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RESUMO 

 

O objeto desta pesquisa foi a percepção dos familiares a respeito das orientações 
realizadas pelos profissionais sobre quimioterapia junto às crianças com câncer. Os 
objetivos foram descrever as orientações que os familiares acham importantes para o 
conhecimento da criança em idade escolar em tratamento quimioterápico antineoplásico 
e discutir as maneiras, na percepção dos familiares, que podem ser usadas para 
orientação junto à essas crianças. Para que os objetivos propostos fossem alcançados, 
foi escolhida a pesquisa descritiva exploratória com abordagem qualitativa. O cenário 
foi uma enfermaria de um hospital público pediátrico, que oferece atendimento a 
crianças em tratamento oncológico, localizado no Rio de Janeiro. Os participantes 
foram dez familiares de crianças em tratamento quimioterápico. A coleta de dados foi 
realizada em janeiro de 2014, a partir de uma entrevista semiestruturada. A pesquisa foi 
aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa, tendo sido aprovada sob parecer nº 
520.619. Após a coleta de dados, as falas dos sujeitos foram transcritas na íntegra e 
analisadas através de análise temática. Os dados obtidos evidenciaram que a maioria das 
crianças inicia o tratamento quimioterápico sem receber nenhuma informação sobre sua 
doença ou tratamento, visto que essas orientações são direcionadas aos familiares. Em 
alguns casos, os pais assumem o papel ativo e orientam as crianças, já em outros, os 
profissionais de saúde realizam as orientações. Os familiares acham importante que a 
criança seja orientada quanto à sua doença e tratamento. Quanto ao conteúdo das 
orientações, houve destaque para os cuidados com a higiene das mãos e alimentos, 
assim como as possíveis reações adversas do tratamento quimioterápico. Em relação às 
maneiras podem ser utilizadas para orientar as crianças, foram sinalizadas a utilização 
de meios lúdicos, como a brincadeira, desenhos, livros ilustrativos e linguagem 
apropriada ao nível de compreensão destas. Além do uso de abordagem carinhosa e 
humanizada por parte dos profissionais de saúde. Conclui-se que os familiares 
cuidadores de crianças em tratamento quimioterápico consideram que os profissionais 
de saúde orientem as crianças antes do tratamento quimioterápico e relatam a 
importância do uso de recursos que possibilitem a compreensão dessas informações por 
parte das crianças. Nesse sentido, seria possível facilitar seu entendimento e minimizar 
os efeitos negativos do tratamento e da doença já que, quando não orientadas, as 
crianças podem ser tomadas por sentimento de medo, tendo uma má experiência quanto 
ao processo de tratamento.   
 
Descritores: enfermagem pediátrica; quimioterapia; orientação; câncer.  

  



ABSTRACT 

The family’s perception about nursing guidelines for children in anticancer 
chemotherapeutic treatment was the object of investigation of this research, which aims 
to describe the nursing-guidelines for school-age children in anticancer 
chemotherapeutic treatment; and to discuss the ways nurses can guide those children, 
according to the family’s perceptions. To achieve the proposed objectives, the 
exploratory descriptive research with qualitative approach was chosen. The scenario 
was a ward of a public pediatric hospital, wich provides care to children in cancer 
treatment, located in Rio de Janeiro. The subjects were ten family members of children 
in treatment. The data collection was held in january 2014, from a semistructured 
interview. The research was approved by the Ethics’ Research Committee by the 
number 520.619. The subjects’ speeches were transcribed and analyzed using the 
thematic analysis. The survey results showed that most of the children begins its 
treatment without getting any information about it or about the disease and also that all 
these informations are directed to the family member. Sometimes the parents are who 
give children some information and, in other cases, the health professional carry out the 
guidance to the child. The family members consider important that the children is 
informed about his/hers disease and treatment. When it comes to the informations’ 
content they said that is important to guide about hygiene and the care with food, and 
also about adverses reactions of the treatment.  About the ways those children can be 
informed by health professional, the family members mentioned the use of recreational 
resources, just like playing, drawing, illustrative books and language appropriated to 
children’s comprehension. Besides that it was also mentioned the caring and human 
approach. It’s concluded that family members that take care of the children in cancer 
treatment believe that health professionals need to guide the children before he/she 
starts the treatment and also mention that important to find ways to make their 
comprehension easier. Therefore, such relationships mediate the best acceptance and 
also minimize the negative effects of treatment and disease since, when not informed, 
children can be taken by fear, having a bad experience on the treatment process. 

Keywords: pediatric nursing; chemotherapy; information; cancer.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Minha motivação para realização desse estudo teve inicialmente uma implicação pessoal, 

pelo fato do câncer ser uma doença que esteve presente temporariamente em minha vida. Ao 

deixa-la, levou consigo um pedaço de mim, que era o meu avô, deixando um enorme vazio e 

tristeza.  

Por ter tido a experiência do câncer no ambiente familiar, sei da angústia, tristeza e 

incertezas que os pacientes e seus familiares carregam consigo durante o tratamento, além da 

pouca informação que é compartilhada com a família, que se vê cheia de medos, 

inseguranças, e associando a doença às ideias de dor e morte.  

A experiência de convivência com o processo de adoecimento pelo câncer me motivou a 

estudar sobre a doença, procurar estratégias que possibilitem amenizar a dor dessas pessoas, e 

alternativas que possam melhorar sua qualidade de vida, assim como formas para viabilizar 

informações aos familiares, a fim de diminuir seus medos e incertezas. 

Além da implicação pessoal, a própria característica da doença, com sua alta incidência 

tanto em crianças quanto em adultos, me instigou a estudar e pesquisar mais sobre o assunto. 

Segundo dados da Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica (SOBOPE), estima-se que 

haja cerca de 8.000 a 10.000 casos/ano de câncer em crianças (BRASIL, 2008). 

O câncer infanto-juvenil (até 19 anos) é considerado raro quando comparado com os 

tumores no adulto e corresponde a cerca de 2 a 3% de todos os tumores malignos, sendo a 

segunda maior causa de mortes nos países em desenvolvimento. No Brasil, o câncer é a 

primeira causa de mortes por doença em crianças, tendo sido responsável por 8% das mortes 

totais de crianças no ano de 2005 (BRASIL, 2008). 

A taxa de óbito na faixa etária de 01 a 18 anos, no período de 2001 a 2005, correspondeu a 

quarta e quinta causas de morte, para o sexo masculino e feminino, respectivamente. Destaca-

se que, a partir dos cinco anos de idade, excetuando-se as causas externas e mal definidas, os 

óbitos por câncer correspondem à primeira causa de morte (BRASIL, 2008). 

Estimativas do Instituto Nacional de Câncer (INCA) apontam que, em 2012, foram 

registrados cerca de 11.530 casos de câncer infantil no Brasil. Além disso, estima-se que no 

ano de 2010 tenham sido registradas cerca de 2.740 mortes, sendo 1.567 meninos e 1.173 

meninas (BRASIL, 2013). 

O câncer infantil corresponde a um grupo de doenças que apresentam como característica 

em comum, o crescimento acelerado de células anormais, podendo ocorrer em diferentes 
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locais no organismo. Em crianças, as neoplasias mais frequentes são as leucemias, seguidas 

de tumores do sistema nervoso central e linfomas, entre outros (BRASIL, 2013). 

As possibilidades de tratamento para o câncer surgem a partir do diagnóstico correto e 

precoce da doença, sendo esses fatores importantes para aumentar as chances de cura e 

eficácia do tratamento. Sendo assim, quanto mais tardio é o diagnóstico, menores são as 

chances de cura e maiores podem ser as sequelas decorrentes do tratamento (RODRIGUES et 

al, 2002). 

Estima-se que 70% das crianças e adolescentes podem ser curados nessas condições, 

podendo ter uma boa qualidade de vida após o tratamento (BRASIL, 2013). Existem diversos 

tratamentos disponíveis para o câncer, sendo os principais a quimioterapia, radioterapia, 

cirurgia e o transplante de medula óssea. O tipo de tratamento vai depender do tipo de câncer 

e a extensão do mesmo, podendo haver associação de dois ou mais tipos (BRASIL, 2008). 

Entre essas modalidades de tratamento, a quimioterapia é modalidade é geralmente a mais 

utilizada em crianças (COSTA e LIMA, 2002). 

A quimioterapia traz fortes efeitos colaterais, como náuseas e vômitos, que muitas vezes 

se manifestam logo após a infusão dos fármacos antineoplásicos. Além disso, o paciente pode 

apresentar alopecia, fraqueza, diarreia, aumento ou perda de peso, assim como mucosite, onde 

o paciente apresenta lesões múltiplas na mucosa oral. Em decorrências dos diversos efeitos 

colaterais, que podem surgir no decorrer do tratamento quimioterápico, os pacientes e seus 

familiares devem ser orientados quanto aos cuidados que devem adotar (BRASIL, 2013).  

Até pouco tempo acreditava-se que a hospitalização seria a forma mais adequada para o 

tratamento quimioterápico de crianças e adolescentes. Atualmente, com o incentivo à 

desospitalização, a quimioterapia é viabilizada de forma ambulatorial, através de home care 

(assistência domiciliar), hospital-dia, entre outras alternativas, onde o indivíduo recebe o 

tratamento sem que precise ficar internado (COSTA e LIMA, 2002). 

Neste sentindo, os efeitos colaterais da quimioterapia surgem quando a criança está em 

casa, gerando insegurança e medo para ela e seus familiares, algumas vezes decorrentes da 

falta de informações, tanto sobre a doença, quanto sobre os cuidados que devem ser 

continuados após a quimioterapia. Costa e Lima (2002), em sua pesquisa, puderam perceber 

que mães relatam lamentar, por não ter acesso a todas as informações que julgavam serem 

necessárias para prestarem melhor assistência ao filho doente.  

Uma das atribuições do enfermeiro é a “educação visando à melhoria de saúde da 

população” e, no contexto da criança com câncer em tratamento quimioterápico, esta 
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atribuição se torna ainda mais fundamental, já que os pais e a criança precisam conhecer os 

efeitos do tratamento e as alterações que ocorrem em seu cotidiano (COSTA e LIMA, 2002). 

A promoção da confiança e segurança, estabelecida entre o enfermeiro, o paciente e seus 

familiares, pode ser estabelecida através de um conjunto de estratégias que podem ser 

adotadas pelo enfermeiro, que incluem: a desmistificação da doença, não generalização do 

caso, explicação de sintomas, transmissão de segurança, a disponibilidade, entre outros 

(LOPES, 2005). 

