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RESUMO 

Problema: Atualmente o câncer infantil representa a segunda causa de morte na faixa 

etária de 5 a 19 anos, ultrapassado apenas pelos óbitos provocados por causas externas. E, 

a partir do diagnóstico, traça-se uma das propostas de tratamento, a terapêutica com os 

agentes antineoplásicos, conhecidos como quimioterápicos, os quais são responsáveis pelo 

longo período de internação, tendo em vista que um dos efeitos adversos desta terapêutica 

com maior incidência é a neutropenia pós-quimioterapia. Tal condição representada pela 

contagem de neutrófilos inferior a 1500/m
3
 torna necessário o uso de moduladores de 

resposta muitas vezes em domicílio. Objetivo: Este estudo tem como objetivo construir 

uma ação educativa durante a utilização em domicílio do fator estimulador de colônias 

granulocíticas (G-CSF), pelo paciente e/ou familiar, buscando conhecer o significado desta 

ação educativa a ser construída em conjunto com os familiares, considerando e respeitando 

o conhecimento e saber emanado por eles, em todo o processo holístico de saúde onde o 

indivíduo apresenta necessidades interligadas ao meio que o cerca. Método: É um estudo 

de natureza qualitativa, tipo descritivo com apropriação do método fenomenológico na 

percepção de Maurice Merleau Ponty, e a teoria transpessoal de Jean Watson e teve como 

cenário o centro de quimioterapia infantil do Instituto Nacional de Câncer, que é uma 

Instituição Pública Federal de referência na área oncológica, e obteve aprovação no CEP 

em 22/12/2015n° do CAAE-51715515.500005243 e no CEP da instituição coparticipante 

em 07/01/2016 n
0 

do CAAE-51715515.5.3001.5274. O estudo foi desenvolvido em 

conformidade com os princípios éticos estabelecidos na Resolução do Conselho Nacional 

de Saúde (CNS) 466/12. Resultado: A coleta de dados ocorreu no serviço de 

quimioterapia infantil por meio de entrevista com participação de dezoito familiares. As 

entrevistas foram transcritas na integra com apropriação do método de Giorgi e após 

analise a luz da fenomenologia da Percepção de Maurice Merleau-Ponty  originou-se a 

formação de quatro categorias: Categoria 1-O impacto do diagnóstico de câncer na 

perspectiva do familiar; Categoria 2-O significado do câncer e tratamento na percepção do 

familiar; Categoria 3-A importância da espiritualidade na percepção do familiar da criança 

com câncer; 4-O significado do cuidado domiciliar na perspectiva do familiar. 

Considerações finais: Durante o decorrer deste estudo percorreu-se um caminho 

direcionado ao cuidado, tanto ao cuidador quanto do ser a ser cuidado com o objetivo de 

compreender e auxiliar os familiares no processo do cuidar a partir da percepção da 

experiência vivenciada por estes em um contexto familiar. Tais propósitos incluíram o 

respeito e valorização do conhecimento e das experiências desses familiares, incluindo 

suas crenças, cultura, e hábitos sociais. E, neste contexto é de extrema importância que o 

enfermeiro vivencie a experiência a partir da percepção do sujeito deste estudo, 

considerando os conceitos humanísticos, visando almejar uma assistência cada vez mais 

qualificada e de excelência, o que propiciou a construção de uma tecnologia educacional 

(cartilha educativa), no que se refere ao uso em domicilio do fator estimulador de 

crescimento de colônias de granulócitos.  

Descritores: neutropenia. Quimioterapia. G-CSF. Educação em saúde. 

 



 
 

ABSTRACT 
 

Problem: Currently, childhood cancer represents the second cause of death in the age 

group of 5 to 19 years, surpassed only by deaths caused by external causes. From the 

diagnosis, one of the treatment proposals is the treatment with antineoplastic agents, 

known as chemotherapeutic agents, which are responsible for the long period of 

hospitalization, considering that neutropenia is one of the adverse effects of this therapy 

with a higher incidence after chemotherapy. That condition, represented by the neutrophil 

count below 1500 / m
3
 makes it necessary to use response modulators often at home. 

Objective: This study aimed to construct an educational action during the use of the 

granulocytic colony-stimulating factor (G-CSF), by the patient and / or family member at 

home. It seeks to know the meaning of this educational action built together with the 

family, considering and respecting the knowledge and knowledge emanated by them, 

throughout the holistic process of health where the individual present needs interconnected 

to the environment that surrounds him. Method: It is a descriptive qualitative study, based 

on the phenomenological method from the perspective of Maurice Merleau Ponty, and the 

transpersonal theory of Jean Watson.  It had as setting the child chemotherapy center of the 

National Cancer Institute, which is a public federal hospital, specialized in oncology area, 

and obtained approval in the CEP on 12/22/2015 under protocol number CAAE-

51715515.500005243 and in the CEP of the participating Institution on 07/01/2016 under 

protocol number CAAE-51715515.5.3001.5274. The study was developed in conformity 

with the ethical principles set out in National Health Council (CNS) Resolution No.466/12. 

Results: Data collection took place in the infant chemotherapy service through an 

interview with the participation of eighteen relatives. We transcribed the interviews in full, 

with appropriation of the Giorgi method, followed by analysis under the perspective of the 

phenomenology of Perception by Maurice Merleau Ponty. Then, four categories originated 

category 1. The impact of the cancer diagnosis from the family perspective; category; 2. 

The meaning of the cancer and treatment under the perception of the family member; 

category 3. The importance of the spirituality under the perception of the family member of 

the child with cancer; -the meaning of home care from the perspective of the family 

member.  Final Considerations.  During the development of this study, we went through a 

path directed to care that reached both the caregiver and the being to be cared for with the 

objective of understanding and helping the family in the care process from the perception 

of experiences lived by them in a family context. Such purposes included the respect and 

valorization of the knowledge and experiences of these relatives, including their beliefs, 

culture, and social habits.  And in this context, it is extremely important that nurses live the 

experience from the perception of the subject of this study, considering the humanistic 

concepts, aiming for an increasingly qualified and excellent assistance, which has enabled 

the construction process of an educational technology (educational leaflet) as regards the 

use at home of granulocytes colony stimulating factor.    

Descriptors: neutropenia. Chemotherapy. G-CSF. Health education. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMEN 

Problema: En la actualidad el cáncer infantil es la segunda causa de muerte en el grupo de 

edad de 5-19 años sólo superada por las muertes provocadas por causas externas. Y, desde 

el diagnóstico, se expone una de las propuestas de tratamiento, la terapéutica con agentes 

antineoplásicos, conocidos como la quimioterapia, los cuales son responsables por el largo 

período de hospitalización, dado que algunos de los efectos adversos de este tratamiento 

con mayor incidencia es la neutropenia pos quimioterapia. Tal condición representada por 

un conteo de neutrófilos inferior a 1.500 / m3 hace que sea necesario el uso de 

moduladores de la respuesta muchas veces en el domicilio. Objetivo: Este estudio tiene 

como objetivo construir una actividad educativa durante el uso del estimulador de colonias 

de factor de granulocitos (G-CSF), el paciente y / o familia en uso en el familiar, buscando 

conocer el significado de esta actividad educativa que se construirá en conjunto con el 

familia, teniendo en cuenta y respetando los conocimientos y experiencia que emana de 

ellos durante todo el proceso holístico de salud donde el individuo presenta necesidades 

interrelacionadas con el medio que lo rodea. Método: Se trata de un estudio cualitativo, 

descriptivo, con la apropiación del método fenomenológico en la percepción de Maurice 

Merleau-Ponty, y la teoría transpersonal Jean Watson y se realizó en el centro de la 

quimioterapia de los niños del Instituto Nacional del Cáncer, que es una institución pública 

Federal referencia en oncología, con la aprobación en el CEP Coordinador 22/12/2015 Nº 

de CAAE-51715515.500005243 y CEP de la institución copartícipe en el CAAE 

01/07/2016 N.51715515.5.3001.5274. Se realizó a partir de los principios éticos que 

implican la investigación en seres humanos. Resultados: Los datos fueron recolectados en 

el servicio de quimioterapia infantil a través de entrevistas con la participación de 

dieciocho familiares. Las entrevistas se transcribieron enteras con apropiación del método 

de Giorgi y después del análisis a la luz de la fenomenología de Maurice Merleau-Ponty se 

originó la formación de cuatro categorías: Categoría 1-El impacto del diagnóstico de 

cáncer en la perspectiva de la familia; Categoría 2-El significado del cáncer y el 

tratamiento en la percepción de la familia; Categoría 3-La importancia de la espiritualidad 

en la percepción de la familia de los niños con cáncer; 4-El significado de la atención 

domiciliaria en perspectiva familiar. Consideraciones finales: En el transcurso del estudio 

se ha recorrido un camino dirigido a la atención, para llegar tanto al cuidador como al ser 

humano que debe ser cuidado con el fin de comprender y ayudar a la familia en el proceso 

de atención a de la percepción de la experiencia vivida por ellos en un contexto familiar, 

respetando y valorando los conocimientos y experiencias de vida de estas familias, con sus 

creencias, la cultura y los hábitos sociales y, en este contexto, es extremadamente 

importante que las enfermeras experimentan la experiencia a partir de la percepción del 

sujeto de este estudio, teniendo en cuenta los conceptos humanísticos, buscando una 

asistencia cada vez más cualificada y de excelencia, que propició la construcción de una 

tecnología educativa (cartilla educativa) en lo que respecta al uso en domicilio del factor de 

crecimiento de colonias de granulocitos.  

 

Descriptores: Neutropenia. La quimioterapia. G-CSF. La educación para la salud. 
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1. INTRODUÇÃO 

Trata-se de um estudo no campo da enfermagem oncológica, que enfoca a ação 

educativa do enfermeiro no cuidado domiciliar de adolescentes e crianças em tratamento 

quimioterápico acerca do uso do fator estimulador de crescimento de colônia granulocítica 

(G-CSF). 

A aproximação a essa temática teve início no Curso de Pós-Graduação em Oncologia 

cursada no Instituto Nacional do Câncer, uma instituição pública federal de referência na 

área, curso este que foi fundamental para minha qualificação e atuação nesse campo. Com 

o ingresso profissional na Central de Quimioterapia de um Hospital Público Federal, 

referência no tratamento oncológico no país, onde atuo até os dias atuais, exercendo 

atividades assistenciais desenvolvidas por um profissional de oncologia, vivenciando o 

sofrimento dos pacientes e familiares em meio ao tratamento e diagnóstico de câncer. 

       A motivação, surgiu a partir do cotidiano em atender pacientes sob tratamento 

quimioterápico, quando percebi que os familiares de crianças e adolescentes 

apresentavam-se ansiosos, e em sofrimento emocional, tendo em vista o impacto do 

diagnóstico médico, a proposta de tratamento e os efeitos colaterais inerentes ao 

tratamento, e, dentre os efeitos colaterais relacionados à terapêutica com agentes 

quimioterápicos destaca-se a neutropenia (contagem de neutrófilos inferior a 1.500/m³, o 

que predispõe o indivíduo aos processos infecciosos). 

. 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO E SITUAÇÃO DE ESTUDO  

 

O câncer em crianças/adolescentes representa cerca de 3% de todos os casos novos 

de câncer no país, sendo a segunda causa de morte na faixa etária de 5 a 19 anos, 

ultrapassada apenas por causas externas (DATASUS, 2005). O que nos fornece um cálculo 

estimado de 9.890 novos casos por ano de tumores pediátricos no país. Estimativa esta que 

serve como parâmetro para o planejamento de ações e organização dos centros ou unidades 

em oncologia pediátrica, visando uma assistência especializada em todos os níveis da 

saúde.  

No Brasil, a mortalidade por câncer em crianças e adolescentes com idade entre 0 e 

19 anos, em 2013 foi de aproximadamente 2800 óbitos, colocando-se assim, como a 

segunda causa de morte nesta faixa etária. Levando em consideração que a primeira causa 
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de mortalidade está ligada às causas externas, como acidentes e violências, entende-se que 

a mortalidade por câncer é, nos dias atuais, a primeira causa de morte por doença nesta 

população
(1)

. 
 

