou decidimos levar ela no pediatra, num hospital particular, na 

emergência. Lá ele disse que  tinha que internar, porque ela precisava de transfusão 

de sangue e também plaqueta e perguntou se ela tinha plano ou um hospital para 

levar. Fomos para o hospital da PM (Polícia Militar), lá ela recebeu bolsa de 

sangue, foi diagnosticada também através da lâmina que ela tinha.  (Entrevistado 7) 

 

Na época dos sintomas, a gente tinha plano de saúde, então poucas vezes a gente 

procurava o serviço público, era clínica. A gente chegou a ir pra emergência, umas 

duas ou três vezes, isso já no finalzinho. A gente pagava consulta, exame e foi numa 

clínica particular que suspeitaram da leucemia. (Entrevista 10) 
 

Através das falas dos participantes, percebemos que a maioria procura 

primeiramente marcar uma consulta em clínicas particulares, mas quando não resolve e o 

quadro de saúde da criança piora, resolvem procurar uma emergência pública ou privada.  

Sendo assim, a piora do quadro ocorre e há a busca por um atendimento de 

emergência, onde pode haver a suspeita da doença ou não, já que há a inexperiência dos 

profissionais no assunto. Surgem diversas suspeitas, a família começa a percorrer um caminho 

árduo, visto que ela percebe que há algo de errado, vivenciam o medo de que algo ruim possa 

acontecer. Buscam atendimento em diversos locais, da rede pública à privada, a demora na 

marcação de consultas e exames aumenta mais ainda a angústia. 

No Brasil, o Sistema Único de Saúde (SUS) garante acesso à saúde, em todos os 

seus níveis de atenção, a todos sem descriminação, sendo responsabilidade do governo o 

dever de prover. Cabe ressaltar que, os serviços privados são complementares, sob as 

diretrizes do SUS quando são conveniados e contratados (BRASIL, 1990). Mas, apesar do 

governo oferecer atendimento gratuito a todos, é grande o número de pessoas que buscam 

acesso a saúde pagando consultas e exames em clínicas particulares. Pode-se dizer que tal fato 

pode ser explicado por inúmeros motivos, dentre eles a rapidez para marcar um atendimento, 



45 
 

já que no SUS a demora é notável na maioria dos casos, o poder aquisitivo pois o perfil da 

população que busca o serviço público de imediato é de uma camada mais pobre. 

Contudo, deve ser considerado que a rede privada atualmente oferece a seus 

usuários ou aos que desejam associarem-se, diversos meios que facilitam o pagamento, 

oferecendo inúmeras vantagens, o usuário pode pagar diretamente a consulta ou contratar um 

plano de saúde. Paris e colaboradores (2013) ressaltam que apesar de estarem vinculados a 

planos de saúde, toda a população é beneficiada com as ações de promoção, prevenção e 

vigilância sanitária da rede pública e que quando alguns serviços são negados pelo plano, tais 

como controle de sangue e hemoderivados, medicações ou atendimentos os mesmos poderão 

realiza-los pelo SUS. 

Quando foi estabelecido que a rede privada serviria de complementação do SUS, a 

ideia era ampliar o sistema para garantir a integralidade da assistência e de que todos fossem 

atendidos nos diversos níveis de atenção. No entanto, hoje a rede privada cresceu 

significativamente, indo contra o principio de complementariedade, invertendo os papéis, para 

Ocké-Reis (2012), esta situação levará a privatização da saúde, devido aos baixos 

investimentos do governo.  

Portanto, constatamos pelas falas dos participantes da pesquisa que, quando 

tomavam a decisão para buscar uma consulta, pagavam uma clínica particular ou utilizavam 

planos de saúde, mas a situação da criança não era esclarecida, ela piorava e os responsáveis 

rendiam-se a emergências, a maioria de hospitais públicos. Cabe ressaltar que todas as 

crianças da pesquisa eram tratadas em um hospital federal, concluindo assim que, apesar de 

utilizarem a rede privada inicialmente, todos foram recebidos pelo SUS, tendo o tratamento 

integral e gratuito. 

Buboltz e colaboradores (2015), em seu estudo sobre as estratégias que a família 

busca para conseguir atendimento para a criança, relatam que a procura pelo sistema privado 

ocorre quando o sistema público não está disponível, ou não da conta da clientela. Muitas 

vezes, o recurso financeiro da família é baixo, mas mesmo assim, se sacrificam pagando 

convênios e consultas, pois no serviço público o atendimento é precário e não resolutivo. 