Um estudo realizado em 2013, intitulado “orientações de enfermagem junto às crianças 

em idade escolar em tratamento quimioterápico antineoplásico”, teve com um dos objetivos: 

identificar as orientações feitas pela enfermagem junto às crianças em idade escolar sobre a 

quimioterapia antineoplásica. Neste estudo, foi evidenciado que a maior parte dos 

profissionais de enfermagem realiza as orientações sobre a quimioterapia direcionando-as aos 

pais e não às crianças, embora eles demonstrem entender que as crianças, especialmente em 

idade escolar, já sejam capazes de compreender sua patologia e seu tratamento, e muitas vezes 

sabem mais sobre sua situação de saúde do que os seus pais (CRUZ, 2013). 

Com base no exposto, evidencia-se a necessidade de orientação da criança, especialmente 

em idade escolar, visto que já está apta a entender os acontecimentos ao seu redor. Acredita-se 

que quando as crianças são instruídas, juntamente com seus familiares, em relação à doença, 

tratamentos e aos cuidados necessários, estes apresentam maior aderência ao tratamento e a 

continuidade do cuidado no ambiente extra-hospitalar.  

Devido ao fato dos pais serem os cuidadores diretos das crianças e conviverem com essas, 

deve-se considerar a opinião desses sobre as orientações a serem feitas. Sendo assim, é 

importante que a equipe ouça os pais e os questione sobre o que eles acham que é importante 

para o conhecimento da criança em tratamento quimioterápico. 

Frente ao exposto, esta pesquisa teve como objeto de estudo: percepção dos familiares a 

respeito das orientações realizadas pelos profissionais sobre quimioterapia junto às crianças 

com câncer. 

 

 

1.1 QUESTÕES NORTEADORAS 

 

1) Quais orientações sobre o tratamento os familiares acham importantes para o 

conhecimento da criança em idade escolar em tratamento quimioterápico 

antineoplásico? 
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2) Quais maneiras os familiares indicam para orientação das crianças em idade escolar 

em tratamento quimioterápico antineoplásico? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1) Descrever as orientações que os familiares acham importantes para o conhecimento da 

criança em idade escolar em tratamento quimioterápico antineoplásico.  

2) Descrever as maneiras, segundo a percepção dos familiares, que podem ser usadas 

para orientação junto às crianças em idade escolar em tratamento quimioterápico 

antineoplásico. 

 

1.3.  JUSTIFICATIVA 

 

Para uma melhor aproximação com o tema escolhido, foi feita uma busca na base de 

dados LILACS (Literatura Latino- Americana em Ciências da Saúde) e na biblioteca virtual 

SCIELO (Scientific Eletronic Library Online), utilizando-se a seguinte combinação de 

palavras: "enfermagem AND criança AND quimioterapia". Os critérios de inclusão que 

orientaram a seleção das publicações foram: artigos com resumo e texto na íntegra, 

disponíveis na base, nos idiomas inglês/português/espanhol e com recorte atemporal. Foi 

usado como critério de exclusão publicações que não abordavam criança em quimioterapia 

antineoplásica. As publicações duplicadas permaneceram na base de dados com maior 

quantitativo. 

Essa pesquisa resultou em um total de 87 publicações, sendo 79 na LILACS e 8 na 

SCIELO. Das 87 publicações encontradas, 10 foram selecionadas obedecendo aos critérios de 

inclusão e exclusão. 

Após analisar as publicações selecionadas percebeu-se a importância do diagnóstico 

precoce, do tratamento adequado e, principalmente, da orientação da criança e seus familiares. 

Gomes, Collet e Reis (2011), em seu relato de experiência enquanto enfermeiras após a 

reforma do ambulatório de um hospital pediátrico relatam que, após a redecoração do 

ambulatório pediátrico, os profissionais pareciam mais motivados, e que as relações tornaram-

se mais dialógicas ao utilizar o lúdico. Também houve diminuição da agitação da criança 

durante o tratamento e aumento do seu desejo de permanecer na sala. 

Cicogna, Nascimento e Lima (2010), ao avaliarem a opinião de crianças em 

quimioterapia, constataram que na maioria das vezes, esta é lembrada pelos seus efeitos 
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colaterais, o que deixava sobressair o medo. Em outra pesquisa, Lemos, Lima e Mello (2004) 

afirmam que a quimioterapia intratecal é o tratamento que mais causa medo, estresse e 

ansiedade nas crianças.  

O medo da morte, de recidivas, assim como a angústia e sentimento de culpa, por não 

estarem aptas a dar atenção adequada aos outros filhos, também foi identificado nas mães e 

descritas por Oliveira et al (2010). Neste mesmo sentido, a qualidade de vida dos cuidadores 

fica comprometida em diversos aspectos, o que pode afetar a qualidade do cuidado prestado à 

criança (RUBIRA et a.l, 2012). 

Em relação às dificuldades identificada pelos pais durante o tratamento, destacam-se 

alterações na rotina familiar, alterações na auto-imagem da criança, reação adversa à 

quimioterapia, assim como comunicação ineficaz. Embora dificuldades como essas fossem 

apresentadas, os mesmos relatam melhoria no comportamento da criança e em seu bem-estar 

a partir do brincar na quimioteca e do brinquedo terapêutico, melhorando a qualidade da 

assistência prestada, visto que as crianças cooperavam mais com os procedimentos (COSTA, 

LIMA, 2002; ARTILHEIRO et al., 2011; JESUS et al., 2010). 

O surgimento do câncer na criança desencadeia uma série de transformações na vida da 

criança e de seus familiares, ocasionando em alterações na rotina familiar, além de sofrimento 

físico e psíquico. Além disso, Arruda, Paula e Silva (2009) afirma que “a doença pode levar 

os pais à percepção mais aguçada das necessidades do filho”. Desta forma, faz-se importante 

o estudo que aborde a percepção dos pais quanto às orientações a serem feitas junto às 

crianças com câncer em quimioterapia, visto que esses são peças chaves para sucesso no 

tratamento da criança. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 CÂNCER INFANTIL 

 

O câncer é considerado um problema de saúde pública global, visto que compreende 13% 

das causas de morte em todo o mundo. Estima-se que em 2020 haja cerca de 15 milhões de 

novos casos por ano. No Brasil, o câncer ocupa o 2º lugar no ranking das doenças que mais 

matam, com o percentual de 13,7% de mortes ao ano, perdendo apenas para as doenças do 

aparelho circulatório, que representam 27,9% das causas de mortes (GOMES; AMADOR; 

COLLET, 2010). 

O câncer infantil não pode ser considerado uma simples doença, já que esta envolve uma 

gama de malignidades. Cada tipo de câncer varia de acordo com o tecido envolvido, 

localização primária do tumor, etnia, sexo, idade, entre outros fatores (BRASIL, 2008). 

O câncer em crianças de adolescentes que têm até 19 anos, é considerado raro quando 

comparado ao câncer no adulto e compreende a uma das mais importantes causas de óbito nos 

países em desenvolvimento (BRASIL, 2008). 

Existem características que diferenciam os vários tipos de câncer como, por exemplo, as 

diferentes células do corpo. Sendo assim, um câncer em um determinado órgão pode ter mais 

de uma classificação, se este órgão possuir diferentes células, como é o caso do câncer de pele 

que, por ser formada por diferentes tipos de células, será classificado como diferentes tipos de 

câncer. Desta forma, os cânceres que têm origem em tecidos epiteliais (pele e mucosas) são 

classificados como carcinoma, diferente dos que têm origem em tecidos conjuntivos (como 

ossos, cartilagens e músculo), que recebem o nome de sarcoma. Os cânceres também são 

diferenciados por sua velocidade de multiplicação celular e capacidade de invasão de tecidos 

e órgãos adjacentes ou distantes, que são as metástases (BRASIL, 2013). 

As neoplasias pediátricas se diferenciam das neoplasias nos adultos por, geralmente, afetar 

células sanguíneas e células de sustentação; já as neoplasias em adultos afetam células do 

epitélio que recobrem diferentes órgãos, como é o caso do câncer de mama e de pulmão. 

Outra característica do câncer infantil é que sua origem é de células embrionárias, ou seja, 

células indiferenciadas, uma característica que garante melhor resposta aos fármacos 

antineoplásicos (BRASIL, 2013). 
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A prevenção do câncer infantil torna-se um desafio devido ao fato de não haver evidências 

que associem o surgimento deste a fatores ambientais, diferentemente do que ocorre em 

adultos, quando o surgimento de um câncer de pulmão, por exemplo, pode ser associado ao 

fato do indivíduo ser tabagista (BRASIL, 2013). Além disso, Mutti, Paula e Souto (2009) 

afirmam que, do ponto de vista clínico, os tumores pediátricos apresentam menor período de 

latência e, embora sejam, geralmente, mais invasivos e de rápido crescimento, respondem 

melhor ao tratamento e são considerados de bom prognóstico.  

 
Entre as crianças, os tipos mais frequentes de câncer são leucemias, tumores do 
sistema nervoso central e linfomas. A leucemia é o mais comum entre menores de 
15 anos, principalmente a leucemia linfocítica aguda (LLA). Os tumores do sistema 
nervoso central têm como seus tipos mais comuns o astrocitoma e o 
meduloblastoma; predominam no sexo masculino, ocorrem principalmente em 
crianças menores de 15 anos, com um pico de idade de 10 anos, e representam cerca 
de 20% dos tumores infantis. Os linfomas são responsáveis pelo terceiro tipo de 
neoplasias malignas pediátricas, com destaque para o não Hodgkin. (MUTTI; 
PAULA; SOUTO, 2009). 

 

 O câncer infantil é classificado de acordo com os grupos da Classificação 

Internacional do Câncer na Infância (CICI). Desses grupos, o grupo I corresponde à leucemia, 

tendo como subgrupos: Ia. Leucemia linfoide, Ib. Leucemia não linfocítica aguda, Ic. 

Leucemia mielóide crônica; Id. Outras leucemias especificadas e Ie. Leucemias não 

especificadas. As Leucemias, que correspondem ao grupo de doenças que afeta os glóbulos 

brancos, são os tipos de câncer que mais acometem crianças e adolescentes (BRASIL, 2013). 

Segundo a CICI, o grupo II corresponde ao grupo dos Linfomas e neoplasias retículo-

endoteliais, o grupo III dos Tumores de sistema nervoso central (SNC) e miscelânea de 

neoplasias intracranianas e intra-espinhais, sendo os tumores do sistema nervoso central os 

tumores que afetam, em segundo lugar, as crianças dos países desenvolvidos.  Os outros tipos 

de tumores são divididos em outros grupos pela CICI sendo, no geral, 12 grupos de tumores 

(BRASIL, 2008; BRASIL, 2013). 

Entre os outros tipos de câncer que acometem às crianças, estão: tumor de Wilms 

(tumor renal), retinoblastoma (tumor causado na retina, que é uma estrutura ocular), 

neuroblastoma (tumor de células do sistema nervoso periférico), tumor germinativo (ocorre 

em células que darão origem às gônadas), sarcomas (tumores de partes moles) e 

osteossarcoma (tumor ósseo) (BRASIL, 2013). 