A causa específica do óbito, quase sempre, não é claramente caracterizada e, muitas 

vezes, faltam informações médicas. No entanto, existem evidências de que estes nem 

sempre são atribuídos ao câncer, e sim às toxidades oriundas do tratamento quimioterápico 

no primeiro mês. A sepse ocasionada pela neutropenia durante o tratamento quimioterápico 

é a causa mais frequente de mortalidade
(2,3)

.  

O diagnóstico e tratamento do câncer produz um grande impacto social neste núcleo 

familiar, em virtude do longo período de hospitalização, falta de recursos financeiros com 

as idas e vindas ao hospital quando em nível ambulatorial e o afastamento social e familiar, 

decorrentes do tratamento e as intercorrências advindas da neutropenia que se apresenta 

como a principal complicação do tratamento clínico com os quimioterápicos.  

A neutropenia representa um dos efeitos adversos mais incidentes em pacientes 

emtratamento quimioterápico, sendo responsável pela interrupção do tratamento e longos 

períodos de internação hospitalar. Tendo em vista que a quimioterapia se define pelo 

emprego de drogas citotóxicas cuja função é destruir as células que sofreram alterações, e, 

como a ação destas drogas não é específica, algumas células sanguíneas como as hemácias, 

plaquetas, e leucócitos são atingidos
(4)

. 
 

Deste modo, os protocolos de quimioterapia agressivos têm seu cronograma 

prejudicado pela duração da neutropenia, já que um novo ciclo só ocorrerá mediante 

recuperação medular. Pois, as infecções nos períodos de neutropenia ou agranulocitose 

terapêutica são graves, geralmente septicêmicas e causadas por germes gram-negativos da 

flora nosocomial, o que demanda tratamento com antibióticos e antifúngicos 

antirretrovirais
(5)

.  

No entanto, o avanço da biotecnologia e da indústria farmacêutica, assim como a 

inserção do Fator Estimulante de Colônia Granulocítica (G-CSF), representa uma 

estratégia medicamentosa que reduz os períodos de neutropenia em pacientes submetidos à 

quimioterapia. O fator estimulador de colônias granulocíticas consiste numa glicoproteína 

que regula a produção e liberação dos neutrófilos funcionais da medula óssea e tem como 

principal função o aumento da proliferação, diferenciação e ativação das séries 

comissionadas à linhagem granulocítica.   
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E, neste contexto, destaca-se a importância do papel educativo do enfermeiro por 

meio de desenvolvimento de ações educativas em coparticipação com os familiares, 

respeitando seus saberes, direitos e cultura, a fim de buscar o equilíbrio entre beneficência 

e autonomia, conceitos esses originados na Bioética que se baseiam em quatro princípios 

básicos: não maleficência, beneficência, respeito à autonomia e justiça. Estes conceitos 

são fundamentais para o desenvolvimento da Bioética e focam as relações dos profissionais 

de saúde e seus pacientes, servindo como regras para orientar as tomadas de decisões a fim 

de amenizar problemas éticos oriundos do relacionamento de profissionais/pacientes
(6)

. 

O princípio de não maleficência está relacionado com o dever intencional do 

profissional de saúde em não causar mal e/ou danos a seus pacientes, sendo fundamental 

para uma prática ética
(6)

.  

O princípio da beneficência faz com que o profissional de saúde vá além do ato de 

não causar danos, pois está associada à busca da excelência no assistir, a partir de ações 

técnico-assistenciais que visam beneficiar o paciente com a promoção da saúde em todos 

os níveis
(6)

.  

O princípio de respeito à autonomia representa a capacidade de decisão de um 

indivíduo em fazer ou buscar aquilo que julgue ser o melhor para si e para os seus, agindo 

segundo seus valores e convicções, preservando o direito ético-social de um indivíduo. A 

assistência a ser prestada é baseada na autonomia originada da aliança entre o profissional 

de saúde e seu paciente e o consentimento para a realização de procedimentos, em geral, 

nos casos das crianças e adolescentes, é dado pelos pais, que em geral, exercem esta 

autonomia
 (6)

.  

O princípio de justiça está associado à relação entre grupos sociais que compreende 

a equidade na distribuição de bens, recursos e serviços considerados comuns, com o 

objetivo de igualar as oportunidades de acesso a todos
 (6)

.  

Deste modo, quando se discorre sobre a importância do equilíbrio entre o princípio 

da beneficência e o direito de autonomia,ressalta-se o diálogo entre o profissional de saúde 

e o paciente/familiar, onde o enfermeiro objetiva um cuidado técnico-científico levando em 

consideração a autonomia do familiar e sua tomada de decisão consciente e participativo 

do cuidado a partir das orientações e valorização dos seus conhecimentos, contribuindo 

assim com o tratamento em questão, já que a referida medicação, na maioria das vezes, é 

administrada em domicílio pelo próprio paciente e/ou familiar. 
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 As orientações realizadas pelo enfermeiro têm como finalidade a interação 

profissional, com o paciente e familiar na promoção da educação em saúde acerca da 

utilização do G-CSF em domicílio, o que pode apresentar relação direta com a resposta 

terapêutica esperada no uso dos Fatores Estimulantes de Colônias Granulocíticas. 

Sabe-se que a educação contribui para o desenvolvimento do homem como 

indivíduo, como parte do ambiente completo, incluindo aspectos biológicos, sociais, 

econômicos e físicos que compõem o elo da existência, contribuindo para que as pessoas 

adquiram novas maneiras de se relacionarem 
(7)

.  

A educação em seu sentido amplo compreende os processos formativos que 

ocorrem no meio social, nos quais os indivíduos estão envolvidos de modo necessário e 

pelo inevitável fato de existirem socialmente e em sentido estrito, ocorrendo em 

instituições específica, escolares ou não, com finalidades explícitas de instrução de ensino, 

mediante ações conscientes, deliberadas e planificadas, sem, porém, desvincular-se 

daqueles processos formativos gerais 
(8)

.  

Desta forma, o tratamento com G-CSF no domicílio em pacientes sob o tratamento 

quimioterápico se configura como uma experiência única vivida por eles e seus familiares, 

representando uma nova etapa em suas vidas. 

Logo, o enfermeiro através do processo educativo estabelece a aproximação dos 

pacientes e familiares, neste novo cenário. Assim, na relação que se constrói, há um modo 

especifico de vivenciar a interação do paciente e familiar com o enfermeiro como agente 

facilitador do processo educativo. 

Nesse sentido, pode-se depreender que os pacientes submetidos ao tratamento com 

G-CSF em domicílio e seus familiares precisam adquirir conhecimento sobre suas 

condições de saúde, compreendê-las, e atuar como coparticipantes do cuidado, 

especialmente no âmbito domiciliar. 

Portanto, a educação efetiva em oncologia deve partir de mudanças de hábitos 

psicossociais, culturais e alimentares. Construindo assim, um processo de conhecimento 

das necessidades de aprendizagem do paciente e seus familiares. É neste contexto que o 

estudo vem contribuir na condução do aprendizado e conhecimento junto a esses familiares 

de crianças com câncer e, em especial, com a referida intercorrência de neutropenia como 

complicação do tratamento quimioterápico. 
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Para subsidiar o cuidado neste estudo, é possível aplicar a teoria de Jean Watson do 

cuidado transpessoal, que apresenta conceitos de uma ciência desenvolvida a partir de uma 

visão holística, fundamentada em uma prática humanística e na fenomenologia existencial, 

sendo essencial a busca da compreensão da experiência vivenciada pelo outro para a 

efetivação do cuidado através da educação em saúde
 (9)

.  

Deste modo, inicia-se o processo educativo com a avaliação das necessidades de 

aprendizado do paciente e seus familiares acerca do que será desenvolvido no domicílio, 

esta avaliação trata não apenas do que deve ser elaborado através da aprendizagem, mas 

qual a maneira de garantir o aprendizado para este indivíduo, sujeito deste processo. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

           O tratamento do câncer infanto-juvenil requer longos períodos de internação ou idas 

frequentes ao serviço ambulatorial seja para a realização de exames, seja para a 

quimioterapia, causando um grande impacto na vida da criança e seu familiar, impacto este 

ocasionado pelos efeitos tóxicos da medicação, como náuseas, vômitos, apatia, febre, 

neutropenia, assim como os oriundos do isolamento e afastamento familiar e mudança em 

sua rotina diária. O familiar da criança com câncer se apresenta frágil e com várias 

necessidades ao longo do processo de tratamento
(10,11)

.  

          O sofrimento emocional experimentado por esses familiares é descrito como 

padecimento, pena ou dor que se sente e poderá ser uma sensação consciente ou 

inconsciente que se manifesta por meio de esgotamento físico e psíquico, levando ao 

quadro depressivo ou de infelicidade. Vivenciar o ente querido em sofrimento desencadeia 

uma série de emoções como frustração ou ansiedade.  

 
Portanto, estar atento a essas necessidades é de suma importância para que os 

profissionais de saúde consigam promover o acolhimento a partir do ouvir e compreender 

o que é vivenciado pelo outro.  

Portanto, justifica-se o estudo pela necessidade premente de prover ações educativas 

para o cuidado familiar em domicílio durante a administração de G-CSF, objetivando a 

profilaxia da neutropenia pós-quimioterapia, a partir da formação do vínculo, 

coparticipação e equilíbrio entre beneficência e autonomia, promovendo assim uma ação 

integrativa da enfermagem. 
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 A relevância é evidenciada à medida que fornece aos pacientes e/ou familiares 

condições de participarem ativamente da construção do conhecimento a partir da 

assistência dialogada, a fim de promover o acolhimento neste momento tão difícil de suas 

vidas, amenizando as dúvidas para que os mesmos possam ser ajudados na resolução de 

tais questões durante o tratamento com o G-CSF, contribuindo com a elaboração de uma 

tecnologia educacional em formato de cartilha para orientação do uso G-CSF em 

domicílio, abordando os pontos inerentes à sua utilização. 

O estudo poderá contribuir para subsidiar novos avanços científicos acerca dessa 

temática, de modo a ampliar o conhecimento no campo do cuidado em oncopediatria, 

especialmente acerca das inquietações relatadas pelos familiares diante do uso em 

domicílio do fator estimulador de crescimento das colônias de granulócitos. 

Para a prática em saúde, vislumbra-se a contribuição a partir da disponibilização de 

mais uma ferramenta educacional que visa auxiliar os profissionais da oncologia no 

processo de educação em saúde do familiar frente à administração deste produto em 

domicílio. 

O estudo tem potencial de impacto social na medida em que existem evidências de 

que a utilização do G-CSF como terapêutica complementar a quimioterapia está 

relacionada à redução dos casos de neutropenia, que condiciona o paciente a longos 

períodos de hospitalização, afastamento do núcleo familiar, assim como o aumento de 

gastos financeiros com as idas rotineiras à unidade hospitalar quando não se encontra 

hospitalizado.    

 

Diante do exposto, as questões norteadoras do estudo foram: 

 

Quais as ações educativas desenvolvidas pelo enfermeiro com o familiar na 

administração domiciliar do fator estimulador de crescimento de colônias granulocíticas 

(G-CSF)? 

Qual o significado da ação educativa do enfermeiro no cuidado domiciliar de criança 

sob tratamento quimioterápico em uso do fator estimulador de crescimento de colônias 

granulocíticas (G-CSF). 
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Desta forma, o estudo tem como objeto: a ação educativa do enfermeiro no cuidado 

domiciliar de adolescentes e crianças sob tratamento quimioterápico em uso de G-CSF, a 

partir das experiências vivenciadas pelos familiares cuidadores. 

 

1.3 OBJETIVOS 

Objetivo geral:  

 Implementar estratégias e ações educativas no uso do fator estimulador de colônias de 

granulócitos e consequente redução do sofrimento emocional do familiar no cuidado 

domiciliar à criança sob tratamento quimioterápico em uso de G-CSF, a partir das 

experiências vivenciadas pelo familiar. 