Contudo, muitas vezes a rede privada não da conta de atender todas as necessidades da 

criança, fazendo com que a família recorra ao serviço público, já que não encontra o suporte 

adequado no plano de saúde, demonstrando a fragilidade dos serviços privados de saúde e que 

os problemas estruturais e de atendimentos não são enfrentados apenas no SUS.  
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Tal situação é evidenciada quando há a busca por atendimento em emergências 

públicas, demonstrando que apesar de muitos preferirem o serviço privado, a grande maioria 

usufrui dos seus direitos de acesso integral e gratuito a saúde. 

Observamos que a entrevistada 3 fazia uso de um plano de saúde, decidiu levar a 

criança a uma emergência particular, mas após ter o diagnóstico, foi orientada  a procurar um 

hospital público para realizar o tratamento: 

 

 

Eu levei ele numa emergência num hospital particular, quando começou. Ele tinha 

plano de saúde, mas a médica que cuidou explicou que lá na frente eu podia ter uns 

empecilhos de saúde, em relação ao tratamento dele e que ela conseguiria me trazer 

a um hospital público. Eu aceitei a ajuda e vim para um hospital público. 

(Entrevistada 3) 

 

No Brasil, o SUS é o grande financiador dos tratamentos oncológicos, sendo 

responsável por cerca de 75% do serviço, seguido pelos planos de saúde. Neste contexto, 

grande parte da população que contrata planos de saúde recorre ao SUS para realizar o 

tratamento, ou em algum momento farão uso do serviço, mesmo que tenha iniciado a 

terapêutica pelo plano, sendo parte do investimento do sistema público em tratamento de 

câncer, destinado a portadores de planos privados (BRASIL, 2010).  

Segundo Hyeda e Costa (2015), vem crescendo significativamente o número de 

pessoas acometidas pelo câncer, sendo necessário que o sistema público e privado se adequem 

a fim de comportar este número que precisa de tratamento, garantindo uma assistência 

eficiente e integral. Com isso, os custos com tratamentos oncológicos aumentaram 

proporcionalmente, fazendo com que haja um desequilíbrio entre investimento e qualidade do 

serviço ofertado. Portanto, a fim de manter o equilíbrio, nos planos de saúde o tratamento 

integral do câncer está cada vez mais caro, possuindo um número restrito e uma clientela 

específica de alto poder aquisitivo. 

O Instituto Nacional de Câncer afirma que o tratamento através dos planos de 

saúde, pode gerar problemas a curto e longo prazo para os indivíduos, pois quanto mais 

elaborado e mais caro o plano, mais garantia o paciente terá em ter seu tratamento coberto, 

porém, mesmo com a abrangência do contrato, ele não poderá muitas vezes cobrir alguns 

exames ou medicamentos que serão essenciais para terapêutica. Neste sentido, a rede privada 

não é a indicada para oferecer o tratamento oncológico integral ao paciente, fazendo com que 

ele recorra ao SUS em algum momento (BRASIL, 2010).   
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Podemos concluir que a oferta feita pela profissional à entrevistada 3 foi no 

contexto de que o plano de saúde que a participante fazia uso, não iria abranger todo o 

tratamento oncológico da criança, que poderia haver demora para aprovação e liberação de 

exames e medicamentos, o que comprometeria diretamente no prognóstico. Além disso, se 

caso o ciclo de quimioterapia mudasse, ou fosse preciso incluir um novo medicamento, o 

plano talvez não cobrisse, fazendo com que a família em algum momento recorresse ao SUS, 

o que poderia delongar tempo e gastos desnecessários. 

Percebemos que praticamente todos os entrevistados recorreram ao serviço de 

emergência, seja na piora do quadro ou como primeiro atendimento. Segundo Rati e 

colaboradores (2013), as pessoas escolhem os serviços de pronto atendimento pela 

resolutividade, pela garantia de que será atendido, pela localidade, agilidade e fácil acesso ou 

por experiências vividas no passado. Os autores relatam que, a maioria dos motivos que 

fazem o responsável pela criança procurar esse tipo de atendimento, poderia ser resolvido na 

atenção básica e que tal prática lotam as emergências. Exemplificaram ainda que a queixa 

mais frequente das mães que procuram as emergências é a febre, que apesar de muitos 

profissionais não considerarem a febre um problema de urgência, a mesma é motivo de 

preocupação para os responsáveis. 