Mutti, Paula e Souto (2009) afirmam que, por apresentar sintomas inespecíficos, o 

diagnóstico torna-se difícil e, devido a essa característica, os sinais e sintomas podem ser 
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confundidos com os de outras doenças, tardando mais ainda o diagnóstico e o tratamento do 

câncer (BRASIL, 2013). 

Os sintomas vão variar de acordo com o tipo de tumor. Assim, caso a criança 

apresente um tipo de leucemia, esta pode ficar pálida, ter sangramento, susceptibilidade às 

infecções, sentir dores ósseas, entre outros. Isso ocorre devido à invasão da medula óssea por 

células anormais (BRASIL, 2013). 

No caso do retinoblastoma, um sinal característico é o “reflexo do olho do gato”, onde 

a criança apresenta embranquecimento da pupila quando exposta à luz, podendo ser realizado 

esse teste desde a fase de recém-nascido. Além desse sinal, a criança pode apresentar 

fotofobia ou estrabismo (BRASIL, 2013). 

Os tumores do sistema nervoso central apresentam sintomas como: vômitos, dores de 

cabeça, alterações motoras, paralisia de nervos e alterações no comportamento. Tumores 

sólidos, como tumor de Wilms (que afeta os rins), podem se manifestar através do surgimento 

de massa, visível ou não, em diferentes regiões. Também pode estar associado a dores em 

membros, o que é comum em casos de osteossarcoma (BRASIL, 2013). 

Para diagnóstico e acompanhamento do câncer, são realizados diferentes exames, entre 

eles a radiografia tradicional, ressonância magnética, tomografia computadorizada e 

ultrassonografia. Além desses exames, também podem ser realizados exames de sangue à 

procura de marcadores tumorais – que são substâncias produzidas pelo tumor e liberadas no 

sangue, líquor e/ou urina – para detecção e acompanhamento do câncer (MUTTI; PAULA; 

SOUTO, 2009). 

Devido à associação frequente do diagnóstico de câncer com a possibilidade iminente 

de morte, a notícia da doença torna-se um choque brutal para a criança e sua família, gerando 

mudança na rotina e hábitos de vida prévios. Desta forma, o diagnóstico pode gerar reações e 

emoções que devem ser tratadas do ponto de vista psicológico, havendo necessidade de 

atuação da equipe multidisciplinar (COSTA; LIMA, 2002). 

Após o diagnóstico, o tratamento deve ser iniciado o mais breve possível. Segundo 

Mutti, Paula e Souto (2009), os atuais tratamentos têm dois objetivos, aumentar as taxas de 

sobrevida e reintegrar a criança na sociedade com qualidade de vida. Costa e Lima (2002) 

afirmam que, embora haja diversas modalidades terapêuticos para tratamento do câncer, a 

quimioterapia é a modalidade mais utilizada.  
 

2.2 QUIMIOTERAPIA 
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A quimioterapia consiste na administração de drogas antineoplásicas, geralmente por via 

oral ou endovenosa, que atuam lesando células tumorais, porém, também células benignas. 

Apesar de atuarem não só nas células tumorais, essas são as mais afetadas, visto que há um 

quantitativo maior de processos metabólicos realizados por essas células (BRASIL, 2013). 

A quimioterapia antineoplásica é a modalidade de tratamento mais utilizada para combater 

o câncer infantil. Esta modalidade terapêutica pode ser usada associada à outra, ou 

isoladamente. A escolha do tipo de tratamento vai depender do tipo do tumor, de sua 

extensão, localização, idade do paciente, entre outros fatores (BRASIL, 2008). 

 
O primeiro quimioterápico antineoplásico foi desenvolvido a partir do gás mostarda, 
usado nas duas Guerras Mundiais como arma química. Após a exposição de 
soldados a este agente, observou-se que eles desenvolveram hipoplasia medular e 
linfóide, o que levou ao seu uso no tratamento dos linfomas malignos. A partir da 
publicação, em 1946, dos estudos clínicos feitos com o gás mostarda e das 
observações sobre os efeitos do ácido fólico em crianças com leucemias, verificou-
se avanço crescente da quimioterapia antineoplásica. Atualmente, quimioterápicos 
mais ativos e menos tóxicos encontram-se disponíveis para uso na prática clínica. Os 
avanços verificados nas últimas décadas, na área da quimioterapia antineoplásica, 
têm facilitado consideravelmente a aplicação de outros tipos de tratamento de câncer 
e permitido maior número de curas. (BRASIL, 2013). 

 

A quimioterapia pode ser feita com a aplicação de um único quimioterápico 

(monoquimioterapia) ou mais de um quimioterápico (poliquimioterapia). A 

monoquimioterapia atualmente é de uso muito restrito, visto que mostrou pouca eficácia em 

induzir respostas completas ou parciais significativas. Já a poliquimioterapia tem eficácia 

comprovada e é utilizada com o intuito de atingir diferentes fases do ciclo celular, se 

beneficiando do sinergismo que a associação das drogas confere.  Além do sinergismo, a 

poliquimioterapia confere menor probabilidade de resistência às drogas e maior resposta 

fisiológica a cada dose administrada (BRASIL, 2013). 

Devido a sua atuação tanto em células malignas e quanto normais, há necessidade de 

interrupção periódica do tratamento para que o organismo do indivíduo em tratamento se 

reabilite, visto que as células normais necessitam de um tempo previsível para sua 

recuperação (diferente das células anaplásicas). Por este motivo, a quimioterapia é aplicada 

em ciclos periódicos (BRASIL, 2008). 

Segundo Camargo (2000), as drogas antineoplásicas, na verdade, são drogas 

antiproliferativas, visto que essas também atuam no ciclo celular normal, ou seja, sua atuação 

não é especificamente em células neoplásicas. 

A quimioterapia pode ser classificada em: curativa, quando é utilizada como método 

para conseguir controle total do crescimento tumoral (como em casos de leucemia, agudas, 
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tumores de Hodgkin, carcinomas de testículos, entre outros.); adjuvante, quando utilizada 

antes de intervenção cirúrgica curativa com o intuito de promover esterilização de células 

residuais locais ou circulantes, o que diminui a incidência de metástase à distância; 

neoadjuvante ou prévia, quando é indicada para reduzir o crescimento tumoral antes de outro 

método terapêutico, que pode ser a radioterapia e/ou cirurgia; e, por fim, a quimioterapia pode 

ser paliativa, quando tem finalidade de melhorar a qualidade de sobrevida do paciente, sem 

intenção curativa (BRASIL, 2013). 

Os quimioterápicos são divididos em grupos de acordo com suas especificações 

farmacológicas. São eles: alquilantes (impedem a replicação celular através da ligação ao 

DNA, impedindo a separação de seus dois filamentos); antimetabólitos (inibem a biossíntese 

dos componentes essenciais do DNA e RNA celular); antibióticos (embora não ajam em 

determinada fase do ciclo celular, atuam inibindo a síntese de proteínas e do DNA); inibidores 

mitóticos (paralisam o ciclo celular na metáfase, pois inibem a formação da proteína tubulina, 

essencial para formação de um tubo para migração do cromossomo); e outras drogas que não 

podem ser separadas por grupos (BRASIL, 2013; CAMARGO, 2000). 

Além dessas classificações, os quimioterápicos são classificados de acordo com sua 

atuação do ciclo celular: ciclo-inespecíficos, que atuam em células que estão ou não em seu 

ciclo reprodutivo; ciclo-específicos, que atuam somente em células que estão em proliferação; 

e fase-específicos, que atuam em determinadas fases do ciclo celular (BRASIL, 2013). 

Em relação aos efeitos tóxicos dos quimioterápicos, embora estes sejam frequentes, é 

importante destacar que: 

 
Os efeitos terapêuticos e tóxicos dos quimioterápicos dependem do tempo de 
exposição e da concentração plasmática da droga. A toxicidade é variável para os 
diversos tecidos e depende da droga utilizada. Nem todos os quimioterápicos 
ocasionam efeitos indesejáveis tais como mielodepressão, alopecia e alterações 
gastrintestinais (náuseas, vômitos e diarreia) (BRASIL, 2013). 

 

Sendo assim, quando presentes, os efeitos colaterais mais frequentes decorrentes do 

tratamento quimioterápico são: náuseas, vômitos, mal-estar, adinamia, artralgias, agitação, 

exantema e flebites, classificação como sintomas precoces (de 0 a 3 dias); os sintomas 

imediatos (7 a 21 dias) são mielossupressão, granulocitopenia, plaquetopenia, anemia, 

mucosites, entre outros; os sintomas classificados como tardios (aparecem após meses de 

tratamento) são alopecia, pneumonite, nefrotoxicidade, miocardiopatia, entre outros; e, por 

fim, os sintomas ultra-tardios (aparecem após anos) que são infertilidade, carcinogênese, 
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mutagênese, distúrbio do crescimento, sequelas no sistema nervoso central e fibrose/cirrose 

hepática (BRASIL, 2013). 

Alguns pacientes, por aumento da susceptibilidade, podem apresentar febre que, 

geralmente, tem origem infecciosa. Camargo (2000) afirma que, 70% da etiologia de febre em 

pacientes neutropênicos possui foco infeccioso, sendo a maioria por infecções bacterianas, 

embora também possam ser de origem viral ou fúngica.  

Desta forma, a assistência de enfermagem tem papel primordial na prestação do 

cuidado à criança com câncer, visto que objetiva orientar a mesma e seus familiares na 

identificação desses efeitos colaterais do tratamento, assim como orientá-los quanto aos 

cuidados cabíveis a cada situação (PALMA; SEPÚLVEDA, 2005). 

 

2.3 ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À CRIANÇA EM QUIMIOTERAPIA 

 

 Ao discorrer acerca do cuidado à pessoa com câncer pode-se perceber que esta doença, 

na maioria das vezes, está associada ao pensamento de dor e morte. Nota-se fragilidade e 

vulnerabilidade da criança e seus familiares, tanto durante o processo de diagnóstico, quanto 

durante o tratamento. Além disso, fatores como as mudanças na imagem corporal contribuem 

com essa insegurança e vulnerabilidade (ARRUDA, PAULA E SILVA, 2009). 

 
Na assistência ao indivíduo com câncer, o enfermeiro tem papel fundamental na 
educação em saúde, por direcionar o cuidado em enfermagem para a promoção, 
manutenção e restauração da saúde, prevenção da doença e assistência às pessoas 
para lidar com ela e deve incentivar o paciente e sua família a discutirem todas as 
dúvidas surgidas durante o tratamento (ARRUDA, PAULA E SILVA, 2009). 

 

Como o doente é o principal conhecedor de suas necessidades para o seu próprio bem-

estar e sobre seus valores humanos, ele é importante e deve ser ouvido. Sendo assim, os 

profissionais de saúde devem entender a experiência do câncer sob a óptica de quem o vive e, 

desta forma, ajuda-lo a encontrar meios que promovam qualidade de vida. Assim, a criança e 

sua família devem ser a fonte de informação que os profissionais de saúde precisam para 

planejar suas ações (CICOGNA; NASCIMENTO; LIMA, 2010).  