 Objetivos Específicos: 

• Descrever a vivência perceptiva do familiar no cuidado domiciliar à criança em tratamento 

quimioterápico. 

• Identificar as estratégias de minimização do sofrimento do familiar no cuidado domiciliar a 

criança sob tratamento quimioterápico em uso de G-CSF 

• Implementar ações educativas para a administração do fator estimulador de colônias de 

granulócitos pelo familiar em domicílio. 

 

1.4 ESTADO DA ARTE 

 

         Para este estudo, optou-se pelo método da revisão integrativa seguindo às etapas de 

identificação do tema, a escolha da questão de pesquisa, os critérios de inclusão e exclusão 

de estudo, e avaliação dos artigos selecionados para a revisão, interpretação e síntese dos 

resultados encontrados dos artigos selecionados com a finalidade de responder à pergunta:            

        O que tem sido publicado e indexado sobre o uso do fator estimulador de crescimento 

de colônias granulocíticas como profilaxia nos casos de neutropenia pós-quimioterapia na 

perspectiva familiar. Para tal, as produções científicas foram selecionadas em setembro de 

2015 em bases de dados de grande importância no contexto da saúde e disponível online: 

PUBMED, SCOPUS, BVS (LILACS/BDENF), WEB OF SIENCE. 

        Os critérios de inclusão foram: artigos originais que abordassem o uso do G-CSF 

como profilaxia da neutropenia pós-quimioterapia, em português, inglês e espanhol, e com 

um recorte temporal dos últimos cinco (5) anos no período de 2010 a 2015.Os critérios de 
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exclusão foram: publicações que nas bases de dados não apresentavam texto completo e os 

que não atenderam aos objetivos pospostos à temática e artigos de revisão de literatura. 

        O levantamento dos dados foi realizado nas quatro bases, utilizando os termos: 

neutropenia; G-CSF; câncer e criança. “Os termos foram cruzados usando os operadores 

booleanos “AND” e” OR” até que fossem encontrados estudos dentro dos critérios 

definidos previamente, como mostra o quadro 1 a seguir. 

 

Quadro 1- Resultado da busca nas bases de dados 

PUBMED neutropenia[tiab] AND G-CSF[tiab] AND (cancer[ti] OR 

neoplas*[ti] OR tumor*[ti] OR tumour*[ti]) AND children[ti] 

 

TOTAL DE REF. 15 

REF. SELECIONADAS 0 

TEXTO COMPLETO 0 

SCOPUS (TITLE-ABS-KEY(neutropenia)ANDTITLE-ABS-KEY ( g-

csf )  AND  TITLE-ABS KEY ( children )  AND  TITLE-

ABS-

KEY ( cancer  OR  neoplasia  OR  tumor  OR  tumour ) )A

ND ( LIMIT TO ( PUBYEAR ,  2015 )  OR  LIMIT-

TO ( PUBYEAR ,  2014 )  OR  LIMIT-

TO ( PUBYEAR ,  2013 )  OR  LIMIT-

TO ( PUBYEAR ,  2012 )  OR  LIMIT-

TO ( PUBYEAR ,  2011 )  OR  LIMIT-

TO ( PUBYEAR ,  2010 )   

TOTAL DE REF. 22 

REF. SELECIONADAS 05 

TEXTO COMPLETO 02 

BVS/LILACS (tw:(neutropenia)) AND (tw:(g-csf OR fator estimulador de 

colonia granulocitica)) AND (tw:(children OR criança)) AND 

(tw:(cancer OR tumour* OR tumor* OR neoplasia*)) 

 

TOTAL DE REF. 0 

REF. SELECIONADAS 0 

TEXTO COMPLETO 0 

BVS/BDENF (tw:(neutropenia OR g-csf)) AND (tw:(children$)) AND 

(tw:(cancer OR neoplasia$ OR tumor$ OR tumour$)) 

 

TOTAL DE REF. 0 

REF. SELECIONADAS 0 

TEXTO COMPLETO 0 

WEB OF 

SCIENCE 

(neutropenia)  

AND Tópico: (children)AND Tópico:(cancer OR neoplasia 

OR tumor OR tumour) AND Tópico:(g-csf) Refinado 

por: Anos da publicação: ( 2010 OR 2014 OR 2013 OR 2011 

OR 2015 OR 2012 ) 

 

TOTAL DE REF. 10 

REF. SELECIONADAS 03 

TEXTO COMPLETO 01 
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Os artigos selecionados estão representados no quadro abaixo e apresentam entre os 

descritores em comuns os termos, G-CSF, neutropenia, quimioterapia e retratam a 

importância do uso do G-CSF na recuperação medular após quimioterapia. 

 

Quadro 2 - Produções científicas em periódicos de saúde 

Artigo Base de dados Fonte de dados Autores Assunto 

Comparative analysis of 

Neutropenia in children 

with cancer treated with 

chemotherapy and 

granulocyte factor or 

pegylated form 

SCOPUS Pediatric Polska. 

2012, 87(2):165-

8 

Urbańczyk A, 

Styczyński J 

Análise comparativa 

da eficácia do uso 

do G-CSF e um 

derivado 

pegfilgratim para 

acelerar a 

recuperação 

medular. 

Hematologic 

supportive care 

 

 
 

SCOPUS 

 

 

 
 

 

 
 

Childhood 

Leukemias, 

2010,794-813 

Navid F, 

SantanaVM 

Aborda o avanço e 

melhoria no 

tratamento de 

suporte das 

leucemias, entre eles 

o uso do G-CSF. 

The prophylactic 

use of granulocyte-

colony factor 

during remission 

induction is 

associated with 

increase at  

leukemia-survival 

of adults with  

acute lymphoblastic 

leukaemia: A joint 

analysis of five 

randomized  the 

EWALL 

WEB OF 

SCIENCE 

European Jounal 

of Cancer. 2012, 

48(3):360-7 

Giebel S Estudo randomizado 

em pacientes adultos 

e adolescentes para 

comprovar a eficácia 

do uso do G-CSF 

associado a aumento 

de sobrevida. 
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Os estudos selecionados apresentam a importância do uso do fator estimulador de 

crescimento de colônias de granulócitos como terapêutica complementar ao tratamento de 

quimioterapia, evidenciando sua eficácia na profilaxia da neutropenia, porém existe uma 

lacuna no que se refere ao processo de educação em saúde que auxilie o uso pelo familiar 

em domicílio. Portanto, acredito que o estudo aqui desenvolvido contribuirá de forma 

significativa para que os profissionais que trabalham em oncologia em especial os 

enfermeiros, comecem a desenvolver um olhar mais apurado para as questões educativas 

objetivando o acolhimento em oncologia, a fim de promover cada vez mais uma assistência 

de qualidade e humanizada em meio ao sofrimento provocado pelo diagnóstico, tratamento 

e complicações oriundas do câncer. 
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CAPÍTULO 2. BASES CONCEITUAIS: O CONTEXTO DO CUIDAR 

DE CRIANÇAS COM CÂNCER  

 

2.1 O CÂNCER EM CRIANÇAS 

 

  O câncer infanto/juvenil deve ser estudado separadamente do adulto por apresentar 

diferenças em relação aos locais primários, origens histológicas e comportamentos 

clínicos. Além disso, apresentam menores períodos de latência, costumam crescer 

rapidamente e se tornam em geral, invasivos, porém respondem 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 às estruturas embrionárias produz uma grande diversidade 

morfológica resultante das constantes transformações celulares que pode levar a um grau 

variado de diferenciação celular. As formas mais frequentes de câncer na infância e 

adolescência são as leucemias, linfomas e os tumores do sistema nervoso central
(12)

. 
 

  A sobrevida no câncer infantil está relacionada a diversos fatores, como sexo, idade, 

assim como à localização, extensão e tipo de tumor. Porém, existem questões inerentes à 

organização do sistema de saúde que são fundamentais para auxiliar no diagnóstico, 

melhor escolha de tratamento, centros especializados e suporte social, o que leva o 

conjunto desses fatores a contribuir para chances diferenciadas de sobrevida
(12,13)

.  

  No Brasil, ainda persistem diferenças regionais na oferta de serviços, fazendo com 

que as médias de sobrevida no país estejam abaixo da esperada para o desenvolvimento e 

conhecimento técnico do momento
(13)

.  

  Dentre as modalidades de tratamento destaca-se o clínico, que compreende a 

quimioterapia e a radioterapia, o tratamento cirúrgico e o tratamento paliativo destinado 

aos tumores refratários ao tratamento. 

  A quimioterapia compreende o emprego de agentes químicos que atuam em diversas 

etapas do ciclo celular, interferindo na síntese ou transcrição do Ácido Desoxirribonucleico 

(DNA), ou diretamente na produção de proteínas, agredindo as células em divisão
(2)

.  

  A radioterapia (RT) é uma modalidade clínica em que radiações ionizantes são 

usadas para tratar pacientes com câncer e outras doenças. E o tratamento cirúrgico do 
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câncer pode ser aplicado com finalidade curativa ou paliativa. É considerado curativo 

quando indicado nos casos iniciais da maioria dos tumores sólidos. Todas as modalidades 

de tratamento dependem de uma política de saúde em oncopediatria eficaz em todos os 

níveis de assistência
(2) 

.   

  

2.1.2 A família no contexto do cuidado de crianças com câncer   

  

 A vida da família e da criança/adolescente com diagnóstico de câncer passa por 

várias transformações. Em virtude disso, eles são obrigados a se adaptar a uma nova rotina, 

onde as exigências e implicações do tratamento passam a fazer parte do dia a dia familiar. 

Sentimentos de culpa, medo da morte do ente querido, otimismo, depressão, esperança e 

descrença são agregados a toda a família, com maior destaque para um ou outro, de acordo 

com o êxito ou insucesso do tratamento
(10)

.  

 A criança e seus familiares sofrem um grande impacto em suas vidas, geralmente 

são as mães que acompanham a criança durante a hospitalização, dedicando-se 

exclusivamente ao filho doente, deixando em segundo plano outras atividades como, 

cuidar da casa, do marido e outros filhos.  Assim como abdicam do estudo, da vida 

profissional, da vida social, das horas de sono, do prazer e, muitas vezes, do cuidado 

pessoal. 

 As mudanças ocasionadas pelo câncer e as preocupações que cercam o universo do 

familiar refletem em desgaste físico e mental relacionado às atividades desempenhadas e 

pelo tempo despendido nessas atividades, mas também pelo estigma da doença. O cuidar 

de uma criança com câncer requer tempo e dedicação e este cuidado exaustivo muitas 

vezes causa prejuízos físicos e psicológicos
(10)

.  

 O enfrentamento do diagnóstico e de todas as implicações que envolvem o câncer 

infantil está relacionado a vários fatores e ao conhecimento individual do cuidado. O 

esclarecimento sobre os diversos aspectos da doença permite um melhor planejamento dos 

sujeitos a respeito de seus problemas, no entanto a compreensão do familiar/cuidador 

torna-se indispensável. 

 O familiar da criança com câncer necessita de apoio informativo, espiritual, 

emocional, material, enfim, um conjunto de orientações e acompanhamento durante o 

longo caminho de tensão e sofrimento a ser percorrido, o que lhes permitirá cuidar com 
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mais segurança, e possibilitar a manutenção do ânimo e esperança, mesmo diante desta 

realidade tão difícil.  

 

 2.1.3. Impactos da quimioterapia na criança e familiar  

  

            A criança com câncer passa por transformações em seu cotidiano que envolve 

vários aspectos, como hospitalizações por longos períodos, idas e vindas à unidade 

hospitalar para consultas, exames tratamentos ambulatoriais, privações da convivência 

familiar, afastamento escolar, mudanças nos hábitos alimentares e no que se refere à 

necessidade de sono e repouso. 

 A convivência com pessoas estranhas, a dor, a realização de procedimentos 

desagradáveis e dolorosos, assim como as alterações da imagem e emocionais que levam à 

tristeza, medo, depressão, revolta e outros. Alterações estas que são vividas pela criança e 

seu familiar diante do diagnóstico e tratamento. 