De fato, grande parte da população não sabe diferenciar o que seria caso de 

urgência ou não, muitos acreditam na resolutividade imediata das emergências, acarretando 

em serviços lotados, onde o profissional realiza muitos atendimentos por dia e como 

consequência o atendimento é rápido, não visa a integralidade do cliente e é centrado apenas 

na resolução do problema apresentado. Porém, no caso do câncer infantil há um grande 

impasse, devido a rápida evolução dos sintomas e dos mesmos serem parecidos com doenças 

comuns da infância. A febre, por exemplo, é um sintoma frequente e requer atenção do 

profissional que realiza o atendimento. 

Segundo Oliveira e cols (2012), quando o individuo não encontra o profissional 

que precisa na rede básica, ele é orientado a buscar o serviço de emergência, influenciando-o 

a sempre recorrer diretamente a unidade de pronto atendimento ou ao ambulatório do hospital, 

quebrando o vínculo com a unidade básica de saúde. Para os autores, o grande problema não é 

a lotação das emergências por o usuário a procurar primeiramente, mas a incapacidade da 

atenção básica de acolher o usuário, ter um olhar individual dentro do coletivo e de resolver as 

demandas de saúde num tempo considerado tolerável para o individuo. 

Mendes (2010) afirma que o sistema de atenção a saúde é fragmentado, com 

pontos de atenção a saúde isolados e que não se comunicam entre si, tornando-se incapaz de 
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prestar uma assistência continuada a população. Há o foco nas condições agudas, centrado nas 

emergências, atentando-se apenas na resolução imediata do problema, sem dar importância 

para a causa e integralidade do usuário, sendo um cuidado focado no profissional, em especial 

o médico. 

 

Para Fernandes e colaboradores (2010), é preciso que haja um bom gerenciamento 

para que a Atenção Básica, seja capaz de cumprir com seus preceitos, visto que a gerência 

tem a função de solucionar problemas, dimensionar recursos, planejar sua aplicação, 

desenvolver estratégias, efetuar diagnóstico de situações, dentre outras. Neste contexto, o 

enfermeiro é um dos profissionais mais qualificados para gerenciar uma unidade básica, 

cabendo a ele incentivar a equipe, para que ela participe e organize a produção de serviços de 

saúde, atendendo as verdadeiras necessidades dos usuários. Os autores destacam que os 

gestores possuem grande dificuldade de entender os problemas dos usuários e propor soluções 

que sejam viáveis, o que significa uma carência de compreensão do papel e dos fundamentos 

dos serviços de saúde. 

O enfermeiro na ESF possui o papel de educador, prestador de cuidados, 

articulador, planejador, auscultador e identificador dos problemas da comunidade, sendo um 

grande protagonista para que a Atenção Básica seja eficaz. Para que essas competências sejam 

desenvolvidas, o enfermeiro deve expandir seu olhar, a fim de superar suas práticas 

assistencialistas, ultrapassando o cuidado pontual e unidimensional e assim ser capaz de olhar 

o usuário individualmente, mas que ao mesmo tempo está inserido numa comunidade. A 

possibilidade de que isso ocorra está ligada a capacidade deste profissional em, se adequar a 

realidade da comunidade e criar meios de práticas educativas de promoção a saúde, tornando 

o usuário o protagonista da sua saúde (RANGEL et al, 2011). 

Portanto, o enfermeiro deve capacitar-se e aproximar-se das diretrizes que regem 

o SUS, em especial a atenção Básica, visto que esta é a grande porta de entrada do sistema e 

deve ser o contato preferencial dos usuários com o serviço. Ele deve conhecer a área em que a 

unidade está inserida, aproxima-se dos usuários, criar vínculo, identificar aqueles que 

recorrem ao serviço privado e o motivo e informar a população sobre os seus direitos, dando a 

ele a liberdade e o saber para que ele possa toma as decisões corretas. 