Ao atender a criança com câncer, deve-se levar em consideração que ela e sua família 

serão submetidas a um longo e complexo tratamento e que suas vidas foram alteradas brusca e 

rapidamente. A partir do adoecimento, essa família depara-se com novo ambiente e precisa 

adaptar-se a novas formas de cuidar, preparar os alimentos os alimentos, entre outras 

situações. Devido a essa complexidade do cuidado, o enfermeiro que lida com esses pacientes 
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devem estar em constante capacitação, com o objetivo de obter melhores ferramentas de 

cuidado ao paciente que demanda assistência física e emocional (PALMA; SEPÚLVEDA, 

2005). 

Ao afirmar que “o tratamento do câncer é abrangente e exige atenção não apenas para 

as necessidades físicas, psicológicas e sociais do paciente, mas também pela exigência de 

incluir a participação da família”, Arruda, Paula e Silva (2009) enfatiza a necessidade de 

informação e participação ativa da família. 

Devido ao incentivo à desospitalização, a maioria das crianças recebe os ciclos do 

tratamento quimioterápico em regime ambulatorial. Sendo assim, os efeitos colaterais ao 

tratamento surgem em casa, na presença da família, sendo crucial que os enfermeiros 

informem a criança e a família sobre quais efeitos podem surgir e como agir diante de cada 

situação (COSTA; LIMA, 2002). 

Além de informar a criança e sua família, segundo Camargo (2000), o enfermeiro que 

presta assistência à criança em quimioterapia deve conhecer os fármacos, seus mecanismos de 

ação, seus efeitos colaterais e suas interações com outros medicamentos, assim como vias de 

administração, tempo de infusão, como desprezar os materiais usados e contaminados, entre 

outras particularidades. Somado a isso, a habilidade do enfermeiro oncológico faz com que 

esse, muitas vezes, atue como agente facilitador da comunicação entre os profissionais de 

saúde.  

Em suma, o enfermeiro pediátrico oncológico tem amplo e variado papel na 

assistência à criança em quimioterapia, prestando cuidado direto à criança, administrando as 

ações de cuidado e realizando orientações a mesma e seus familiares (CAMARGO, 2000). 

 

2.4 ORIENTAÇÕES À CRIANÇA EM IDADE ESCOLAR EM QUIMIOTERAPIA 

 

 As crianças em idade escolar (6-12 anos), para Hockenberry (2011) estão no estágio 

que Piaget define como operações concretas, sendo nesta fase quando o pensamento torna-se 

lógico e coerente. Nesta fase as crianças são capazes de classificar, selecionar, ordenar e 

organizar os fatos sobre o mundo para solucionar problemas, além de desenvolverem a 

capacidade de ler, um dos instrumentos mais importantes para sua independência. Desta 

forma, percebe-se que a criança em idade escolar é capaz de entender o que acontece à sua 

volta.  
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 Em um estudo realizado por Cicogna, Nascimento e Lima no ano de 2010, cujo 

objetivo era compreender como a terapêutica quimioterápica era vista pela criança com 

câncer, uma criança de 8 anos conta sua experiência: 

 
O que eu achei? Nada legal, não sabia o que era isso. Me falaram que tinha que 
pegar veia, eu não sabia com quê ia pegar, eu vi a agulha e comecei a chorar. (D. 8 
anos). 

 

A partir deste relato é possível identificar que, por não saber do que se tratava a 

criança logo sente medo, insegurança e desespero.  

Desta forma, Palma e Sepúlveda (2005) discorrem que, dentre as atribuições do 

enfermeiro ao prestar assistência à criança com câncer em quimioterapia, deve-se: primeiro 

saber até onde a criança tem conhecimento sobre sua doença e, a partir daí, usar de linguagem 

simples para explicar-lhe o que não sabe e sanar suas dúvidas; além de comunicar sobre o 

tratamento, informa-lo dos efeitos esperados, dizê-lo que não estará sozinho e oferecer-lhe 

apoio; orientar cada membro da família sobre a doença, seus efeitos, reações adversas e como 

agir em cada situação. 

Além desses cuidados, deve-se ensinar a criança e seu familiar a reconhecer sinais 

físicos de infecção, palidez e hemorragias; informar à criança com plaquetopenia que deve 

evitar brincadeiras que possam causar ferimentos e quedas devido ao risco de hemorragia, 

assim como orientá-la a como agir caso isso ocorra; explicar à criança a importância de 

alimentar-se e ingerir água, assim como evitar comer alimentos dos quais são se sabe a 

procedência; orientar sobre alternativas de uso de acessórios em casos de queda de cabelo, 

como uso de perucas, lenços, entre outros; ressaltar os cuidados com a pele, visto que esta se 

torna mais fina e sensível, estando mais susceptível às lesões, evitar usar desodorante e/ou 

hidratantes com álcool, entre outros (PALMA; SEPÚLVEDA, 2005). 

Os desafios presentes no cotidiano do tratamento de crianças com câncer exigem cada 

vez mais qualificação dos enfermeiros e aperfeiçoamento para lidar com novas demandas. O 

cuidar em oncologia pediátrica é ainda mais desafiador, visto que necessita, além de recursos 

materiais e terapêuticos específicos, de profissionais que entendam as questões que permeiam 

o universo infantil (GOMES; AMADOR; COLLET, 2011). 

 



24 
 

3 METODOLOGIA 

 

3.1 DESENHO DA PESQUISA 

 

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

pesquisa qualitativa não busca enumerar ou medir eventos e, normalmente não emprega 

instrumental estatístico para análise dos dados. Minayo (2003, p. 24) refere que: 

 
Os autores que seguem tal corrente não se preocupam em quantificar, mas, sim, 
compreender e explicar a dinâmica das relações sociais que, por sua vez, são 
depositárias de crenças, valores, atitudes e hábitos. Trabalham com a vivência, com 
a experiência, com a continuidade e também com a compreensão das estruturas e 
instituições como resultado da ação humana objetiva. Ou seja, desse ponto de vista, 
a linguagem, as práticas e as coisas são inseparáveis. 
 

 
 Ainda segundo Minayo (2003, p.21), a pesquisa qualitativa trabalha com o universo 

de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um 

espaço mais profundo das relações.  

            A pesquisa descritiva preocupa-se em observar, analisar, classificar e interpretar os 

fatos sem que haja interferência do pesquisador. Já as pesquisas exploratórias têm a finalidade 

principal de facilitar a delimitação do tema de pesquisa; orientar a fixação dos objetivos e a 

formulação de hipóteses ou proporcionar maiores informações sobre o objeto a ser 

investigado na pesquisa (ANDRADE, 2002). 

 

3.2 CENÁRIO DA PESQUISA 

 

A pesquisa foi realizada no ambulatório de quimioterapia de um hospital público 

pediátrico localizado no Estado do Rio de Janeiro. 

Após autorização do Comitê de Ética em Pesquisa da Instituição, fui até o ambulatório 

escolhido como cenário, me apresentei ao responsável pelo setor e expliquei os objetivos e 

operacionalização da pesquisa.  

Posteriormente, fiz contato com familiar responsável pela criança em tratamento 

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

Livre e Esclarecido – TCLE (apêndice 2) assim como esclarecê-lo. Após estes 

esclarecimentos, os familiares foram convidados a participar da pesquisa. 
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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 

sujeito participante da pesquisa. 

 

3.3 PARTICIPANTES DA PESQUISA 

  

 Os participantes foram 10 familiares de crianças em tratamento quimioterápico 

antineoplásico. Escolhemos trabalhar com esses sujeitos por estarem presente em todas as 

etapas do tratamento da criança, participando intensamente do dia a dia delas, sendo, na 

maioria das vezes, os responsáveis pelo cuidado direto destas.  

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

anos; b) familiares de crianças em tratamento quimioterápico que sejam responsáveis pelo 

cuidado direto desta; c) familiares de crianças em tratamento quimioterápico que conheçam a 

rotina da criança. 

Os critérios de exclusão dos participantes foram: a) familiares de crianças que 

necessitam de acompanhantes em tempo integral, impossibilitando o afastamento temporário 
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deste; b) familiares que apresentem alterações psicológicas que impossibilitem a participação 

na pesquisa. 

O número de participantes foi delimitado no decorrer da pesquisa, visto que o critério 

para interrupção da coleta de dados foi a “saturação dos dados”, que é definido como a 

suspensão da inclusão de novos participantes a partir do momento em que os dados passam a 

apresentar certa redundância (FONTANELLA; RICAS; TURATTO, 2008). 

 
Noutras palavras, as informações fornecidas pelos novos participantes da pesquisa 
pouco acrescentariam ao material já obtido, não mais contribuindo 
significativamente para o aperfeiçoamento da reflexão teórica fundamentada nos 
dados que estão sendo coletados. Esta conotação/definição já vinha presente no texto 
que parece ter inaugurado o uso da expressão saturação teórica (FONTANELLA; 
RICAS; TURATTO, 2008). 
 

Com a finalidade de aproximar o leitor com os sujeitos do estudo, passaremos a 

descrever os familiares participantes do estudo. Para a caracterização, destacamos os 

seguintes itens: grau de parentesco, idade dos familiares e das crianças, nível de escolaridade, 

ocupação e diagnóstico das crianças.  

Dentre os dez familiares entrevistados, apenas um não era mãe da criança, sendo a avó 

a acompanhante presente no momento da entrevista. As idades dos sujeitos compreendiam 

entre 26 e 55 anos.  

Com relação à escolaridade, um possuía ensino fundamental incompleto, um possuía 

ensino superior completo e oito havia cursado o ensino médio completo. Quanto à ocupação 

dos familiares, todos os entrevistados estavam sem trabalhar desde o diagnóstico da doença 

nas crianças, a fim de dedicar integralmente seu tempo e ao acompanhamento do tratamento.  

Com relação às crianças, que acompanhavam, as idades compreendiam entre 6 e 12 

anos, tendo a maioria sido diagnosticada com leucemia linfóide aguda (LLA) – apenas uma 

das crianças tinha diagnóstico de leucemia mielóide aguda (LMA).  

 

3.4 COLETA DE DADOS 

 

 A coleta de dados se deu através de uma entrevista semiestruturada realizada pela 

primeira autora da pesquisa, a discente de graduação em Enfermagem Lorrane Sardinha 

Sarmento, sob supervisão da segunda autora, a docente Liliane Faria da Silva.  

Este tipo de entrevista é baseado em certos questionamentos básicos, apoiados em 

teorias e hipóteses de interesse para a pesquisa, que posteriormente oferecem amplo campo de 
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interrogativas, podendo surgir novas hipóteses a partir das respostas obtidas dos informantes. 