 O câncer é uma doença extremamente estigmatizada e traz vários conceitos 

preconcebidos associados ao tratamento quimioterápico, que representa uma experiência 

de sofrimento acentuado devido aos efeitos colaterais que inúmeras vezes trazem consigo o 

medo da morte. Os reflexos destas percepções evidenciam a complexidade da assistência 

em oncologia pediátrica e a necessidade de uma visão humanizada durante todo o 

tratamento sem deixar de lado a inclusão do familiar que quase sempre é representado pela 

mãe
(10,11)

.  

 Portanto, em decorrência da complexidade da doença, o tratamento exige atenção 

para além das necessidades físicas, como as necessidades psicológicas e sociais, incluindo 

a participação da família. 

 A implementação de medidas de prevenção e proteção, como diagnosticar a doença 

precocemente, promover tratamento adequado com o menor risco de sequelas, criar 

condições dignas para a criança ou adolescente em tratamento paliativo, assim como 

oferecer mecanismo para reabilitação física, psíquica e social são metas primordiais da 

assistência à saúde. 

 O câncer hoje é considerado uma doença crônica tratável e que, em vários casos 

pode ser curado, principalmente quando diagnosticado precocemente. O enfrentamento 

desta patologia está associado a atributos pessoais como saúde, crenças, metas de vida, 
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autoestima, autocontrole, conhecimento, capacidade de resoluções de problemas e práticas 

e apoios sociais. Sendo assim, quando se assiste em oncologia ou em outra qualquer 

especialidade que envolva o ser humano, é preciso sempre considerar suas características 

socioculturais, a fim de amenizar o impacto causado pela doença na vida da criança e seu 

familiar 
(10,11)

.  

2.1.4. A neutropenia como complicação do tratamento oncológico  

 

A quimioterapia antineoplásica, ou seja, a utilização de agentes químicos, isolados ou 

em combinação, com o objetivo de tratar os tumores malignos, tornou-se uma das mais 

importantes e promissoras maneiras de combater o câncer 
(4)

.  

O ataque indiscriminado promovido pelos fármacos antineoplásicos às células de 

rápida proliferação, cancerosas ou normais, produz os indesejáveis efeitos tóxicos, entre 

eles a neutropenia que é o principal fator de risco isolado para quadros infecciosos em 

indivíduos com câncer. A intensidade do risco está diretamente relacionada ao grau de 

neutropenia. O esquema, a seguir, mostra os riscos relacionados às contagens de 

neutrófilos. 

Neutrófilos > 1.500mm3 =Risco normal 

Neutrófilos < 1.000mm3= Risco moderado Neutrófilo < 500mm3=Risco severo 

Neutrófilo < 100mm3= Risco extremo 

Em pacientes neutropênicos, as infecções são mais frequentes e severas, 

especialmente por ocasião do nadir (tempo transcorrido entre a aplicação da droga e o 

aparecimento do menor valor de contagem hematológica, que ocorre normalmente entre 7 

e 14 dias). Nesses indivíduos, os sinais clássicos de infecção podem não ocorrer em função 

do limitado número de células fagocitárias. Estima-se que 80% das infecções que ocorrem 

nesse período decorrem da flora bacteriana endógena do trato gastrintestinal ou 

respiratório. 

Diante de graves consequências inerentes à neutropenia intensa e prolongada, que 

acompanha principalmente protocolos de alta dosagem e/ou pacientes sob maior risco, 

destaca-se o uso profilático dos fatores de crescimento hematopoiético, em especial a 

filgrastim (G-CSF), que é uma glicoproteína que regula a produção e liberação dos 

neutrófilos funcionais da medula óssea. Seu uso clínico abrevia o período de leucopenia, 



29 
 

reduzindo significativamente a morbidade e mortalidade por infecções e limita a 

necessidade de reduções de dosagem, comumente encontradas no passado 
(4,14)

.  

Portanto, o uso do G-CSF vem modificando drasticamente a história da prevenção e 

controle da neutropenia. Desde 1991, quando foi amplamente disponibilizada pela U.S. 

food and Drug Administration (FDA) para o controle da neutropenia induzida pela 

quimioterapia, esta droga tem mostrado reduzir significativamente a incidência de 

neutropenia febril, administração de antibiótico venoso e hospitalizações em pacientes que 

estejam recebendo quimioterapia imunossupressora. 

O G-CSF pode ser encontrado comercialmente com os nomes de Granulen 

(Eurofarma); Granulokine (Roche); Filgrastima Biocinética (Biocinética); Leucin 

(Bergamo) 
(4)

.  

O G-CSF é indicado para diminuir a incidência e duração da neutropenia febril em 

pacientes portadores de neoplasia não mielóide tratada com quimioterapia citotóxica em 

doses convencionais ou alta dosagem em transplante de medula óssea. Também utilizado 

como resgate em pacientes com neutropenia febril. Outras indicações: anemia aplástica, 

neutropenia cíclica, neutropenia congênita, desordens mielodisplásicas e para aumentar o 

nível de células precursoras (células-tronco ou stem cell) periféricas 
(4)

.  

Esta droga não é absorvida sistematicamente quando administrada por via oral. Em 

seguida à administração subcutânea, a droga é detectada em circulação sistêmica 5 minutos 

após e o pico de concentração ocorre quatro a oito horas após, distribuindo-se para o 

sangue e medula óssea, sendo que o volume de distribuição no sangue é de 

aproximadamente 150 ml/kg. Tem vida média de eliminação de 3 a 5 horas. É 

metabolizada pelo fígado e pelos rins, mas não sofre alterações em função de 

anormalidades nesses órgãos. Já a excreção, não é bem definida pelo fabricante em 

literatura. Porém, com as informações contidas nestas fontes, acredita-se que seja renal 
(4)

.  

Em quimioterapia convencional, a dose usual é 0,5UM/KG/dia ou 5mcg/kg/dia SC-

portanto, 30MU ou 300mcg que corresponde ao conteúdo de uma ampola ou uma seringa, 

de acordo com a apresentação do produto 
(4,13)

.  

O tratamento é de até 14 dias, iniciando pelo menos 24 h após o término da 

quimioterapia, contudo, pode ser prolongado até que o período de nadir seja ultrapassado e 

a contagem de neutrófilos se normalize. A administração pode ser por via subcutânea ou 

endovenosa, sendo utilizada amplamente por via subcutânea. 
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   A administração domiciliar do G-CSF é possível e deve ser encorajada, sempre que 

o familiar o desejar e sentir-se em condições de desempenhar tal procedimento. 

Frascos intactos devem ser mantidos sob refrigeração de 2 a 8º C, ao abrigo da luz e 

do calor. Uma exposição breve (até sete dias) a temperaturas elevadas até (até 37C) não 

afeta a estabilidade da droga 
(14)

.  Quando aspirada em seringa, sem diluição posterior, a 

solução pode ser mantida por 24h sob uma temperatura entre 15° e 30°C a até por sete dias 

em refrigeração entre 2° a 8°C.     

   Como qualquer injeção subcutânea comum, recomenda-se proceder ao rodízio do 

local a ser aplicado (deltóide, flanco abdominal, glúteo, vasto lateral da coxa) para prevenir 

lesões cicatriciais e desconforto do paciente, como mostra a figura 1 abaixo. 

 

 

Figura-1: locais de administração para medicação subcutânea 

Fonte: https://farmaceuticort.wordpress.com/2015/06/22/como-aplicar-insulina-2  

 

Os efeitos colaterais mais comuns do G-CSF, observados em até 70% dos 

pacientes, são dor óssea e mialgia, por vezes acompanhada de cefaleia, que respondem 

satisfatoriamente à administração de analgésicos como o paracetamol 
(13)

.  

 Atualmente se reconhece o benefício e eficácia do uso do G-CSF na aceleração para 

a recuperação dos neutrófilos, reduzindo a morbidade associada à neutropenia após 

transplantes autólogos de medula óssea demonstrada em estudo a partir dos anos 90. 

 Para a oncologia, os benefícios em reduzir a morbidade relacionada à quimioterapia 

se refletem em uma maior qualidade da assistência, onde se pode ter uma maior percepção 

dos sentimentos e emoções do paciente e seus familiares frente à doença e tratamento. 

 A orientação do paciente e/ou familiar é parte integral dos cuidados de enfermagem 

em todas as áreas. Porém, em oncologia, mais que em qualquer outra área, os pacientes e 

familiares necessitam de informação e apoio, considerados de vital importância. 
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 Entretanto, para que a educação efetivada para a administração do medicamento pelo 

próprio paciente ou seu familiar se torne prática e possível, é preciso um acompanhamento 

mais estruturado, sendo de fundamental importância o interesse do paciente ou familiar na 

administração desta medicação em questão. Portanto, é um desafio encontrar métodos 

inovadores, direcionados ao paciente e seus familiares que venham ao encontro de suas 

necessidades 
(15) 

. 

 

2.1.5 CONTEXTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE 

 

A inserção das políticas públicas em saúde tem início com a constituição federal de 

1988 que institui a saúde como direito de todos os cidadãos e dever do estado, levando em 

consideração os princípios do SUS que se caracterizam pela universalidade, equidade e 

integralidade, e é regido pela lei orgânica da saúde n
o
8080 de 1990. Temos ainda a partir de 

2003 com a definição do câncer como um problema de saúde pública a inserção das 

políticas gerais que se aplicam ao controle do câncer, a saber: A Política Nacional de 

Humanização preconizada pela tecnologia e qualidade do serviço sem perder o foco do 

indivíduo e suas interações com o meio seja no âmbito da saúde, seja em suas relações 

sociocultural. Na sequência, tem-se a Política Nacional de Atenção Oncológica que tem 

como premissa a necessidade de integração da atenção básica, as média e alta 

complexidade, buscando facilidades para o acesso a todas as instâncias de atenção e 

controle do câncer, além da oferta e utilização racional dos serviços hospitalares e 

tecnologias médicas através da Portaria GM/MS n
o 

2.439, de 8 de dezembro de 2005 
(12)

.  

Segundo a referida portaria, a Política Nacional de Atenção Oncologia deve ser 

organizada de forma articulada com o Ministério da saúde e com as secretarias de saúde 

dos estados e municípios, permitindo entre outros aspectos, a organização de uma linha de 

cuidado que perpasse todos os níveis de atenção (básica, especializada de média e alta 

complexidade) e de atendimento. 

No caso específico da atenção básica, recomenda-se a realização de ações de caráter 

individual e coletivo, voltadas para a promoção da saúde, prevenção do câncer, bem como 

para o diagnóstico precoce e apoio à terapêutica de tumores, aos cuidados paliativos e 

ações clinicas para o seguimento de doentes tratados. A média complexidade tem a 

responsabilidade pela assistência diagnóstica e terapêutica especializada, inclusive 
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cuidados paliativos, garantida a partir do processo de referência e contrarreferência dos 

pacientes, ações essas que devem ser organizadas segundo o planejamento de cada unidade 

federada e os princípios e diretrizes da universalidade, equidade, regionalização, 

hierarquização e integralidade da atenção à saúde. Por sua vez, em relação à alta 

complexidade deve ser garantido o acesso de doentes com diagnóstico clínico ou 

diagnóstico definitivo de câncer. É nesse nível de atenção que se deve determinar a 

extensão da neoplasia (estadiamento), tratar, cuidar e assegurar a qualidade de acordo com 

rotinas e condutas estabelecidas, o que se dará por meio de Unidades de Assistência de Alta 

Complexidade em Oncologia (UNACON) e Centros de Assistência de Alta Complexidade 

em Oncologia (CACON) 
(13)

.  