Outra questão importante de ressaltar é o tipo de profissional que realiza o 

atendimento da criança. Muitas vezes, a emergência que a família procura não possui pediatra 

e quem realiza o atendimento é um clínico geral ou outro especialista. Percebemos nas 

entrevistas que o problema também foi evidenciado nas consultas marcadas previamente, a 
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família muitas vezes procurou o serviço de um especialista, como ortopedista e 

reumatologista, que nem sempre eram pediatras, a fim de resolver o quadro clínico: 

 

 

Eu paguei uma médica e ela me encaminhou para uma reumatologista infantil, 

porque ela achava que era artrite. (Entrevistada 1) 

 

Quando ela começou a parar de andar, nós levamos ela no ortopedista, ele não era 

pediatra. (Entrevistado 7) 

 

Levei em fisioterapeuta, ortopedista, só gastando dinheiro. Eu sei que dezembro e 

janeiro eu gastei foi uns 2 mil reais, e não dava nada. (Entrevistada 5) 
 

Segundo Silva (2011), as chances de um diagnóstico tardio são diminuídas 

quando o profissional que realiza o atendimento é um pediatra. Porém, esse profissional não é 

um especialista em doenças oncológicas e pode ser que não reconheça os sinais e sintomas da 

doença, o que torna o diagnóstico precoce um grande desafio. Apesar de depender da 

apresentação da doença, do esforço do paciente e da família em buscar assistência, o 

diagnóstico precoce do câncer infantil está diretamente ligado ao tipo de profissional que é 

procurado, pois ele deverá ter perspicácia de considerar que não se trata de uma doença 

comum da infância, a capacidade de ouvir as queixas dos pais e a resolutividade de 

encaminhar a criança para o centro especializado.  

Através das falas dos entrevistados, notamos que devido a sintomatologia da 

criança, o responsável decidiu por buscar a assistência com profissionais que não são 

pediatras, o que ocorre frequentemente. Este profissional certamente não é capacitado para 

lidar com a saúde da criança, irá tratar apenas a queixa apresentada pelos pais, o que poderá 

causar um alívio imediato, mas a piora do quadro após alguns dias, contribuindo para 

complicações e um prognóstico ruim.  

Silva (2011) afirma que, a Estratégia de Saúde da Família (ESF) com a sua 

expansão, tem papel importante neste processo, visto que é o primeiro lugar que a família irá 

procurar quando suspeitar que há algo de errado com a criança, sendo imprescindível uma 

capacitação profissional para que seja possível captar as suspeitas de câncer infantil e a rápida 

referência para o centro de tratamento. No entanto, percebemos nesta pesquisa que os 

primeiros serviços procurados são diversos e os mais frequentes são as emergências e as 

clínicas particulares, tornando-se necessário um treinamento não somente nas ESF, mas em 

todos os setores. 
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 De acordo com Cavicchioli (2007), os profissionais precisam ser preparados para 

enfrentar este tipo de situação, não sendo responsabilidade apenas das instituições 

formadoras, mas também das prestadoras de serviços de saúde, seja na atenção básica, 

emergências ou alta complexidade, utilizando métodos de educação permanente, com o 

objetivo de oferecer a assistência integral ao paciente. 

Rosenstock e Neves (2010) afirmam em seu estudo que, os enfermeiros são o que 

mantém maior contato com a população na ESF e que a maior vantagem da atenção Básica é a 

sua capacidade de abrangência e de captar os usuários através de estratégias diversas de 

promoção a saúde, conhecendo a história do usuário e de sua família. A partir disso, 

convivendo com a comunidade, o enfermeiro é capaz de desencadear mudanças significativas 

no cotidiano das pessoas, aplicando nelas as teorias e os conceitos do SUS. Contudo, 

percebemos que ainda há uma grande lacuna para que isso se concretize em toda a Atenção 

Básica e para isso, a formação dos profissionais, em especial do enfermeiro, deve ser moldada 

com o intuito de formar um profissional capaz de ter um olhar holístico da comunidade em 

que ele está inserida, identificar os problemas em saúde, captar os usuários e fazê-los 

compreender que a unidade básica tem capacidade de resolver suas necessidades e quando 

esta não for capaz, será hábil em encaminhá-lo para um serviço especializado. É preciso 

desenvolver a confiança do usuário para com o Sistema Único de Saúde. 

 

4.4 ITINERÁRIO TERAPÊUTICO DA FAMÍLIA DA CRIANÇA COM CÂNCER NA 

CHEGADA AO CENTRO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO 

 

Após percorrer um caminho que se iniciou com a percepção dos primeiros sinais e 

sintomas, envolveu os cuidados, tomadas de decisões e a busca por atendimento, a família 

enfim chega a um diagnóstico definido e é então encaminhada ao centro de tratamento 

especializado.  