Esta forma de entrevista permite que o entrevistado participe da elaboração do conteúdo do 

estudo, visto que este segue espontaneamente a linha de seu pensamento e de suas 

experiências dentro do foco de investigação do pesquisador (TRIVINOS, 1994). 

 
“A grande vantagem da entrevista sobre outras técnicas é que ela permite a 
captação imediata e corrente da informação desejada, praticamente com qualquer 
tipo de entrevistado e sobre os mais variados tópicos. A entrevista permite 
correções, esclarecimentos e adaptações que a tornam eficaz na obtenção das 
informações desejadas (MARTINS; BÓGUS, 2004 p. 49).” 

 

Foi utilizado um roteiro (apêndice 3) para realização da entrevista semiestruturada, 

onde estavam contidas perguntas abertas e fechadas. As perguntas fechadas foram 

importantes para identificar as características dos participantes.  

As perguntas abertas visaram atender aos objetivos desta pesquisa, sendo elas: Quais 

informações a respeito do tratamento quimioterápico que acha importante a criança ter antes 

de começar a quimioterapia? De que maneira você acha que os profissionais podem orientar 

essas crianças? De que forma você acha que essas orientações podem ajudar no tratamento da 

criança? 

  

3.5 ANÁLISE DE DADOS 

 

 Após a coleta de dados, as falas dos participantes foram transcritas na íntegra e 

analisadas através de análise temática. Este tipo de análise aborda como uma descoberta de 

núcleos de sentido evidenciados através de temas que compõem uma comunicação, cuja 

presença ou frequência apresentam significado para o objetivo analítico do estudo (MINAYO, 

2004). 

 Ainda segundo Minayo (2004), a análise temática dos dados se dá da seguinte forma: 

1º) Pré-análise, que consiste na leitura flutuante do material através do contato exaustivo com 

este, assim como a constituição do corpus através da organização e sistematização dos dados a 

serem analisados, a fim de alcançar a validade do estudo; 2º) Exploração do material, que visa 

a categorização e o entendimento do texto, através de recortes do texto com a delimitação de 

unidades temáticas; 3º) A terceira etapa consiste no tratamento dos resultados obtidos e sua 

interpretação através do contexto histórico do pesquisador, seguido de submissão destes a 

procedimentos que permitam colocar a evidência as informações obtidas.  



28 
 

Para realização das fases da análise temática, depois das entrevistas transcritas iniciei a 

organização de todo material e estudei o material com o intuído de conhecer seu conteúdo. 

Depois o estudar detalhadamente, classifiquei as falas dos familiares de crianças em 

tratamento quimioterápico antineoplásico através de cores, em que palavras e expressões com 

sentidos iguais foram coloridas com a mesma cor.  

Foi utilizada a cor amarela para evidenciar os recursos que foram indicados pelos 

familiares; a cor rosa para identificar os conteúdos das orientações; azul claro para evidenciar 

de que forma as orientações eram realizadas e se eram realizadas; a cor vermelha foi utilizada 

para identificar como a criança reagiu às informações; a cor verde foi utilizada para identificar 

a quem deve ser direcionada as orientações e, por fim, a cor cinza evidenciou a opinião dos 

familiares sobre qual a finalidade da orientação.  

Depois de colorir as falas, agreguei os dados em quadros, e essa agregação levou a 

especificidade do tema, surgindo então, as seguintes unidades temáticas: orientações sobre o 

câncer e seu tratamento voltadas às crianças e familiares; a importância da realização das 

orientações sobre o câncer e seu tratamento junto às crianças; o conteúdo das orientações 

sobre o câncer e seu tratamento a serem realizadas pelos profissionais de saúde junto às 

crianças; os recursos a serem utilizados para a orientação realizada pelos profissionais de 

saúde junto às crianças sobre o câncer e seu tratamento. 

 

 3.6 ASPECTOS ÉTICOS 

 

 Este trabalho seguiu as determinações da Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde e foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Hospital onde foi realizado, 

tendo sido aprovado sob o parecer 520.619.  

Nesse sentido, os participantes da pesquisa assinaram duas cópias do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (apêndice 2), uma cópia ficou com o pesquisador 

e outra com o voluntário. No TCLE constavam informações como título da pesquisa, 

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

e benefícios que poderiam ser obtidos. Foi garantido o anonimato dos participantes através da 

classificação destes por ordem numérica precedida do termo “voluntário”.  

Todo o material obtido através da coleta 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  

 

As informações obtidas nas entrevistas foram agrupadas de acordo com os eixos 

temáticos, em quatro unidades temáticas: orientações sobre o câncer e seu tratamento voltadas 

às crianças e familiares, a importância da realização das orientações sobre o câncer e seu 

tratamento junto às crianças, o conteúdo das orientações sobre o câncer e seu tratamento a 

serem realizadas pelos profissionais de saúde junto às crianças, e os recursos a serem 

utilizados para a orientação realizada pelos profissionais de saúde junto às crianças sobre o 

câncer e seu tratamento. 

 

4.1 ORIENTAÇÕES SOBRE O CÂNCER E SEU TRATAMENTO VOLTADAS ÀS 

CRIANÇAS E FAMILIARES 

 

Inicialmente, quando os familiares foram questionados a respeito das orientações feitas às 

crianças em quimioterapia, eles falaram sobre a realização, ou não, dessas orientações. 

Em alguns casos as crianças não receberam nenhum tipo de informação, seja quanto ao 

processo de adoecimento pelo câncer ou o tratamento: 

 
Ele ainda não tem noção da doença, ainda não conversaram com ele. (Voluntária 9) 
 
Que eu me lembre, acho que não foi falado nada pra ele antes de começar o 
tratamento (...) não foi passada informação nenhuma sobre os efeitos colaterais. 
(Voluntária 1) 
 
Fui informada sobre o que ele poderia sentir, como seria... Me avisaram, mas não 
avisaram a ele. (Voluntária 10) 
 
A médica me falou que ele pode ter vômito... Acho que só isso (...) Essa orientação 
foi passada só pra mim, ele não sabe ainda não. (Voluntária 7) 
 

 

Há situações em que a criança está presente no momento dessas orientações aos pais e, 

ainda assim, não é realizada nenhuma orientação junto a esta.  

 
Ele (criança) estava perto, então ela (profissional) falou pra mim, mas não teve 
conversa direcionada pra ele. (Voluntária 10) 
 
Não foi passado diretamente pra ele (criança). Foi feito (orientações) pra gente, e a 
gente passava pra ele. Às vezes tinha certas conversas com os médicos que ele 
estava presente e depois que os médicos saíam ele até perguntava ‘mãe, o que que é 
isso?’, ‘pai, o que que é isso?’, e a gente passava a realidade pra ele. Nunca 
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escondemos nada dele, o que a gente tinha que passar pra ele a gente passava. 
(Voluntária 4) 
 
Acho importante as crianças perguntarem. Porque ele não foi informado, não foi 
feita uma orientação direta pra ele. (Voluntária 10)  
 

Como as crianças não recebem as orientações dos profissionais, seus familiares 

assumem papel ativo na orientação, esclarecendo sobre a doença, reações do tratamento e 

alguns dos cuidados necessários: 
 
A gente (familiares) não escondeu nada dele, passou tudo pra ele, dos riscos que 
tinha, de bom e de ruim. (Voluntária 4) 
 
Pelo pouco que eu passei pro meu neto, ele sabe que ele precisa tomar o remédio, 
mas ele não tem noção ainda da gravidade da doença. (Voluntária 9) 
 
Não orientaram (profissionais) só eu mesmo orientei sobre a doença. Até pouco 
tempo eu nunca tinha explicado a ele sobre isso, aí eu expliquei a ele, em casa, 
sobre LLA. (Voluntária 2) 
 
Não foi a equipe, fui eu que orientei sobre a queda de cabelo. Ele sabe que tem 
leucemia, mas não sabe o que é. (Voluntária 7) 
 
 

 Em alguns casos, os próprios profissionais realizaram informações junto à criança, 

orientando sobre a possibilidade de cura e explicando sobre procedimentos a serem 

realizados: 

 
A todo momento a gente passa orientações pra ele, tanto a gente, quanto a 
enfermeira, ele mesmo também fica atento e tudo que ele sentir diferente ele fala. 
Ele se cuida mesmo! (Voluntária 4) 
 
Primeiro falaram sobre a doença, que ele ia entrar em tratamento pra melhorar, 
que tinha cura, pra ele não ficar preocupado, essas coisas que eles passaram (...) As 
informações sobre as reações elas (profissionais) passaram só depois que ele teve a 
reação, e (a criança) não sabia dessas reações. Ele ficou assustado. (Voluntária 8) 
 
Conversaram muito com ele, quando ele colocou um cateter (de longa permanência) 
explicaram a ele... Foi bem repassado. (Voluntária 6) 
 
A partir do primeiro dia que eu vim pra cá, eles foram muito transparentes, tanto 
comigo quanto com ela, falou sobre o tratamento (...) Eu acho que tudo que eles 
passaram assim, pra mim e pra ela, foi importante. (Voluntária 5) 
 

Ao analisar as falas dos familiares, foi possível identificar que, embora algumas 

crianças comecem o tratamento tendo sido orientadas sobre este e sobre sua doença, seja pelos 

próprios pais ou pelos profissionais de saúde, ainda há crianças que não recebem nenhum tipo 

de informação. 
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4.2 A IMPORTÂNCIA DA REALIZAÇÃO DAS ORIENTAÇÕES SOBRE O CÂNCER E 

SEU TRATAMENTO JUNTO ÀS CRIANÇAS  

 

Ao serem perguntados sobre a importância das orientações para as crianças, os 

familiares relataram que acham importante que sejam feitas, pois os profissionais tem mais 

conhecimento, usam linguagem apropriada par facilitar o entendimento da criança, além de 

passarem mais credibilidade: 

 
Bom, eu acho que assim, que os médicos podem falar tudo pra eles (...) de repente o 
profissional tem um estudo maior pra falar, pra passar isso pra ele numa linguagem 
dele, da criança, entendeu? (Voluntária 4)  
 
Eu acho, acho muito importante orientar. Porque, assim, quando eu falo as coisas 
pra ela (criança) assim, não sei se ela não acredita em mim, ou se ela acha que eu 
to privando ela. Eu chego pra médica e falo ‘oh, doutora, tá acontecendo isso, isso 
e isso’, aí a médica vai e conversa com ela.(...) Melhor ela falar do que eu falar, 
passa mais credibilidade. (Voluntária 3) 

 

 Além de relatarem achar importante que seja feita a orientação para a criança, os 

familiares também expuseram o porquê. Entre os motivos estão: com acesso a informação a 

criança pode ser capaz de repassar a outras pessoas, tais como visitantes, colegas e os próprios 

pais. Além de possibilitar comportamentos mais positivos para o enfrentamento da doença e 

tratamento. 
 