Outro avanço das Políticas Públicas de saúde foi com a Portaria nº 212, de 23 de 

Abril de 2010, considerando a necessidade de estabelecer parâmetros sobre a neutropenia 

no Brasil e as diretrizes nacionais para o diagnóstico, tratamento e acompanhamento dos 

indivíduos sob esta condição, considerando que os Protocolos Clínicos e diretrizes 

Terapêuticas (PCDT) são resultado de consenso técnico-cientifico e são formulados dentro 

de rigorosos parâmetros de qualidade, precisão de indicação e posologia. Foi instituída a 

Portaria SAS/MS n
o
375, de 10 de novembro de 2009, aprovando o roteiro a ser utilizado 

na elaboração de PCDT, no âmbito da secretaria de Atenção à Saúde-SAS, que em seu 

Art.1-aprova o uso de Fatores Estimulador de Colônias de Neutrófilos para o Protocolo 

Clínico e Diretrizes Terapêuticas: Anemia Aplástica, Mielodisplasia e Neutropenia 

constitucionais 
(16)

.  

Portanto, este estudo tem a sua importância respaldada nesta portaria que aprova o 

uso do fator estimulador de colônias de neutrófilos a partir do PCDT, visando à diminuição 

dos casos de neutropenia. 

Neste contexto, as Políticas Públicas são de extrema importância para o 

desenvolvimento de uma assistência de qualidade e humanizada dentro deste processo do 

cuidar em oncologia, tendo em vista o grande número de complicações oriundas do 

tratamento quimioterápicos e o alto custo com longos períodos de internação. 
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CAPÍTULO 3. REFERENCIAL TEÓRICOE METODOLÓGICO 

3.1.A TEORIA DE ENFERMAGEM DE JEAN WATSON 

 

 Para compor esta pesquisa trouxemos a teoria do cuidado transpessoal de Jean Watson 

e para tal, deve-se conhecer um pouco mais da sua biografia; ela nasceu no ano de 1940 

nos Estados Unidos e se licenciou em enfermagem no estado de Colorado que se seguiu à 

graduação e pós-graduação em Enfermagem Psiquiátrica e Enfermagem em Saúde Mental, 

recebendo vários prêmios e títulos honorários, os quais lhe serviram como alicerce na 

construção da teoria transpessoal após Florence Nightingale e Rogers 
(9)

.  

 A teoria transpessoal do cuidado humano surgiu em 1985, quando Jean Watson fez a 

primeira reformulação em sua teoria, e foi lançada entre 1975 e 1979. Sendo aprimorada ao 

longo do tempo e proposta mediante o Processo Clinical Caritas, que reúne cuidado e amor 

para efetivação do cuidar pleno e maduro. Essa teoria não banaliza a ciência convencional 

e as práticas da enfermagem moderna, mas apresenta-se como complemento destas, por ser 

uma intervenção consciente do cuidado de maneira a evidenciar a cura e a integridade, e, 

para tal, o enfermeiro deve cultivar uma consciência de cuidar a ser desenvolvida 

profissionalmente e na vida pessoal diariamente 
(17)

 

 Esta teoria consiste na assistência a partir do cuidado holístico, praticado de forma 

interpessoal, visando uma vida de qualidade, através da promoção e restauração da saúde. 

Esta teoria defende o cuidado humanizado, e os seus principais conceitos são: fatores de 

cuidado, relações interpessoais de cuidado, e momento/ocasião do cuidado. 

Outros aspectos também são de extrema relevância como: consciência e 

intencionalidade para a execução do cuidado e promoção da cura, visões diferenciadas e da 

pessoa acerca da mente-corpo-espirito, visão transpessoal do ser, olhar do campo ambiental 

como energia emanada para o cuidado, a consciência fenomenológica e possibilidades 

avançadas de cuidado e cura. O cuidado é compreendido pela relação que envolve a pessoa 

e o seu estar-no-mundo 
(18)

.  

O Processo Clinical Caritas apresenta um modelo de cuidar que exige dos profissionais 

enquanto enfermeiros um olhar aberto para questões espirituais e existenciais, buscando 

compreender a si e aos outros como indivíduos em evolução, baseando-se no ato sagrado 

do ser cuidado. Este Processo de cuidar tem sido estruturado a partir de 10 elementos.  
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Quadro 3- elementos estruturantes para o Processo Clinical Caritas 

Elementos Abordagens 

1- Prática do Amor-Gentileza e Equanidade Reflete a necessidade do enfermeiro ir além do 

saber e fazer,valorizando como ser enquanto se 

cuida.Considera a conexão homen-ambiente-

universo(self/selfhood do profissional) um 

processo que leva à reconstituição da saúde 

individual e coletiva. 

2-Ser autenticamente presente Requer que o enfermeiro respeite e integre o 

conjunto de crenças e o mundo subjetivo do ser 

cuidado. Ressalta-se a importância da 

manutenção da fé neste processo de cuidar, 
assim como o respeito a crença do outro. 

3-Cultivar práticas espirituais próprias e do eu 

transpessoal 

Apresenta suscetibilidade e crescimento 

espiritual do profissional. A espiritualidade 

transcende a existência física, mental e 

emocional da pessoa em um determinado ponto 

no tempo. 

4-Desenvolvimento e sustentação de uma 

relação de ajuda e confiança para o cuidado 

autêntico. 

O profissional precisa ser aceito pelo ser 

cuidado: criança e família, colocando-se no lugar 

do outro e apreendendo suas necessidades, é 

necessário nos despir de nossas concepções 

facilitando o entendimento do mundo vivenciado 

pelo outro.  

5-Estar presente e apoiar a expressão dos 

sentimentos, positivos e negativos como conexão 
profunda entre o próprio espírito e o do ser 

cuidado. 

Expressando os sentimentos, sejam eles bons ou 

ruins, refletindo a valorização dos sentimentos 
tanto do enfermeiro quanto do ser a ser cuidado. 

6-Usar criatividade própria e todos os caminhos 

do conhecimento, como parte do processo de 

cuidar. 

O profissional se envolve em práticas artísticas 

de cuidado-reconstituição (healing) usa-se todas 

as formas criativas do conhecer, ser, e fazer, 

sendo  um instrumento  importante na busca de 

soluções para o pacientes no processo de cuidar. 

O cuidado não deve ser apenas fundamentado no 

conhecimento científico, mas, também no 

conhecimento comum, ético, estético, religioso e 

pragmático do cuidador. 

7-Envolver-se genuinamente em experiência de 

ensino e aprendizagem que atendam a 

necessidade do outro e os seus significados. 

O enfermeiro deve permanecer dentro do 

referencial do outro, aproximando-se do 

indivíduo a ser cuidado usando meios de 
autoconhecimento. 

8-Criar e manter um ambiente de reconstituição 

(healing) em todos os níveis, físico e não físicos. 

Manter um ambiente sutil de energia e 

consciência, em sua totalidade onde a beleza, 

conforto, dignidade e paz são potencializadas, 

cofigurando a criação e manutenção de um 

ambiente de reconstituição total correlacionando 

o  ambiente, o cosmo e o universo. 

9-A consciência intencional do cuidado Consiste na administração do cuidado humano 

essencial para a ajuda ao próximo, levando a 

satisfação de suas necessidades e na consciência 

de cuidado intencional que evidencie a unidade 

entre o espírito, mente e corpo.  

10-O olhar aberto para atender aos mistérios 

espirituais e dimensões existenciais entre a vida 
e a morte. 

Aborda questões que a mente racional não pode 

explicar, o enfermeiro fica diante de limitações 
da ciência, podendo se manter aberto para aceitar 

presenciar milagres. 



35 
 

3.1.1. Pressuposto da Teoria Transpessoal de Jean Watson 

  

A teórica Jean Watson apresenta uma fundamentação filosófica a partir de alguns 

pressupostos: 

- pressuposto ontológico de unicidade, totalidade, unidade relação e conexão, 

- pressuposto epistemológico que sugere diversas formas de conhecer; 

- A diversidade de conhecimento assume tudo em que tudo se envolve; 

- A integração moral-metafísica e ciência evocam o espírito; 

-A emergência da Ciência do Cuidado mostra uma visão unitária com um atendimento 

humano relacional e ontológico.  

 

A teoria transpessoal de Jean Watson apresenta o cuidado como uma ciência construída 

a partir de valores filosóficos e valores humanistas, apresentando uma relação com a teoria 

transcultural de Madeleine Leininger e a fenomenologia existencial, onde a cultura, crença, 

e experiências vivenciadas são de suma importância para a efetivação do cuidado a ser 

prestado. 

 

3.1.2 Conceito da Teoria 

 

A teoria de Jean Watson está centrada no conceito de cuidado e em pressupostos fe-

nomenológicos existenciais, trazendo um olhar para além do corpo físico. O que nos per-

mite vivenciar os mistérios espirituais e as dimensões existenciais da vida e da morte; cui-

dando da sua própria alma e do ser a ser cuidado 
(19)

.  

A autora afirma ainda que sua teoria tanto é ciência como arte, e busca na inter-

relação de conceitos, uma ciência humana própria da enfermagem, que é desenvolvida por 

meio da interação enfermeiro e o paciente, visando ao cuidado terapêutico. 

Desta forma, acreditamos que a teoria em questão atende aos objetivos da pesquisa 

em desenvolvimento, considerando o papel transformador da enfermagem a partir da inter-

relação entre o cuidador e o ser cuidado, baseando-se na experiência vivenciada pelo outro 

o que remete à fenomenologia da percepção de Maurice Merleau Ponty e que, por sua vez, 

nos leva a compreender a necessidade do outro através da experiência vivenciada em sua 

percepção. 
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3.1.3 Aplicabilidade da teoria  

 

 A Teoria do Cuidado Transpessoal de Jean Watson ainda hoje, apresenta muitas di-

ficuldades em sua aplicação, pois possuem fatores não estruturados institucionalmente co-

mo crenças, valores e sentimentos de cada um. Ressaltando que neste modelo de cuidar é 

necessário um elo forte entre o cuidador e o ser cuidado e para tal é de extrema importân-

cia o empenho e dedicação para construção da relação transpessoal 
(19)

.  

Apesar de estes fatos serem vistos por muitos negativamente, estudos também rela-

tam que a teoria não apresenta um modelo de aplicabilidade, seguindo apenas um processo 

de enfermagem como ocorre em outras teorias. A teoria preconiza que o cuidado transpes-

soal acontece no ato do cuidado e o processo Clinical Caritas representa esta aplicação. 

Quanto à aplicação no ensino de enfermagem e na prática, existe grande dificuldade 

em decorrência dos fatos supracitados, aliados às situações limitantes relacionadas aos pro-

fissionais no Brasil, o que se apresenta como fator determinante da pouca utilização da 

teoria. No entanto, ressaltamos que o enfermeiro busca uma assistência de qualidade e o 

cuidado transpessoal representa uma estrada a seguir 
(19)

.  

 

3.2 A FENOMENOLOGIA DE MERLEAU-PONTY  

 

A pesquisa em questão busca compreender as experiências vivenciadas pelos 

familiares de crianças e adolescentes em tratamento oncológico que cursam com 

neutropenia após quimioterapia, e administram em domicílio o fator estimulador de 

crescimento de colônias granulocíticas para a diminuição dos casos ou período da 

mielossupressão, dentro de um cenário onde as experiências vivenciadas são frutos de um 

diagnóstico e tratamento associados ao sofrimento e perdas. 

Sendo assim, acreditamos que o método fenomenôlogico de Maurice Merleau-Ponty, 

alicerça metodologicamente este estudo e, portanto, se faz necessário conhecer um pouco 

mais deste filosofo. 

Maurice MerleauPonty nasceu na França 1906 e faleceu em 1961. Foi professor da 

Sorbone, tendo ocupado a cadeira de pedagogia e psicologia infantil. Seu primeiro livro 

Estrutura do Comportamento constituiu sua tese de doutorado, porém, foi o segundo livro 

Fenomenologia da Percepção que norteou toda a sua carreira. Teve sua obra influenciada 
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por alguns princípios que norteiam as concepções de Husserl, que se destacou como um 

dos principais filósofos da fenomenologia que antecedeu a Merleau Ponty 
(20)

.  