Ao falarem sobre como foram encaminhados para o centro de tratamento, foi 

exposto pelos entrevistados que o profissional que suspeitou da doença também trabalhava no 

centro de tratamento, o que facilitou o percurso e quando não havia essa casualidade, o 

processo também foi rápido. 

 

 

Eu fui para um hospital na zona sul, depois de ter ido em muitas consultas e 

emergências. Cheguei lá, a médica olhou e na mesma hora pediu exame de sangue, 

ai ela examinou meu filho e disse que o baço dele estava muito grande. Na mesma 
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hora ela ligou pra cá (centro de tratamento) e pro Hospital do Câncer e aqui tinha 

vaga. Ai eu vim com ele na ambulância. (Entrevistada 2) 

 

A médica que atendeu ele no particular trabalha aqui (centro de tratamento), ela 

que conseguiu a vaga aqui e fez logo a transferência (Entrevistada 3) 

 

A médica daqui, que estava de férias que conseguiu agilizar a internação dele. 

(Entrevistada 5) 

 

No hospital da PM quem atendeu ela foi o major, foi ele que deu o diagnóstico, fez 

os exames e que pediu a internação dela de imediato também. (Entrevistado 7) 

 

Na época, o médico que era o dono da clínica onde nós descobrimos o que era, 

trabalhava aqui (centro de tratamento) também, então ele agilizou e nós viemos 

direto pra cá. (Entrevista 10) 

 

Mas tinha um residente daqui lá na emergência onde fui, então foi mais fácil. Ele 

que viu, ligou pra cá, viu se tinha vaga e nós vimos. (Entrevistada 11) 

 

O Instituto Nacional de Câncer preconiza que na suspeição de câncer o médico 

deverá solicitar exames de detecção e encaminhar a criança para os Serviços de Alta 

Complexidade em Oncologia (Unacon), para ser diagnosticada e tratada, contando com o 

suporte de profissionais especializados e qualificados e a realização de exames mais 

complexos (BRASIL, 2013). 

Ao ser encaminhada para o Centro Especializado, a criança terá o suporte 

necessário para ter o diagnóstico correto, o estadiamento da doença, ou seja, a extensão em 

que ela se encontra e definir o tratamento mais adequado. A confirmação do diagnóstico se 

dará através da história clínica, exame clínico detalhado, exames específicos e biópsias. Após 

a definição, será realizada a escolha do tratamento, o prognóstico, a comunicação entre os 

envolvidos, a determinação de quando interromper a terapia e a padronizar o protocolo de 

tratamento (BRASIL, 2016).  

O que garante que essa estratégia seja resolutiva é o sistema de referência e 

contrareferência, implantado pelo SUS, que se constitui na conexão entre os níveis de atenção 

a saúde, no qual a referência consiste do encaminhamento do menor nível para o maior e a 

contrareferência do maior para o menor, facilitando o encaminhamento do indivíduo dentro 

do mesmo. Machado e colabodores (2011), afirmam que esse sistema é um dos pontos mais 

importantes implantados pelo SUS, sendo necessário uma boa estruturação e integração dos 

níveis de atenção, o que garantirá que o usuário seja atendido nas suas diversas necessidades e 

complexidades. 

Segundo Pontes e colaboradores (2009), alguns usuários do SUS enxergam a 

referência como facilitadora do acesso ao serviço, o que possibilita um avanço importante. 

Com a organização do serviço, o princípio da hierarquização é garantido, implicando na 
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definição dos níveis de atenção. O sistema de referencia e contrareferencia diz respeito aos 

encaminhamentos e o retorno a unidade de origem, no caso, a atenção básica, fazendo com 

que o usuário não perca o vínculo. Contudo, a contrareferencia torna-se um grande desafio e 

uma ilusão, remetendo ao mal funcionamento dos serviços especializados e complexos em 

“devolver” os clientes para os serviços de origem.  

Na presente pesquisa, notamos que a maioria dos entrevistados tiveram seus filhos 

encaminhados por emergências ou unidades particulares, o que torna a contrareferencia um 

grande desafio para a unidade em que está realizando o tratamento, o que não retira a sua 

responsabilidade de contatar a unidade básica mais próxima da residência da família.  