A criança tem que saber dos cuidados pra ele explicar pras outras pessoas que 
visitam e pra outras pessoas (...) Porque muitas das vezes a gente explica, mas as 
pessoas não gostam, né, não entendem. (Voluntária 6) 
 
Então, eu acho que ajuda no tratamento (...) Pra ele eu acho legal ficar sabendo do 
tratamento, porque ele se interessa em saber, ele já pediu pra saber sobre o 
remédio, explicou da doença para os coleguinhas. (Voluntária 8) 
 
Acho que tem que orientar porque muitas das vezes os pais não são bem atenciosos, 
né, não são todos os pais que têm o cuidado. Então, pelo menos a criança, começar 
ela mesma a educar os pais (...) Acho que a orientação ajuda a entender e aceitar, 
né. (voluntária 6) 
 
Eu acho que se o profissional sentar e explicar pra eles os riscos das coisas vai 
ajudar muito! Porque eu já vi criança que a mãe esconde, eu já vi... tem mãe que 
não passa pro filho a realidade, o risco que  tem. Então você vê a criança pegando 
negócio do chão, sujo, você vê a criança descalça num lugar que não pode, 
entendeu? (Voluntária 4) 
 
Ah, acho que as orientações podem ajudar pra entender tudo isso que eles estão 
passando, essa turbulência. (Voluntária 10) 

 
Acho importante que conversem com ele pra que ele entenda e tenha mais força de 
vontade, né?! Ajuda pra criança não ficar deprimida, né?! Porque muitas delas 
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ficam, se entregam, ficam tristinhas (...) acho que assim pode ajudar a criança a 
aceitar a doença e ajudar ela né. (Voluntária 9) 
 
 

Os familiares relataram expectativas de mudanças posteriores às orientações – em caso 

de crianças que ainda não haviam sido orientadas – e mudanças no comportamento das 

crianças já orientadas pelos profissionais de saúde. 
 
Enquanto ele não sabia da doença ele tava calado, não queria falar, se entregou 
muito(...) Depois que a doutora conversou com ele e explicou tudo, ele se levantou 
mais (...) acho que ele se sente melhor (...) Porque ele tá ciente do que ele tem que 
fazer. E ele fica mais tranquilo. (Voluntária 8)  
 
Ah, eu acho que as orientações podem ajudar a entender melhor as coisas. Eu acho 
que ela vai reagir melhor. (Voluntária 3) 
 
Por isso que eu falo, se eles explicassem tudo sobre os cuidados que precisa ter, ele 
se ajudaria mais. Porque quando a médica falou sobre o cuidados com os alimentos 
pra ele... Ele vai ao mercado e olha a data de vencimento das coisas, ele se cuida! 
(Voluntária 4) 
 
 
A orientação ajuda a entender melhor as coisas, (...) acho que ela vai reagir bem 
melhor! (Voluntária 5) 
 

Ao serem questionados sobre a importância das orientações direcionadas à criança 

antes do início do tratamento quimioterápico, os familiares relataram achar importante que 

essas orientações sejam feitas pelos profissionais de saúde, pois, segundo eles, esses 

profissionais passam mais credibilidade e possuem maior conhecimento para utilizar 

linguagem adequada à capacidade de entendimento da criança, além de possibilitar que a 

criança repasse essas informações a colegas e visitantes.  

Outros familiares relataram que, em casos onde os pais não sejam muito atenciosos, as 

próprias crianças podem orientá-los em relação aos cuidados com o tratamento. Para os 

familiares, as orientações devem ser feitas no intuito de diminuir o medo do tratamento, 

facilitar a compreensão da criança e incentivar a cooperação, favorecendo os resultados o 

tratamento. 

Alguns familiares ainda relataram melhoras no comportamento das crianças após estas 

terem sido orientadas, indicando enfrentamento positivo da situação da doença e tratamento. 

Quanto às que ainda não haviam sido orientadas, os familiares apresentaram expectativas de 

mudanças positivas no enfrentamento por parte desta. 
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4.3 O CONTEÚDO DAS ORIENTAÇÕES SOBRE O CÂNCER E SEU TRATAMENTO A 

SEREM REALIZADAS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE JUNTO ÀS CRIANÇAS  

 

 Durante a realização das entrevistas, os familiares relataram quais informações haviam 

sido passadas às crianças antes de iniciar o tratamento quimioterápico. Posteriormente, foram 

questionados sobre o conteúdo das orientações direcionadas às crianças que acham 

importantes de serem realizadas.  

 
É orientar o que é a doença (...) falar que vai obter a cura, que tem uma esperança 
que vai ter a cura. (...) É saber a verdade do tratamento que ele tá fazendo, porque 
ele já tem 12 anos tem mais um entendimento né. ( Voluntária 1)  

 
Lavar a mão toda hora, passar álcool, cuidados com o cateter, cuidado com a 
alimentação... Fruta, quanto está neutropênico, não pode comer... Isso tudo é 
importante para a criança entender e  quando tiver na casa de alguém, ele mesmo 
falar. O principal é informar sobre os cuidados. (Voluntária 6) 
 
Quer dizer (...) a alimentação, conversei pra ele comer verdura, beterraba... Ele 
comeu tanto brócolis que tá até enjoado. Ele fala “eu não gosto de comer tal 
alimento”, eu falo F. (...) come um pedacinho que faz parte da sua cura, do seu 
tratamento.”(Voluntária 2) 
 
 
Explicar pra eles o risco que eles correm, explicar que cooperando dá pra levar, dá 
pra ele se tratar, se curar, entendeu? Ensinar eles a entenderem um pouco a 
situação pra facilitar mesmo, até pra eles. (Voluntária 4) 
 
 
Eu acho que pra ele não seria importante passar as reações do tratamento. Porque 
ele bota muito as coisas na cabeça, entendeu? Porque ele fica com aquilo na 
cabeça, pode até prejudicar (...) Mas, no geral, acho que seria importante orientar 
(...) falar sobre a queda de cabelo. (Voluntária 7) 
 
Ah, acho que tem que informar que é um tratamento pro bem deles (...), igual eu fiz 
com meu filho, pra ele não ficar com medo do tratamento, que isso é pra cura da 
doença que ele tem. (Voluntária 8) 
 
Acho que a equipe tem que falar pra ele o que é a doença, como que vai ser o 
tratamento, porque eu não posso falar porque eu não sei. (Voluntária 10) 
 
 

Quanto ao conteúdo das orientações direcionadas às crianças, os familiares falaram 

sobre a cura da doença,  os cuidados de higiene com as mãos e alimentos, a importância da 

alimentação e sobre a possibilidade de cura da doença; além disso, alguns citaram a 

orientação relacionada aos efeitos colaterais do tratamento, como a queda de cabelo. 
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4.4 MANEIRAS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE REALIZAREM AS 

ORIENTAÇÕES SOBRE O CÂNCER E SEU TRATAMENTO JUNTO ÀS CRIANÇAS  

 

Em um primeiro momento, os familiares foram questionados sobre como as 

informações eram passadas para as crianças e, na maioria dos casos, esses informaram que as 

orientações eram feitas através de conversas. 

 Desta forma, os familiares foram questionados se haveria outros recursos, além da 

conversa, que pudessem facilitar a compreensão da criança sobre a doença e seu tratamento. 

Entre seus discursos, pode-se observar que os familiares pontuaram que as orientações 

poderiam ser feitas através de conversas, com carinho, assim como através de outros recursos:  
 

Na hora que for fazer o tratamento dele e passar uma tranquilidade pra ele (...) só 
orientando, conversando, mais do que isso não é necessário não. (Voluntária 1) 

 
Ah, se eu fosse a enfermeira do setor eu ia orientar da melhor maneira possível, 
com a palavra, com um carinho (...) Acho que conversando, explicando também. 
(Voluntária 3)  
 
Tem que brincar com os alimentos, né, pra não ser uma coisa muito chata (...) 
Orientar pra ele sempre obedecer os pais, né, aos médicos, aos enfermeiros, porque 
tudo é pra contribuição da cura mais rápida (...) É igual a uma sala de aula, Não 
tem que obedecer aos professores? Aqui tem que obedecer a enfermeira, os médicos 
e a mãe. (Voluntária 2) 
 
Usando a brincadeira, ele ficaria menos agressivo (...) porque já teve casos de 
conseguirem tirar sangue dele com o médico brincando com ele, o outro furou e ele 
nem ligou! A enfermeira X. tem um papo com ele que convence ele a fazer qualquer 
coisa. (Voluntária 4) 
 
Ah, eu acho que através da conversa, de uma brincadeira... Até mesmo explicando, 
brincando com papel, aí mostra como tem que fazer, como tem que limpar. E até 
mesmo na hora de fazer o curativo deles, (...) explicando com muito jeito, com muito 
cuidado. (Voluntária 6)  
 
Oh, eu acho que as crianças entendem melhor através de desenhos, figuras. Eu acho 
que é mais fácil pra entrar no entendimento deles. (Voluntária 9)  
 
Ele tem até um livrinho da quimioterapia. O livro é ótimo, fala na linguagem deles 
mesmo, daí explica sobre a quimioterapia, o cabelo cair (...) vai envolvendo a 
criança. (...) Acho que é uma forma de ajudar a entender porque é uma linguagem 
infantil e conta a história de uma criança na idade dele. (Voluntária 10)  
 
 

Em relação aos recursos utilizados para realizar essas orientações, os familiares 

indicaram a conversa sensível, com carinho, além da utilização de livros ilustrativos, 

brincadeiras e desenhos que possam demonstrar o procedimento a ser realizado com a criança. 

Segundo eles, através dessas formas de orientação, a criança pode entender melhor seu 
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processo de adoecimento, visto que esses recursos estão associados à sua capacidade de 

compreensão.    
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5 DISCUSSÃO 

 

Os dados da pesquisa apontaram que em alguns casos as crianças iniciam o tratamento 

quimioterápico sem ter noção sobre a sua doença, tratamento e efeitos colaterais, 

desconsiderando o fato dessa ser a principal envolvida no tratamento quimioterápico. Esses 

dados confirmam o que é abordado na literatura por Gibson et al (2010) que afirmam haver 

uma tendência a considerar o paciente pediátrico como um receptor passivo, em vez enxergá-

lo como um usuário ativo dos serviços de saúde. 

Neste sentido, uma pesquisa realizada no Reino Unido demonstrou que os estudos 

sobre o câncer infantil evoluem na ausência de opinião das próprias crianças, sem que haja 

interesse em pesquisar se os serviços prestados pela equipe de saúde correspondem às suas 

necessidades. Outro dado é que apenas recentemente os profissionais de saúde passaram a 

entender que a criança quer receber informações detalhadas sobre sua doença (GIBSON et a, 

2010; CICOGNA; NASCIMENTO; LIMA, 2010).  