 

3.2.1Princípios da Fenomenologia 

  

Ciência da subjetividade - busca-se uma nova compreensão da experiência empírica, que 

deixa de ser negada e começa a ser vista de forma diferente do que se apresenta no 

empirismo, no associacionismo e até mesmo no positivismo. A obra de Husserl tem como 

principal propósito ser um método do conhecimento, buscando desnudar o objeto do 

conhecimento pelo rigor absoluto. Observando-se que só é possível alcançar a objetividade 

através da subjetividade, alicerçando-nos nas relações: homem-mundo; subjetivo-objetivo 

e sobre tudo noese-noema que se retrata pela comunicação entre a busca da apreensão e o 

que é apreendido.   

- Intencionalidade- retratada pelo direcionamento aos objetos tanto do mundo físico, 

como das ideias ou do próprio movimento para os objetos, é próprio do ser humano e não 

pode ser ignorado na fenomenologia. O objeto e o sujeito se interligam, pois o aprendizado 

e a compreensão do objeto estão relacionados também à forma como a ele o sujeito se 

dirige. A intencionalidade é um dos pontos essenciais do movimento fenomenológico e não 

se refere à intenção racional de se fazer algo, mas à consciência em seu movimento de 

direção a um objeto. 

- Redução fenomenológica- existe a necessidade de colocar tudo o que foi vivenciado, à 

parte para que possamos captar sua essência. Deve-se afastar tudo o que não se refere ao 

que se procura e despir-se de ideias pré-concebidas, teorias explicativas, dentre outras 

(20,21)
.  

 A fenomenologia de Merleau-Ponty busca compreender a experiência do mundo 

vivido e sua expressão pelo corpo próprio, baseando-se em pensamentos desenvolvidos a 

partir do conceito ser-no-mundo. 

 O livro fenomenologia da percepção de Ponty apresenta os principais conceitos 

Fenomenológicos e busca demonstrar os limites do saber cientifico ultrapassando as 

diversidades que permeiam as ciências e reconhecer a fundamentação de qualquer 

conhecimento na experiência do mundo vivido. Para o filosofo, não era possível pensar o 

ser humano como fruto de relações causais. O ser e o mundo caminham juntos na 
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fenomenologia, pois, a comunicação do ser humano com o mundo é realizada através do 

corpo por possibilidades táteis, visuais, olfativas, dentre outras... 

O ser no mundo objetiva a relação do ser com o mundo vivido, a partir das 

experiências vivenciadas e da construção de novos conhecimentos originados da percepção 

de mundo, considerando que o corpo reflete a vivência dos sentimentos, dos impulsos e da 

consciência do eu. 

 Na fenomenologia, o que é percebido pela consciência é definido como fenômeno, 

sendo-lhe dado um sentido no momento da percepção pela consciência doadora do sentido. 

A percepção é importante e precede qualquer atividade, sendo assim, o mundo se revela 

para o sujeito que se dirige ao mundo. A cada percepção do mundo e a partir desta relação 

sujeito-mundo, tem-se um novo nascimento da consciência. 

 Desta forma, o corpo deve ser compreendido como “um ser de significações vividas 

que vai em direção ao seu equilíbrio”
(22:179)

 (Merleau-Ponty, 1976, p.179). Para este 

filósofo é inaceitável a ideia de percepção pura, pois tudo o que percebemos se encontra 

inserido em uma área. É importante lembrar que a percepção pode ser colocada em xeque-

mate já que o mundo percebido não é presumidamente correto, sendo assim existe um grau 

de vulnerabilidade relacionada à percepção tanto quanto na ciência.  

O mundo fenomenológico é compreendido a partir da constituição do sentido da 

percepção, o que oferece várias possibilidades para a pesquisa em comunicação e para o 

entendimento da relação entre os indivíduos e a tecnologia 
(23)

.  

A percepção, para Merleau-Ponty é o campo onde se fundem sujeito e objeto e este 

não é, portanto, constituído pela consciência, considerando que a definição de consciência 

se dilui nos conceitos Pontylianos. Em uma das definições apresenta a fenomenologia 

como estudo das essências e todos os problemas, redefinindo, sempre que necessário, as 

essências: como exemplo, a essência da percepção, a essência da consciência. A 

fenomenologia também é definida como uma filosofia que recoloca a essência na própria 

existência e não se pode compreender o homem e o mundo de maneira diferente. É uma 

filosofia para a qual o mundo já está sempre lá aguardando a viabilização desta interação 

(23)
.  
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A consciência não se resume na tarefa de construir o mundo real em mundo da 

reflexão. Aceitar isso é negar a nossa abertura essencial ao mundo, é negar a percepção 
(24)

.  

Dessa forma, a partir destes conceitos para alcançar os objetivos deste estudo, 

precisou-se desconstruir para reconstruir o saber na experiência vivenciada pelo outro.    
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CAPÍTULO 4. METODOLOGIA  

 

 

4.1 TIPO DE ESTUDO 

 

Trata-se de um estudo descritivo, com abordagem qualitativa, a qual é capaz de 

incorporar a questão da educação e da intencionalidade como inerentes aos atos, às 

relações, e estruturas sociais, sendo essas tomadas tanto no seu advento quanto na sua 

transformação, como em construções humanas significativas.   

 Um aspecto essencial das pesquisas em ciências sociais, isto é, envolvendo as 

relações humanas é o fato de que ela é intrínseca e extrinsecamente ideológica. Hoje existe 

evidência de que toda ciência, em sua construção e desenvolvimento, passa pela 

subjetividade, por interação e por interesses diversos. Nos processos de produção do 

conhecimento se veiculam interesses e visões de mundo historicamente construído. 

A relação entre o investigador e o sujeito investigado é crucial. A visão de mundo 

de ambos está implicada em todo o processo de conhecimento, desde a concepção do 

objeto até o resultado do trabalho. O reconhecimento dessa contingência é uma condição 

sine qua non da pesquisa que, uma vez compreendida, pode ter como fruto investimentos 

radicais no processo de objetivação do conhecimento 
(25) 

.  

É preciso ressaltar que o objeto das ciências sociais é essencialmente qualitativo, e 

que realidade social é o próprio dinamismo da vida individual e coletiva com toda a 

riqueza de significados que dela transborda. A enumeração dos fatos, por exemplo, é uma 

qualidade do indivíduo e da sociedade que contém, em si, elementos de homogeneidade e 

de regularidades. E esta realidade é mais rica que qualquer teoria, que qualquer 

pensamento e qualquer discurso político ou teórico que tente explicá-la 
(20)

.  

Portanto, a pesquisa que trabalha a ciência social tem como significado o 

enfrentamento do desafio de manejar ou criar teorias e instrumentos capazes de promover a 

aproximação da suntuosidade e da diversidade que é a vida dos seres humanos em 

sociedade, mesmo que de forma incompleta, imperfeita e insatisfatória.  

 O objetivo principal da pesquisa qualitativa é o de descrever as características de 

determinada população ou fenômeno, ou então, o estabelecimento das relações entre as 
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variáveis obtidas através da utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, como o 

questionário e a observação sistemática 
(26)

. 

Sendo assim, acredito que a abordagem qualitativa deste estudo me permite 

vivenciar a história, das relações, das representações, das crenças, das percepções e 

opiniões acerca do processo de saúde e doença e para tanto este estudo utilizará o método 

fenomenológico que tem por objetivo o que transcende as particularidades empíricas de 

que se retrata o fenômeno enquanto aparência. Ou seja, o método fenomenológico tem por 

objeto a “vivência” e não o fato pelo qual o fenômeno ocorre 
(27)

.  

 

4.2 COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados foi realizada através de entrevista semiestruturada. Para tanto, 

usamos como instrumento um roteiro com perguntas abertas, que permitiu que o sujeito da 

pesquisa expusesse suas percepções, contribuindo assim tanto para a construção do 

conhecimento do sujeito em questão, quanto para o enriquecimento da pesquisa 

desenvolvida.   

Foi utilizado um roteiro com questionamentos básicos contendo perguntas que 

permitiram o desdobramento de vários indicadores considerados essenciais e suficientes 

que contemplaram a abrangência das informações colhidas. 

A entrevista foi realizada pessoalmente pela pesquisadora, em uma sala reservada 

para a consulta de enfermagem, durante a realização da quimioterapia ambulatorial, com os 

sujeitos que se encontravam dentro do critério da pesquisa e concordaram em participar 

mediante explicação, leitura e assinatura do o termo de consentimento livre e esclarecido 

(TCLE) e preenchimento do formulário de caracterização sociodemográfico. Em sequida, 

foi realizada a entrevista abordando através das cinco primeiras perguntas as vivências 

deste familiar com tratamento e suas implicações e, por fim, as outras seis perguntas 

estavam relacionadas ao uso em domicílio do G-CSF. 

      A entrevista fenomenológica teve como principal alinhado a empatia, que nos permitiu 

“penetrar” nos objetos vividos pelo outro sempre em busca da compreensão intuitiva do 

vivido. As vivências pertencem à ordem dos motivos e precisam ser compreendidas 

necessitando que sejam previamente descritas tal como se apresentam na experiência 

vivida. Para tal, o método fenomenológico nos direciona para descrever e compreender os 
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motivos presentes nos fenômenos vividos e que se mostram e se expressam por si mesmos 

na entrevista empática. Esta é uma experiência única e como tal deve ser vivenciada
 (28)

.  

A entrevista em fenomenologia apropria-se do método compreensivo, objetivando 

aprender os objetos da vida do espírito para alcançar uma vivência originária na forma do 

gesto, linguagem ou cultura, onde se efetua esta passagem, esta exteriorização, isto é, nas 

formas culturais humanas e históricas 
(28)

.  

 

4.3 CENÁRIO DA PESQUISA 

 

Este estudo teve como cenário, o centro de quimioterapia infantil do Instituto 

Nacional do Câncer (INCA) referência nacional no tratamento oncológico. Trata-se de uma 

instituição destinada à formação de profissionais na área de oncologia e em sua assistência 

propriamente dita. É considerada uma instituição de alta complexidade voltada para a 

pesquisa, prevenção, assistência, tratamento atendimento ambulatorial e internação. 

O INCA é a maior e mais complexa unidade de saúde pública de assistência 

especializada em oncologia, atuando em todos os níveis de assistência, ou seja, é uma 

unidade de saúde de alta complexidade. Esta instituição tem um papel fundamental na 

formação de novos profissionais e de novos polos de assistência. A referida instituição se 

encontra atualmente referenciada pelo sistema de regulação de vaga, recebendo demanda 

de todo o território nacional. 

O setor de quimioterapia infantil funciona em regime de ambulatório, com um 

atendimento em média de 20 a 25 crianças dia. Estas crianças são provenientes do 

domicílio para iniciarem o ciclo de quimioterapia no referido ambulatório. No primeiro 

atendimento no setor, é realizada uma consulta de enfermagem com os familiares e criança, 

inclusive, com fornecimento de orientações sobre a quimioterapia e seus efeitos. 

A criança é submetida ao protocolo específico e ao número de sessões de 

quimioterapia varia de acordo com o diagnóstico e estadiamento realizado previamente.    

Essas sessões são denominadas de ciclos que, em geral, ocorrem a cada 21 dias. 

        Nos ciclos subsequentes se avalia a dimensão dos efeitos adversos ocasionados pela 

ação da quimioterapia sobre as células e, de acordo com o grau de toxicidade apresentado 

são encaminhadas ao serviço médico para reavaliação e tomada de decisão. 
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4.4 PARTIPANTES DA PESQUISA 

 

A seleção dos participantes da pesquisa obedeceu aos seguintes critérios: 

. Inclusão – Familiares maiores de 18 anos de criança em idade escolar em 

tratamento quimioterápico, em uso do G-CSF, em domicílio. 

. Exclusão –Familiares de crianças que não se sintam em condições emocionais para 

falar acerca das questões que envolvem a administração do G-CSF. 

Inicialmente foram selecionados 20 participantes que aceitaram participar da 

pesquisa, porém, durante o desenvolvimento da mesma, dois participantes não puderam 

concluir, pois duas crianças evoluíram com progressão da doença e óbito.  