Silva e Ramos (2011) afirmam que o enfermeiro tem papel fundamental neste 

processo, sendo de sua responsabilidade orientar a família da criança quanto a importância de 

não perder o vínculo com a unidade básica e também de contatar a unidade e informar sobre o 

quadro de saúde da criança. Muitas vezes, os enfermeiros da Atenção Básica encontram 

dificuldade em acompanhar a criança que está em tratamento, hospitalizada ou que recebeu 

alta, devido a grande demanda que o mesmo recebe, interferindo diretamente na integralidade 

do cuidado. 

Percebemos pelas falas dos entrevistados que, quando houve a suspeita de câncer, 

a criança foi prontamente encaminhada para o centro de tratamento especializado, 

independente de conhecimentos pessoais entre os profissionais que trabalhavam. Contudo, é 

notável em muitas ocasiões, a presença de um profissional que era funcionário do local onde a 

criança realiza o tratamento e de onde houve a suspeita, o que com certeza tornou o caminho 

de referenciamento mais fácil. Nos serviços de saúde, em diversas ocasiões, a amizade entre 

profissionais por exemplo, faz com que sejam utilizados diversos meios que fogem do que é 

preconizado, porém, carecem pesquisas neste ramo, o que torna seu embasamento difícil de 

ser estudado.  

Para referenciar o usuário em consulta com especialistas, exames diagnósticos ou 

internações, utiliza-se no município em que o hospital que foi cenário da pesquisa, o Sistema 

Nacional de Regulação – SISREG III, que trata-se de um sistema online. O SISREG III foi 

idealizado e regulado com o intuito de gerenciar os serviços, indo da rede básica a hospitalar, 

garantindo a humanização, a coordenação, a otimização na utilização dos serviços e um maior 

controle do fluxo. O profissional identifica a necessidade do usuário e da entrada no sistema 

para a espera de uma vaga na modalidade que ele precisa. No entanto, ainda há dificuldades 

atreladas ao SISREG III, seja por problemas de falta de fiscalização, ou superlotação da 

especialidade que se procura, acarretando em uma demora significativa para o individuo que 
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aguarda o atendimento (ARAÚJO et al, 2012). No caso do câncer infantil, quando há a 

suspeita, a criança deve ser encaminhada rapidamente para o centro especializado, para 

realizar exames, obter o diagnóstico e iniciar o tratamento adequado, o que justificaria a 

decisão dos profissionais em não aderir ao SISREG III para referenciar.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste estudo, de caráter descritivo e exploratório, com abordagem qualitativa, a 

partir da entrevista semiestruturada realizada com familiares de crianças em tratamento 

quimioterápico antineoplásico foi possível conhecer o itinerário terapêutico da família da 

criança com câncer que ressaltou os primeiros sinais e sintomas observados, as decisões do 

familiar, a busca por atendimento em serviços públicos e privados e a chegada ao centro de 

tratamento especializado. Assim como a importância do enfermeiro na Atenção Básica na 

educação em saúde, quanto a orientação sobre o câncer infantil, o empoderamento da 

população, captação da criança e sua família para o serviço de saúde no inicio dos sinais e 

sintomas, otimização no referenciamento para um especialista e para exames diagnósticos e a 

assistência integral, articulando os níveis de atenção. 

Os primeiros sinais e sintomas observados pelo familiar foram comuns ao de 

outras doenças da infância, tornando o diagnóstico precoce um desafio. Essas manifestações 

muitas vezes eram inespecíficas e percebidas apenas pelos que conviviam com a criança. 

Alguns relatos chamam a atenção para o comportamento da criança ou para o seu aspecto 

físico, coisas que o profissional dificilmente notaria. Neste sentindo, é imprescindível dar 

valor ao relato familiar, o profissional que atende a criança precisa escutar e dar atenção ao 

que é falado e através daí iniciar uma investigação, descartando primeiramente as doenças 

comuns da infância. 

Os sinais e sintomas são o primeiro contato com qualquer doença e tal 

aparecimento remete a tomadas de decisões para tentar resolver o problema. Os familiares 

recorreram a diversos meios, dentre eles o auto tratamento, as práticas populares e a busca por 

atendimento, decisões influenciarão diretamente no diagnóstico precoce, pois envolverá o 

tempo em que a família decidiu buscar ajuda. Neste contexto, tona-se imprescindível o 

empoderamento da população a cerca dos sinais e sintomas do câncer e a não ignorá-los. A 

atenção básica, como principal porta de entrada do Sistema Único de Saúde e como o nível de 

atenção que mais se aproxima do usuário através do vínculo, deve ser capaz de detectar essas 

crianças ainda nos sintomas iniciais, encaminhá-la ao centro de referência em oncologia 

pediátrica em tem hábil, para que a criança tenha maiores chances de cura.  