É importante considerar que, durante a convivência da criança com o câncer, esta sente 

a necessidade de saber o que está acontecendo consigo. Mesmo as crianças com dois ou três 

anos de idade, querem entender o seu processo de adoecimento, o que reafirma a necessidade 

dos profissionais de saúde de ter um olhar integrado, visando à diminuição do estresse 

causado pela doença e tratamento, assim como a não negligenciar a capacidade de 

compreensão da criança (ANDERS; SOUZA, 2009). 

Compreendendo que a criança é a principal conhecedora de suas necessidades e de seu 

bem-estar, a literatura fala sobre a importância de que essa seja ouvida e orientada já que deve 

ser a principal fonte de informações para que a equipe de saúde planeje suas ações. 

 Em um estudo realizado em 2010 com o objetivo de compreender a quimioterapia sob 

a ótica de crianças foi possível identificar que, por não saber a qual procedimento seriam 

submetidas, as crianças sentiam medo e, em muitos casos, apresentavam episódios de choro. 

Esses dados ratificam a necessidade de orientação voltada à criança, a fim de diminuir sua 

insegurança e medo, tornando-a protagonista do seu processo de tratamento e participante 

ativa em sua cura (GIBSON et al, 2010; CICOGNA; NASCIMENTO; LIMA, 2010). 

Novas abordagens sociológicas a respeito da infância descrevem as crianças, inclusive 

as menores, como atores que desempenham papel ativo no meio que as envolve, tendo suas 

próprias experiências e formas de compreensão. Nesse sentido, pode-se perceber que as 

crianças são competentes o suficiente para opinarem e participarem ativamente na tomada de 

decisão em suas vidas. A ideia de que a criança deve estar envolvida em seu processo de 
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tratamento está sendo crescentemente adotada e, sendo assim, acredita-se que promovendo o 

conhecimento dessas e permitindo-lhes participar, haverá melhora nos padrões de cuidado 

prestados à essa clientela, assim como direcionamento das ações centradas em suas escolhas 

(GIBSON et al, 2013).  

Os dados da pesquisa apontaram que os profissionais realizam as orientações junto aos 

familiares, ficando assim sobre responsabilidade destes repassarem as informações às 

crianças, e mesmo que a criança esteja perto, as informações não são direcionadas a essa. 

Esses dados confirmam o que diz Hockenberry (2011), que mesmo quando a criança é grande 

o suficiente para falar de si, são os pais os questionados sobre idade e outras informações 

relacionadas à criança (HOCKENBERRY, 2011). 

Neste mesmo sentido, Gibson et al (2010) destacam que as crianças relatam receberem 

informações sobre sua doença e tratamento diretamente dos seus pais e não reportaram 

nenhum exemplo onde foram orientadas pelos profissionais de saúde. Ao serem questionadas 

de que forma gostariam de ser orientadas, as crianças relataram que gostariam que fosse 

diretamente pelos profissionais de saúde, antes mesmo dos seus pais receberem essas 

informações. 

Com relação ao conteúdo das orientações realizadas junto às crianças, os familiares 

apontaram que eles falam sobre a doença e a possibilidade de cura. Entretanto, em relação às 

possíveis reações do tratamento, as crianças são orientadas após apresenta-las. Quanto a isso, 

a literatura destaca que, devido à falta de orientação sobre as possíveis reações do tratamento, 

as crianças podem pensar que as reações que estão vivenciando podem ser permanentes 

(GIBSON et al, 2010).  

Dados de um estudo britânico evidenciaram o relato de uma criança que, devido ao 

uso de esteroides, tinha o apetite aumentado e estava com medo de que esse quadro de ganho 

de peso progressivo fosse permanente, expressando que gostaria de ter sido esclarecida quanto 

a isso. Argumenta-se que a criança, quando se sente bem orientada e consegue expressar suas 

dúvidas, assim como saná-las, se sentem mais envolvidas e têm mais lembranças positivas 

sobre o tratamento (GIBSON et al, 2010).  

Foi visto que quando as crianças que são orientadas, elas ficam atentas e tudo o que 

sentem de diferente comunicam. Esse dado corrobora com Nobrega et al (2010) ao afirmar 

que a orientação direcionada à criança é importante, pois a criança em idade escolar apresenta 

entendimento da doença em si, assim como os fatores que a envolve, de acordo com sua 

compreensão. Elas são capazes de compreender e perceber qualquer indício que não seja 

reconhecido como normal de maneira precoce. 
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Crianças em idade escolar entrevistadas em uma pesquisa inglesa relataram que 

preferem que os profissionais de saúde passem todas as informações sobre o tratamento e suas 

reações, visto que são donas do seu próprio corpo e é nele onde os profissionais atuarão. 

Outras crianças relataram que gostariam de ser informadas sobre quais reações esperar e como 

proceder, caso as tivessem, porém, na prática, os profissionais de saúde não o fizeram 

(GIBSON et al, 2010).  

Na percepção dos familiares, os profissionais de saúde têm maior habilidade e passam 

mais credibilidade para informar as crianças, além de utilizar linguagem compatível ao nível 

de desenvolvimento infantil.  

A forma de adequação da informação à faixa etária da criança é uma questão muito 

delicada. Já que o método utilizado para orientação dessas crianças determina o modo como 

esta percebe e interpreta a situação e, conforme esta vai amadurecendo, vai adquirindo mais 

habilidade e capacidade para compreender conceitos relacionados à doença, isso influencia na 

maneira como esta vai responder ao tratamento (SOARES; SABIÃO; ORLANDINI, 2009). 

Assim, um estudo comprovou que as crianças gostariam que os profissionais de saúde 

utilizassem palavras que fossem de sua compreensão e, em caso de crianças mais velhas, que 

não fossem utilizadas palavras infantis. Além disso, os dados demonstraram que essas 

gostariam de ser orientadas de forma direta, clara e específica (GIBSON et al, 2010).  

No entanto, ainda segundo Gibson et al (2010), ao mesmo tempo em que desejam ser 

orientadas sobre o seu tratamento, as crianças relataram achar a forma que os médicos 

transmitem essas informações muito massacrante, o que evidencia a necessidade de adaptação 

da linguagem de acordo com cada idade e correspondente nível de compreensão. Dessa 

forma, a utilização de termos infantilizados para crianças maiores torna-se um ponto negativo, 

assim como a utilização de termos técnicos. 

Os resultados mostraram que quando as crianças têm acesso à informação elas têm 

capacidade para repassá-las para outras pessoas do seu convívio social. Em relação ao 

trabalho de orientação, esse deve buscar ampliação da consciência que a criança possui sobre 

a realidade que a cerca, a fim de promover uma compreensão menos estereotipada e 

preconceituosa etária (PASQUALINI; GARBULHO; SCHUT, 2004). 

Desta forma, segundo Pasqualini, Garbulho e Schut (2004), o indivíduo 

instrumentaliza-se para uma atuação transformadora frente à realidade social na qual está 

inserido. Pesquisadores do desenvolvimento infantil destacam que os processos educativos na 

infância exercem maior influência sobre o desenvolvimento das qualidades psíquicas quando 
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comparados aos adultos, o que constata a relevância de ações educativas junto a crianças 

nessa faixa.  

Outros familiares expuseram a importância de informar a criança sobre os riscos aos 

quais está exposta, podendo causar mudanças positivas de hábitos anteriores. Esse assunto é 

abordado na literatura por Cicogna, Nascimento e Lima (2010), que realizaram um estudo 

com crianças e adolescentes em tratamento quimioterápico. Foi evidenciado que antes da 

quimioterapia, as crianças não tinham cuidados de higiene com as mãos e alimentos, 

ingerindo-os sem higienização. Posteriormente ao início do tratamento, devido à necessidade 

de higienização e cozimento dos alimentos, essas perceberam à quantas bactérias estão 

expostas e relataram que pretendem mudar esses hábitos, mesmo após sua cura. 

Quanto aos possíveis recursos para realização das orientações junto as crianças, a 

conversa foi destacada. Entretanto para a maioria dos participantes apenas a conversa não 

seria suficiente para a compreensão da criança sobre a doença e seu tratamento, sendo 

necessário lançar mão de recursos tais como, brincadeira, desenho, uso de materiais 

educativos com linguagem lúdica. 

Segundo uma pesquisa realizada por Mello e Valle (2010), o brincar da criança com 

instrumentos hospitalares é capaz de inserir a criança no mundo hospitalar e aproximá-la dos 

procedimentos que serão realizados, identificando que o brincar ajuda tanto a criança quanto a 

família a suportar a doença e o tratamento.  

Ter um horário diário para brincar é uma prática terapêutica para crianças que 

apresentavam-se aflitas, devido ao fato desse recurso permitir que essas expressem seus 

medos e ansiedades. Além de apresentarem uma rota de fuga para a aflição de crianças 

hospitalizadas com câncer, o uso de brinquedos como forma terapêutica e a oportunidade 

consistente da criança brincar permitem que essa desenvolva maior senso de controle 

(GIBSON et al, 2010).Esses dados também são evidenciados por Borges, Nascimento e Silva 

(2009) que afirmam que as atividades lúdicas atuam como catalisadores tanto no processo de 

adaptação à hospitalização quanto no processo de recuperação, e que essas estratégias 

potencializam ganhos relacionados à aprendizagem e ao comportamento da criança.  

Além disso, através do lúdico é possível que a criança expresse sua criatividade e 

emoções, proporcionando a construção de uma realidade própria e singular, estratégia que 

minimiza os efeitos negativos da hospitalização (BORGES; NASCIMENTO; SILVA, 2009; 

MELLO; VALLE, 2010).  

Neste sentido, autores afirmam que a utilização de figuras, livros de histórias, 

metáforas e exemplos, principalmente em crianças menores de seis anos, pode favorecer a 
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compreensão de alguns conceitos.  Em crianças maiores, pode-se incentivar que essa faça 

desenhos sobre a sua percepção em relação ao tratamento e à doença, podendo esse método 

também ser utilizado por adultos para facilitar a explicação sobre aspectos do tratamento e 

doença (SOARES; SABIÃO; ORLANDINI, 2009). 

Um estudo realizado com acompanhantes de crianças em quimioterapia evidenciou 

que, na opinião destes, as atividades lúdicas, a disponibilidade de brinquedos e ambiente 

físico colorido, adequado ao mundo infantil, influenciaram positivamente na qualidade do 

tratamento e no bem-estar da criança com câncer, contribuindo principalmente para o 

esquecimento da dor e da hospitalização, assim como incentivando a continuidade do 

tratamento (JESUS et al, 2010) 

As orientações ajudam a criança a aceitar a doença, entender melhor o que está 

passando, ter força de vontade e evitar possíveis quadros de tristeza e depressão. Ou seja, 

aumentam os recursos para que enfrentamento seja mais positivo. Um estudo realizado na 

Suécia evidenciou que as crianças sentem necessidade de estarem envolvidas em seu cuidado 

e nos procedimentos inerentes ao tratamento e, mesmo quando não podiam participar 

ativamente, essas assistiam atenciosamente à execução de procedimentos (BJÖRK; 

NORDSTRÖM; HALLSTRÖM, 2006). 