Os participantes foram abordados antes do início do ciclo de quimioterapia, enquanto 

aguardavam atendimento, antecedendo a coleta de dados, com esclarecimento sobre a 

pesquisa em desenvolvimento e TCLE assinado pelo pesquisador e o participante. 

Totalizou-se assim, 18 familiares que participaram da investigação. 

 

4.5 ASPECTOS ÉTICO-LEGAIS DA PESQUISA 

 

A pesquisa recebeu o aceite do CEP coordenador da Universidade Federal 

Fluminense no dia 22 de dezembro de 2015n° do CAAE-51715515.500005243 e pelo CEP 

Coparticipante em 07/01/2016 n
0 

do CAAE-51715515.5.3001.5274.Atendendo 

à Resolução nº466/12, que dispõe sobre pesquisa envolvendo seres humanos, todos os 

sujeitos participantes foram informados quanto à pesquisa e autorizaram por escrito à 

utilização dos depoimentos, através do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 

assinado em duas vias 
(29)

.  

Não houve qualquer custo financeiro ou forma de pagamento pela participação dos 

participantes no estudo. Sendo custeados pelo próprio pesquisador os gastos com digitação, 

deslocamento, cópia e alimentação durante toda a pesquisa. 

 

4.6.RISCOS E BENEFÍCIOS 

 

A pesquisa ofereceu riscos mínimos em sua realização junto aos familiares que 

aceitaram participar, tendo em vista que a abordagem foi realizada por meio de entrevista 
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utilizando um roteiro contendo perguntas abertas, ocorrendo no próprio cenário da 

pesquisa. Não foi evidenciado qualquer tipo de intercorrência que nos leva a interromper a 

coleta de dados. 

Este estudo, de acordo com a resolução 466/12, item ll. 4, não oferece benefícios 

diretos, mas, indiretamente, através da construção do conhecimento a partir da interação 

dialogada que propiciará ações educativas baseadas nas necessidades e experiências 

vivenciadas pelos familiares de crianças com câncer em uso do G-CSF em domicílio. 

Espera-se também trazer benefícios com o desenvolvimento de um instrumento 

educacional que auxiliará os familiares neste contexto do cuidado da criança com câncer 

que apresentam neutropenia pós-quimioterapia. Contribuindo também com o serviço 

mediante a implementação da inovação tecnológica de caráter educativo de modo 

sistemático a todos os familiares que administram o G-CSF em domicílio, promovendo o 

acolhimento neste momento de tantas incertezas e medos relacionados ao tratamento. 

 

4.7 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS COLETADOS 

 

 Após a coleta de dados, foi realizada a transcrição literal dos dados coletados e a 

leitura e releitura, a fim de organizar, estruturar e obter significados aos dados coletados, 

com desenvolvimento de categorias a partir da identificação de segmento.  Para tal, 

apropriou-se do método de Giorgi, que consiste em ler todo o material para ter ideia do 

todo, discriminar unidades a partir da descrição dos participantes do fenômeno estudado, 

articular o insight psicológico em cada uma das unidades de significados e sintetizar todas 

as unidades de sentido para que componham uma declaração consistente, relacionada às 

experiências dos participantes, que pode ser expressa em um nível especifico ou geral 
(28)

.  

O conteúdo da entrevista e análise foi realizada pelo pesquisador sendo alicerçada 

na intencionalidade da compreensão e do ouvir o sujeito da pesquisa. Portanto, utilizou-se 

a interpretação sob a perspectiva fenomenológica de Maurice Merleau-Ponty a partir da 

subjetividade da experiência vivenciada pelos depoentes. 
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CAPÍTULO 5. RESULTADOS 

 

5.1 –CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES 

  

 O estudo foi realizado com 18 familiares de crianças em uso G-CSF em domicílio 

que os acompanham durante o tratamento. Os dados sociodemográficos, conforme 

apresentados em Tabela 1, apontam a prevalência do sexo feminino, (88,8%) em sua 

maioria de faixa etária entre; 31 a 40 anos, seguindo da faixa de 21 a 30 (27,7%) 

Dentre os familiares participantes, prevaleceu o grau de parentesco em grande parte 

constituído de mães (77,7%), em seguida dos pais (11,1%). Quanto à escolaridade, nota-se 

que (38,8 %) possuem o ensino fundamental e (27,7 %) o nível superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

 

 

Tabela 1. Caracterização dos familiares participantes de crianças em uso G-CSF em 

domicílio. Rio de Janeiro/RJ, Brasil, 2016. 

Aspectos Sociodemográficos N % 

Sexo:   

 Masc. 02 11,1 

 Fem. 16 88,8 

 

Idade: 

  

21-30 anos 05 27,7 

31-40 anos 08 44,4 

41-50 anos 05 27,7 

   

Escolaridade:   

Ensino fundamental 07 38,8 

Ensino médio 06 33,3 

Ensino superior 05 27,7 

 

Religião/Crença 

  

Católica 06 33,3 
Espírita / Espiritualista 04 22,2 

Evangélica 07 38,8 

      Testemunhas de Jeová 01 5,55 

 Ateu - - 

 

Renda Familiar: 

  

 

 

1 salário mínimo 09 50,0 

2 a 3 salários mínimos 05 27,7 

4 a 5 salários mínimos 01 5,55 

Acima de 6 salários 01 5,55 

 

Grau de Parentesco: 

  

Mãe 13 72,2 

Pai 02 11,1 

Avó 02 11,1 

Irmã(o) 01 5,55 

Outros familiares   

 

Trabalha: 

  

Sim 06 33,3 

Não  12 66,6 

 

Idade da Criança 

  

2-5 anos 05 27,7 

6-8 anos 04 22,2 

9-10 anos 01 5,55 

11-15 anos 08 44,4 
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A tabela de caracterização dos participantes revela questões relacionadas com o 

impacto social causado pelo diagnóstico e tratamento do câncer, onde a maioria das 

crianças é acompanhada pelas mães durante todo o tratamento, demonstrando ainda as 

dificuldades financeiras vivenciadas por estes familiares à medida que mais de cinquenta 

por cento dos participantes se declaram fora do mercado de trabalho, vivendo com recursos 

cedidos pelo governo como bolsa família ou o benefício-doença. Outro dado importante 

tem relação com a busca por Deus como suporte para o enfrentamento da doença já que 

todos os participantes se declaram dentro de um contexto religioso.  

Com base nos dados apresentados acima, e após análise e interpretação minuciosas 

das falas, emergiram a princípio quatro categorias, a saber: duas relacionadas à vivência do 

diagnóstico e implicações do tratamento, uma relacionada espiritualidade e a última 

relacionadas à necessidade do cuidado. 

 

                 Categoria 1-Impacto do diagnóstico de câncer na perspectiva do familiar 

 

  Categoria 2- O significado do câncer e tratamento na percepção do fami-

   liar            

   

  Categoria 3- A importância da espiritualidade na percepção do familiar  

 

   Categoria 4- A necessidade de cuidado domiciliar na perspectiva do familiar 

 
 

 

Figura 2. Categorias encontradas 
Fonte: A autora 
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CAPÍTULO 6. CATEGORIAS 

 

6. 1. Categoria 1. O IMPACTO DO DIAGNÓSTICO DE CÂNCER NA 

PERSPECTIVADOFAMILIAR 

 

Os resultados a serem apresentados surgiram a partir das leituras e análise das 

entrevistas, emergindo das falas dos participantes mediante aprofundada análise 

fenomenológica e consequente formação das categorias.  

Analisando as falas dos familiares foi possível encontrar a primeira categoria em 

nossa pesquisa e a experiência acerca do impacto vivenciado com o diagnóstico de câncer 

foi descrita a partir da percepção dos familiares, conforme evidenciada nas falas abaixo. 

 

 

É difícil, muito difícil, é um..., você toma um baque primeiro, né, 

um choque, e parece que o mundo vai acabar! (E5)  

 

Ah triste ne, triste, muito angustiada. Agente fica tentando prever   

o futuro. (E8)  

 

Quando eu descobri que era um tumor, que o médico falava para 

mim que era um tumor, que era retinoblastoma, aí na época eu não 

sabia, não entendia nada, aí falaram que era um tumor que ia ter 

que retirar o olho dele, e eu confesso que fiquei muito assustada e 

fiz sim, biopsia, ressonância, fiz os exames que tinha, e depois não 

vim mais, abandonei o tratamento, entendeu? É que eu fiquei com 

medo, fiquei nervosa, fiquei tudo ao mesmo tempo. (E13)  

 

 Como se sinto? Gente não tenho nem explicação, é você está 

vendo que teu filho tá doente, uma doença que você sabe que as 

pessoas falam assim a tem cura, mas aqui o que a gente vê e o 

contrário, o sofrimento deles, a gente sofre junto, não é só eu e ela, 

a família toda, os pai dela, então assim não tem nem como falar 

assim, como a gente se sente, se sente igual eles se sentem, triste e 

acaba a vida da pessoa. (E12)     

                                                                                                    

É...é difícil, trabalhoso, é muita atenção, dedicação, é na verdade a 

palavra certa é dedicação, eu até falo isso para ela, dedicação 

total a você, igual casas Bahia, que tem as outras crianças também 
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em casa, os outros filhos, mas mesmo assim a gente tem que 

conciliar tudo e dar tudo direitinho, tudo limpinho, dá um trabalho, 

dá, é muito trabalhoso, mas é gratificante, entendeu? (E14)  

 Eu me sinto muito mal, né, muito ruim, uma dor na alma. (E9) 

 É, a gente fica muito assim, o sentimento que a gente tem no início 

quando você sabe que a criança está assim doente você fica muito 

ansioso e meio assustado, porque quando fala câncer você associa 

normalmente a quê, a morte. È sempre assim, mais aí vem àquela 

expectativa, e assim às vezes você fica triste né porque a criança 

bem debilitada, principalmente quando está nesse processo da 

quimioterapia, que tem aquela coisa de baixa a imunidade, você é 

o tempo todo em tensão, qualquer coisinha que ele sente você 

corre, fica e a casa normalmente para, a vida da gente para. (E10) 

É, é muito difícil de explicar, é uma coisa que eu nunca pensei que 

fosse acontecer comigo ou com meu filho, é muito difícil. Muito 

difícil… mas estou levando bem, porque eu estou, estou vendo 

avanços, estou vendo que ele está ficando bem, então isso me 

anima mais, ainda mais ele ficando assim agitado, levado então 

sempre me anima. (E1) 

Morta, (morta como?) morta por dentro parece que eu só tô uma 

casca, e eu preciso ficar de pé, por ela, mais parece que minha 

alma já se foi. (E2) 

Olha Beth no começo, no começo era mais difícil, porque no 

começo você chega aqui no hospital crua né, não entende nada, 

não sabe como punciona, você é … não sabe que tem uma cura, no 

começo assim eu fiquei muito debilitada, né, então fiquei só 

chorava os médicos falavam comigo e eu só chorava, só chorava, 

não queria entender, não aceitava o que os médicos estavam 

falando, então para mim não tinha cura, pra mim eu botava na 

minha cabeça que ia morrer e que não tinha jeito, entendeu? Mas 

com o passar do tempo depois que você chega aqui, que você 

começa a ver que tem outras crianças e ver que… eu não 

imaginava que tinha tantas crianças, assim com essa doença, 

nunca passou pela minha cabeça, pra mim isso só dava em adulto. 

Mas depois que ela começou o tratamento que começou a 

amenizar, começou a diminuir, ela já não chorava de dores, porque 

no começo ela chorava muito, então eu comecei a aceitar, aceitar 

não, porque uma mãe não aceita uma doença dessa num filho, mas 

eu aprendi a conviver melhor com a doença, entendeu? (E3)  
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Ah, me sinto mal, porque … é muito triste, eles sofrem muito, 

entendeu? Agora já me acostumei não é, ela também já está 

acostumada, mas a gente se sente mal, porque queria que nossos 

filhos estivessem bem, saudável, não precisasse passar por isso, 

entendeu? Abandonar outros filhos para tomar mais conta desse, 

entendeu? Sentir bem eu não me sinto não. (E4) 

 

 

As falas mostram o quão devastador pode ser o recebimento do diagnóstico de 

câncer e o impacto ocasionado no âmbito familiar. Sentimentos como medo, angústia e 

insegurança se fazem presente nas falas quase em sua totalidade, o que é evidenciado 

também nos estudos abaixo. 