Parte da população recorre aos planos de saúde, procurando o SUS apenas quando 

não há a resolução do quadro de saúde da criança. Percebe-se assim que o problema pelo 

atraso no diagnóstico não está apenas no serviço público, mas também no privado, 

demonstrando que os primeiros profissionais que atendem a criança não tem experiência em 
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oncologia pediátrica ou podem não dar a devida atenção para o relato dos pais, o que sugere 

aqui uma série de especulações sobre a formação desses profissionais, ou em como está se 

baseando estas consultas.  

Percebe-se que apesar dos planos de saúde, os participantes da pesquisa 

recorreram ao serviço público para o tratamento, demonstrando que o SUS ainda é o indicado 

para o tratamento e a assistência integral que a criança precisa. Para isso, é necessário que o 

sistema seja bem estruturado que possua uma atenção básica eficaz, com profissionais 

qualificados, que sejam capazes de referenciar esta criança para o centro de tratamento 

especializado quando suspeitarem de uma neoplasia e que o mesmo dê retorno para a unidade 

de origem, para que não se perca o vínculo e se caso não exista, possa cria-lo. 

Sendo assim, é necessário que haja uma capacitação dos profissionais, não só da 

atenção básica a saúde, mas também dos serviços da rede privada, para que os mesmos não 

ignorem os sintomas apresentados pela criança, é necessário que haja a suspeita da 

malignidade, observando-a clinicamente e socialmente. Como o diagnóstico precoce não 

depende apenas do profissional é importante que se crie meios, para capacitar e informar os 

pais e cuidadores, para que reparem na saúde da criança e no seu comportamento, levando-a 

periodicamente ao pediatra e que ao menor sinal busque ajuda no serviço de saúde mais 

próximo da sua residência. 

Desse modo, vale ressaltar a importância do profissional enfermeiro neste 

processo, que deverá ser capaz de criar ações para a população na unidade básica, orientando, 

educando, criando um vínculo para que, quando a família notar que há algo de errado com a 

criança, ela tenha confiança de procurar este profissional, antes de recorrer a tratamentos 

caseiros ou a automedicação e assim ser encaminhado para o profissional pediatra, iniciando 

uma investigação e o referenciamento para diagnóstico e tratamento. Porém, para que isso 

seja possível, é essencial que se tenha um sistema organizado, que não demore em marcar 

consultas ou exames e que ofereça a criança a assistência que ela precisa.  

Constatou-se então que o itinerário terapêutico da família da criança com câncer 

envolve não somente os sinais e sintomas da doença, diagnóstico e tratamento, mas o cuidado 

familiar, a cultura, e os serviços de saúde procurados neste período. Foi assim importante 

conhecer este caminho, a fim de que se possa identificar o que leva a demora em definir o 

diagnóstico, elaborando formas da família não se perder nessa busca, garantindo um 

diagnóstico precoce o bom prognóstico.  

Desta forma, conclui-se que a realização deste estudo possibilitou enxergar que o 

itinerário terapêutico da família da criança com câncer envolve não apenas as questões 
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culturais e decisões do familiar, mas também indica como está a qualidade dos serviços de 

saúde, dos diversos profissionais que realizam o atendimento, fazendo-se perceber que o 

problema também está na formação destes, sendo necessário incluir no percurso acadêmico, a 

importância de ter um olhar holístico sobre os pacientes, atentando para a sua realidade, além 

de tomar o cuidado de sempre realizar uma assistência integral. Sendo assim, o diagnóstico 

precoce será possível, dando a criança maiores possibilidades de cura. Contribuiu também 

para o fortalecimento do Núcleo de Pesquisa e Estudos em Saúde Integral da Criança e do 

Adolescente (NUPESICA) do Departamento Materno-Infantil e Psiquiátrico da Escola de 

Enfermagem Aurora de Afonso Costa-EEAAC/UFF, o qual a pesquisa estava vinculada. 
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7. APÊNDICES 

 

7.1 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

 

Resolução nº. 466/12 – Conselho Nacional de Saúde. 