 As crianças expressaram que gostariam de estar envolvidas em tomadas de decisão, 

assim como gostariam de ajudar às enfermeiras e, quando inseridas no tratamento, 

colaboraram facilitando a realização de procedimentos. Esses dados evidenciam que, quando 

vistas como sujeitos da sua própria doença e tratamento, as crianças se sentem importantes 

colaboradoras nesse processo, o que as motivas e garante melhor enfrentamento (BJÖRK; 

NORDSTRÖM; HALLSTRÖM, 2006). 

Essas estratégias para estimular o enfrentamento positivo por parte da criança e sua 

família é abordada por Silva et al (2009) e Jesus et al (2010) que enfatizam a necessidade de 

humanização da assistência prestada pelos profissionais de saúde. Segundo esses autores, os 

profissionais devem fornecer subsídios psicológicos a fim de que esse envolvimento e suporte 

emocional funcione como facilitador do cuidado prestado à criança. Isso é possível através da 

escuta ativa, encorajamento, manifestação de apoio e compreensão, solidariedade e 

capacidade de colocar-se no lugar do outro; com o somatório dessas práticas é possível obter 

um vínculo afetivo eficaz, o que tende a trazer benefícios para o tratamento.  

Além disso, outras práticas que otimizam o enfrentamento da criança são as 

brincadeiras e atividades lúdicas. Se adicionadas às práticas diárias de cuidado, esses recursos 

favorecem o relaxamento e proporcionam enfrentamento positivo da situação de 
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hospitalização, já que a criança quer e necessita brincar (SILVA et al, 2009; JESUS et al, 

2010). 

Além dos recursos citados, na visão dos familiares, a abordagem dos profissionais 

deve ser carinhosa, o que facilita a compreensão da criança sobre sua situação, minimizando 

os efeitos negativos da hospitalização. Partindo do pressuposto de que o ambiente hospitalar é 

desencadeador de sofrimento psíquico tanto para o paciente quanto para seus familiares, a 

partir de uma assistência integral prestada pelos profissionais de saúde, pode-se amenizar esse 

sofrimento e garantir melhor aceitação da doença, facilitando o envolvimento da criança em 

seu processo terapêutico (SILVA et al, 2010). 

 Neste sentido, França et al (2013) afirmam a importância da comunicação verbal e não 

verbal como instrumento fundamental para a realização do cuidado integral e humanizado, 

através do qual é possível reconhecer e acolher as necessidades da criança com câncer, 

visando a obtenção de tratamento digno.  

Em estudo realizado na Austrália foi possível identificar que a comunicação eficaz é 

um componente indispensável para os cuidados de enfermagem e, quando sustentados através 

de uma relação de cooperação e sensibilidade, é um importante instrumento facilitador e 

estimulador do bom relacionamento entre o enfermeiro e a criança com câncer (FRANÇA et 

al, 2013).   

Somado a essa ideia de criação de vínculo afetivo entre as crianças e os profissionais 

de saúde, um estudo sueco realizado por Björk, Nordström e Hallström (2006) evidenciou que 

as crianças têm necessidade de bom relacionamento com os profissionais de saúde. Esse dado 

foi evidenciado pela expressão corporal das crianças, onde expressaram essa necessidade 

através de sorrisos, conversas e distribuindo beijos e abraços para membros da equipe, além 

de interagirem fazendo brincadeiras. Outra necessidade evidenciada foi a de recompensa e 

elogios, já que essas se mostravam felizes após receberem elogios ou pequenos presentes 

como bonificação pela sua colaboração e bom comportamento. 

 Nesse sentido, as crianças apreciam quando os médicos e os enfermeiros as ouvem e 

fazem um esforço para conhecê-los como pessoa, assim como para conversar sobre sua vida 

no ambiente extra-hospitalar. Essa relação de interesse na vida pessoal da criança, segundo as 

mesmas, as faz sentir como pessoas, ademais de pacientes (GIBSON et al, 2010; BJÖRK; 

NORDSTRÖM; HALLSTRÖM, 2006).  

Resultados de um estudo britânico que objetivava relatar a percepção das crianças com 

câncer em relação ao cuidado prestado, mostraram que quando questionadas sobre o que 

achavam dos enfermeiros, essas os classificaram como legais, engraçados e prestativos, 
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relatando ainda sua satisfação em brincar e conversar com esses profissionais. Além desses 

dados, foi possível observar que as crianças relataram conhecer melhor os enfermeiros e 

sentir-se mais à vontade conversando com esses, pelo fato dos enfermeiros ficarem mais 

tempo com elas (GIBSON et al, 2010).  

Em contrapartida, esses profissionais também devem ter a sensibilidade de respeitar os 

momentos a sós dessas crianças, o que foi evidenciado através do discurso das próprias, que 

relataram que os profissionais eram insensíveis quando não respeitavam os momentos a sós, 

assim como quando realizavam procedimentos sem qualquer explicação prévia. Esses dados 

ratificam a importância dos profissionais de saúde, em geral, serem sensíveis às necessidades 

e sentimentos das crianças, percebendo seus momentos de tristeza e aflição e lançando mão de 

recursos que possam minimizar essas sensações (GIBSON et al, 2010). 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Este estudo de caráter descritivo e exploratório, com abordagem qualitativa, a partir de 

entrevista semiestruturada aplicada aos familiares de crianças em tratamento quimioterápico 

atendidas em um hospital público no Estado do Rio de Janeiro evidenciou as orientações que 

os familiares acham importante para o conhecimento da criança em tratamento 

quimioterápico, além de ter discutido os recursos usados para orientação junto à essas 

crianças, na percepção dos familiares. 

 Notou-se que muitas crianças iniciam o tratamento quimioterápico sem receber 

nenhuma informação sobre sua doença ou tratamento, sendo essas orientações direcionadas 

aos seus familiares. Em alguns casos, os pais assumiam o papel de orientadores e, em outros, 

os próprios profissionais de saúde realizavam essas orientações. Embora nem todas as 

crianças fossem devidamente orientadas, os familiares relataram apreciar que as crianças 

recebam informações sobre sua doença e tratamento, especialmente pelos profissionais de 

saúde, por passarem maior credibilidade. 

 Em relação ao conteúdo das orientações realizadas junto às crianças em tratamento 

quimioterápico, os familiares relataram a necessidade de não se esconder nada da criança, 

assim como de esclarecer suas dúvidas sobre a doença e o tratamento. Além disso, foi 

evidenciado em seus discursos a importância da orientação sobre os cuidados com a 

alimentação, higiene das mãos e alimentos, assim como quanto às possíveis reações adversas 

do tratamento.   

 Quanto aos recursos a serem utilizados para realizar essas orientações, alguns 

familiares relataram que a conversa seria suficiente. Em contrapartida, grande parte dos 

familiares citou a utilização de recursos que garantam o entendimento da criança, a partir de 

meios e linguagem adequados à capacidade de compreensão desta. Sendo assim, os recursos 

citados pelos familiares foram a inclusão do lúdico, através de brincadeiras, desenhos, livros 

ilustrativos, além de uma abordagem carinhosa e humanizada por parte dos profissionais de 

saúde. 

 Desta forma, pode-se concluir que os familiares cuidadores de crianças em tratamento 

quimioterápico consideram que os profissionais de saúde orientem as crianças antes do 

tratamento quimioterápico. Ademais, relatam a importância do uso de recursos que 

possibilitem a compreensão dessas informações por parte das crianças, a fim de facilitar seu 

entendimento e minimizar os efeitos negativos do tratamento e da doença já que, quando não 
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orientadas, as crianças podem ser tomadas por sentimento de medo, tendo uma má 

experiência quanto ao processo de tratamento.   
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8 APÊNDICES 

 

8.1 APÊNDICE 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: Percepção dos familiares quanto às orientações de enfermagem junto às crianças em idade 
escolar com câncer em tratamento quimioterápico. 
Pesquisadores Responsáveis: Liliane Faria da Silva, Fernanda Garcia Bezerra Goes e Lorrane Sardinha 
Sarmento. 
Instituição a que pertence o pesquisador responsável: Universidade Federal Fluminense. 
Telefones para contato: (21) 7806-7680 e (21)91928931 
Nome do voluntário: ______________________________________________________ 
Idade: ____________ anos               R.G. _____________________________________ 
 

O (A) Sr. (a) está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa “ Percepção dos familiares a 
respeito das orientações sobre quimioterapia realizada pelos profissionais junto às crianças com câncer.” de 
responsabilidade dos pesquisadores Liliane Faria da Silva, Fernanda Garcia Bezerra Goes e Lorrane Sardinha 
Sarmento.  

A pesquisa tem como objetivos: Descrever as orientações que os familiares acham importantes para o 
conhecimento da criança em idade escolar em tratamento quimioterápico antineoplásico e Discutir os recursos 
usados para orientação junto às crianças em idade escolar em tratamento quimioterápico antineoplásico, na 
percepção dos familiares. 

A realização da coleta de dados será por meio de uma entrevista, feita pelas pesquisadoras Lorrane 
Sardinha Sarmento e Liliane Faria da Silva. As perguntas serão voltadas para familiares de crianças em 
quimioterapia antineoplásica. A entrevista será gravada com o auxílio de um aparelho eletrônico, em seguida, 
serão transcritas na íntegra e posteriormente analisadas.  

A pesquisa terá duração aproximada de dez meses, com o término previsto para agosto de 2014. 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 de forma aleatória. 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, como também na que trabalha. Sua 
participação nesta pesquisa será apenas responder as perguntas a serem realizadas sob a forma de um 
questionário. Após 5 anos os questionários serão invalidados e todo material será destruído. 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.  .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)                                                                      Lorrane Sardinha Sarmento 

                                                                                            (Responsável por obter o consentimento) 
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8.2 APÊNDICE 2- ROTEIRO DE ENTREVISTA  
 

IDENTIFICAÇÃO 

Nome fictício para identificação na pesquisa:_______________________________  
Grau de parentesco:_______________________________________  
Idade:_________ Escolaridade:____________________  
Ocupação:_______________________________________________  
Idade da criança:_________________________________________  
Diagnóstico:_______________ Data do diagnóstico da criança:________________ 
Quimioterápicos administrados na criança:____________________________ 
 

___________________ 

PERGUNTAS:  

1) Quais informações a respeito do tratamento quimioterápico que acha importante a criança 

ter antes de começar a quimioterapia? 

 

2) De que maneira você acha que os profissionais podem orientar essas crianças? 

 

3) De que forma você acha que essas orientações podem ajudar no tratamento da criança? 
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9 ANEXOS 

 

9.1 ANEXO 1 – PARECER CEP
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