Título do Projeto: O itinerário terapêutico da família da criança com câncer: contribuições da Enfermagem 

Pesquisadores Responsáveis: Liliane Faria da Silva, Bruna da Conceição de Lima e Fernanda Garcia Bezerra 

Goes. Instituição a que pertencem os pesquisadores responsáveis: Universidade Federal Fluminense e Instituto 

de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira. Telefone e e-mail para contato: (021) 979008738 / 

bruna21.lima@gmail.com 

 

Nome do voluntário: ______________________________________________________ 

Idade: ____________ anos               R.G. _____________________________________ 

 

O (A) Sr. (a) está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa “O itinerário terapêutico 

da família da criança com câncer: contribuições da Enfermagem”. A pesquisa tem como objetivos: Conhecer o 

itinerário terapêutico da família da criança com câncer desde os primeiros sintomas até o atendimento em um 

serviço de saúde especializado, e, discutir o papel do Enfermeiro no itinerário terapêutico da família da criança 

com câncer. 

Se você concordar participar, iremos marcar uma entrevista aqui no Instituto de Puericultura e Pediatria 

Martagão Gesteira (IPPMG), com duração aproximada de uma hora. A entrevista será feita pelas pesquisadoras 

Bruna da Conceição de Lima e Liliane Faria da Silva. Durante a entrevista, iremos conversar sobre como foi o 

caminho que os familiares percorreram com a criança, desde o aparecimento dos primeiros sinais e sintomas até 

o começo do tratamento. 

A pesquisa terá duração de dez (10) meses, com o término previsto para junho de 2016. Suas respostas 

serão tratadas de forma anônima e confidencial, isto é, em nenhum momento será divulgado o seu nome. Quando 

for necessário exemplificar determinada situação, sua privacidade será assegurada uma vez que seu nome será 

substituído por codinome. Os dados coletados serão utilizados apenas NESTA pesquisa e os resultados 

divulgados em eventos e/ou revistas científicas. 

Sua participação é voluntária, isto é, a qualquer momento você pode recusar-se a responder qualquer 

pergunta ou desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo na sua 

relação com o pesquisador ou com a instituição que forneceu os dados, e nem para o atendimento da criança na 

Instituição. A sua participação nesta pesquisa consistirá em responder as perguntas a serem realizadas sob a 

forma de entrevista que, que será gravada com o auxílio de um aparelho eletrônico, em seguida, serão transcritas 

e analisadas. Elas serão guardadas por cinco (05) anos e incineradas, ou seja, destruídas, após esse período. 

Você não terá nenhum custo ou qualquer ganho financeiro. Essa pesquisa pode oferecer riscos 

relacionados ao desenvolvimento da entrevista, pois existe a possibilidade do assunto falado na entrevista lhe 

causar desconforto. Neste caso, se você se sentir incomodado, nos avise e não faremos ou iremos interromper a 

entrevista. Os benefícios da sua participação serão o de aumentar o conhecimento científico na área de Oncologia 

Pediátrica, subsidiando assim estratégias que permitam melhorar atendimento e propiciar o diagnóstico precoce do 

câncer na criança. 

Você receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone e o endereço de e-mail do pesquisador 

responsável, e demais membros da equipe, podendo tirar as suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, 

agora ou a qualquer momento. Se você tiver perguntas com relação a seus direitos como participante da 

pesquisa, também pode contar com um terceiro contato imparcial, o Comitê de Ética em Pesquisa do IPPMG, 

telefone 21 – 2562-6124. Desde já agradecemos! 

 

Eu, ___________________________________________, RG n° ______________________, declaro ter sido 

informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito.   

Rio de Janeiro, _______de _______________de 20___. 

________________________________                      _____________________________________      

(Participante)                                                                     Bruna da Conceição de Lima 

                                                                                  (Responsável por obter o consentimento) 

mailto:bruna21.lima@gmail.com


69 
 

7.2 ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 

Nome fictício para identificação na pesquisa:_______________________________ 

Grau de parentesco:_______________________________________ 

Diagnóstico:_______________  

 

PERGUNTAS: 

 

1) Como você percebeu que havia algo de errado com a saúde da criança?  

 

2) O que percebeu de diferente que chamou sua atenção para a saúde da criança? 

 

3) Fale sobre o caminho que você percorreu para buscar ajuda quando percebeu que havia 

algo diferente com a criança.  
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8. ANEXO 
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