O câncer ainda hoje é uma doença muito estigmatizada, cheia de mistérios e 

incertezas, exercendo um impacto negativo na vida das pessoas, não apenas pela sua 

repercussão social e econômica, mas principalmente pela agonia que o paciente e sua 

família passam a vivenciar 
(30)

.  

  As famílias são bruscamente surpreendidas com o diagnóstico e, 

concomitantemente, informadas sobre o tratamento e o prognóstico reservado para essa 

enfermidade, o que acaba trazendo mudanças repentinas e dramáticas à rotina de vida, 

iniciando com o diagnóstico, em seguida o tratamento e, por fim, chegando ao desfecho 

imprevisível (cura ou morte) 
(31)

.  

Diante do impacto gerado a partir do diagnóstico, paciente e família sofrem novas 

incertezas e buscam forças para iniciar esta trajetória a ser percorrida durante o tratamento 

proposto 
(31)

.  

         O familiar, ao se deparar com as dificuldades, reconhece-as como uma verdadeira 

batalha e identifica sua própria fragilidade diante deste processo 
(32)

.  

O diagnóstico da doença, por sua vez, desencadeia reações de choque entre os 

membros da família. A descoberta do câncer na criança ou no adolescente causam intenso 

sofrimento nos pais, pois é invariavelmente vivenciada pela família como um tempo de 

catástrofe, de incertezas, de sentimentos de angústia diante da possibilidade de morte 
(33)

.  

Algumas definições ou conceitos nos ajudam a compreender a grandiosidade deste 

processo, a definição de medo nos remete a uma inquietação ante a noção de perigo real ou 
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imaginário, já a angústia nos dá a dimensão do sofrimento ou atribulação culminado com a 

falta de segurança manifestada nas falas durante as entrevistas. 

Na fenomenologia da Percepção de Merleau-Ponty, os sentimentos são fruto das 

experiências vivenciadas a partir de um fenômeno, o que representa uma experiência única, 

pois, cada indivíduo traz consigo as suas crenças, cultura e as influências do meio social 

em que habita. 

         Considerando também os parâmetros da teoria de Jean Watson que descreve o 

cuidado integral e intencional como fator estimulador da fé, cuidando, assim, do espírito. 

Pois a fé pode ser concebida como algo que não depende de comprovação científica para 

se constituir, sendo a própria ciência um objeto da fé. 

Portanto, é de extrema importância que o enfermeiro esteja preparado para respeitar, 

compreender e auxiliar estes familiares nesta vivência de sofrimento que lhes é peculiar. O 

nosso papel neste momento é similar ao de um negociador, estaremos sempre entre o 

fenômeno e a experiência vivenciada em seu mundo, já que a percepção de mundo está 

diretamente associada a tudo que compõe esta vivência.   

A família, como parte integrante nesse processo de adoecer, é fundamental para o 

cuidado da criança com câncer e, portanto, vivencia o sofrimento e incertezas com o 

tratamento, sendo de extrema significância e pertinência a promoção da educação e saúde 

para estes familiares com o objetivo de acolher e despertá-los para a relevância do uso do 

G-CSF em domicílio e os cuidados inerentes a esta administração. A escuta ativa e a 

presença autêntica fortalecem o vínculo e a identificação das dificuldades e possibilidades 

de enfrentamento da criança e família. 

 

6.2. CATEGORIA 2.  O SIGNIFICADO DO CÂNCER E TRATAMENTO NA 

PERCEPÇÃO DO FAMILIAR 

 

O câncer é uma doença repleta de significados para aqueles que a vivenciam, 

refletindo e afetando toda a família, com as limitações que a doença e tratamento impõem, 

e durante as falas dos participantes surgiu a segunda categoria: O significado do câncer e 

tratamento na percepção do familiar. 
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É não é fácil, não é fácil, pela questão que a gente ver que é como 

os médicos explicam que a quimioterapia ela tem os benefícios, 

que elas matam as células boas e ruins.  (E6)  

 

 É tenso, a gente fica, é… eu fico muito preocupada assim com as 

reações que ela pode ter. Isso causa uma ansiedade muito grande. ( E8 ) 

 

Parece que não se adaptou a quimioterapia, ele fica muito fraco, 

entendeu? Faz quimioterapia 3 dias seguidos, aí quando vai lá na 

outra semana ele, imunidade abaixa, ele tem que ficar internado.                                   

                                                                                                 (E13) 

 

Mudou, mudou muito, muito, muito, a vida… Porque ela tinha uma 

rotina, ela levava a vó dela pro medico ela fazia, levava a avó dela 

pros exames, fazia estudo, comprava, fazia compras pra mim, fazia 

tudo pra mim.                                                                              E15) 

 

É difícil, porque além de ele sofrer, agente também sofre, né, 

porque, eles sentem os efeitos da quimioterapia, e a gente também, 

tipo assim, a gente não quer que eles passem por isso. Mas 

infelizmente tem que passar e a gente tem que ter muita paciência, 

com eles. (E7) 

 

Ruim, a questão assim de matar as células boas eu não acho legal, 

mas assim, a gente não tem assim, ainda um medicamento 

específico que mata só as más, não é, então, mas assim a aparte 

boa é que matam as más também, mas a parte ruim é que atinge as 

células boas, uma dessas assim é a do cabelo né, que mexe muito 

com a auto estima, mas assim, mas isso tem sido, assim, hoje em 

dia acho que não mexe mais tanto comigo, acho que mexeu mais 

com a mãe do com a filha 

                                                                                                    (E14) 

 

É muito agressivo, né… acho que é o mais triste da doença, assim 

porque a minha filha, minha filha não tinha um, não sentia dor, não 

tinha uma deficiência, né que eu digo, então assim os problemas 

vieram mesmo com relação a quimioterapia, queda do cabelo, os 

enjoos, mais debilitada hoje em dia, então é muito agressivo 

mesmo... mas eu sei que pro bem dela que é para ela ficar boa.       

                                                                                                    (E5) 
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É uma luta eu preciso ficar forte, cuidar dela, o tempo que eu 

preciso ficar com ela em quimioterapia, eu tô uma fortaleza, 

quando ela precisa de mim, (uma luta relacionada ao tratamento?) 

a saber que ela está recebendo uma medicação que pode salvá-la 

mais também pode matá-la, deixar sequelas.                                                     

(E2) 

 

É muito duro você ver o sofrimento do seu filho, ela perdeu muito 

peso no início, aí depois veio o cabelinho que caiu, e para mim 

explicar para ela porque o cabelo dela estava perdendo.           (E3) 

 

O câncer representa mais que dor física e desconforto, quando associado ao 

tratamento. Possui significações individuais e coletivas, influenciando nos objetivos de 

vida do paciente, alterando a dinâmica familiar comprometendo seu trabalho e renda. Sua 

movimentação, imagem corporal e seus hábitos de vida, podem sofrer severas 

transformações 
(30)

.  

O significado do câncer está relacionado ao sofrimento, à dor, ao medo da morte, à 

preocupação com a autoimagem, bem como à perda do atrativo sexual, da capacidade 

produtiva e de peso. A palavra câncer adquiriu um significado de doença terrível, sem cura, 

e que termina em morte sofrida 
(31)

.  

        Todo o processo patológico é vivenciado pelo paciente e por sua família como um 

momento de intensa angústia, sofrimento e ansiedade, a família torna-se vulnerável o que 

possibilita o desencadeamento de uma crise no ambiente familiar 
(34)

.  

        O câncer ainda hoje está associado à dor, sofrimento e degeneração, comparado a uma 

sentença de morte, ou seja, acredita-se que a morte por câncer é dolorosa e inevitável. O 

câncer em uma criança possui uma ação desestruturadora, ameaçando o equilíbrio pessoal 

e o bem-estar familiar 
(35)

.  

 A tristeza diante da confirmação do diagnóstico é acompanhada por diversos 

sentimentos descritos na literatura, como a revolta, inconformismo, raiva e recriminação, 

voltados à figura de Deus ou a si mesmos 
((36)

.  
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O significado do câncer, na percepção do familiar está relacionado a muita dor e à 

possibilidade de morte eminente do ente querido, à medida que ele vivencia e descreve as 

experiências oriundas deste processo. 

Na fenomenologia da percepção de Maurice Merleau Ponty, os significados estão 

intrinsecamente ligados a esta relação do ser com o mundo em que vive e as experiências 

vividas a partir desta relação. O familiar em questão representa este ser-no-mundo trazendo 

e compartilhando suas vivências, suas necessidades e suas expectativas para este mundo a 

ser vivido. 

Ao vivenciar um filho com câncer o familiar vive uma experiência devastadora, 

passando a conviver com situações que estão além do impacto do diagnóstico e o 

tratamento agressivo, como a possibilidade da perda deste ente querido, seja por 

complicações inerentes ao tratamento, seja por evolução da doença. Para este familiar, o 

medo e a incerteza são sentimentos sempre presentes e é de fundamental importância um 

olhar mais apurado do enfermeiro para que possa compreender e auxiliar os sujeitos 

envolvidos nesta experiência tão dolorosa. 

O enfermeiro, nesse momento, além de lançar mão de práticas de ensino-

aprendizagem, que lhe é peculiar, deve criar possibilidades de restaurar as energias dos 

envolvidos, especialmente trazendo à consciência a necessidade de equilibrar mente-corpo 

e espírito. Na busca de conforto, fé, paz e esperança, o enfermeiro deve desenvolver 

estratégias pactuadas com criança e família, a fim de conhecer e intervir em suas 

necessidades. 

 

 

6.3 CATEGORIA 3. A IMPORTÂNCIA DA ESPIRITUALIDADE NA PERCEPÇÃO DO 

FAMILIAR DA CRIANÇA COM CÂNCER 

 

O impacto do diagnóstico e tratamento de câncer provoca um sofrimento 

incomensurável no familiar que vivencia esta experiência de ter um filho com câncer, 

remetendo-os a uma busca por Deus, o que levou à terceira categoria: A importância da 

espiritualidade na percepção do familiar da criança com câncer. 

 



55 
 

Fé, acreditar em Deus primeiramente e estar com ela o tempo todo, 

que ela confia acredita em mim, e eu que sou o suporte dela sempre 

foi.( E2) 

Deus foi abrindo os caminhos, entendeu? Porque se não fosse isso 

ela não estaria mais aqui não.( E3) 

Fazer ele ter esperança, ne. Acreditar de que pra Deus nada é 

impossível. (E7) 

Não tem o que fazer, eu só posso ter fé em Deus, e tentar fazer o 

melhor, dar um conforto melhor para ele, tento facilitar a vida 

dele.   (E8)                                                                                                

(...) difícil até de falar, mas feliz por Deus me dar saúde para mim 

cuidar do meu filho, porque eu acho que isso daí são coisas que 

Deus, acima de tudo nos dá, porque nós temos capacidade, eu 

enfrento isso. E graças a Deus nós temos vencido. (E6) 

Eu peço todo dia a Deus não reclamo, porque ela teve um grau 

muito sério nesse câncer dela, então assim hoje ela está bem, mas 

poderia ter acontecido até o pior, de hoje ela não estar mais 

comigo.  (E13) 

Não que a gente tem visto né que apesar das circunstâncias não é, 

que ela teve que amputar o membro né, inferior a perna, na 

verdade não foi só a perna, foi o fêmur todo, desarticulou o fêmur, 

mas assim a parte boa é que Deus tem preservado a vida, ela tá 

com vida, tá com saúde, está respondendo bem aos tratamentos, tá 

bem, hoje em dia quando ela pede pra comer alguma coisa, pede 

as coisas a gente fica feliz agradece isso, coisa que anteriormente 

a gente chegar aqui e iniciar o tratamento, de quimioterapia e tudo 

isso que a gente já vivenciou até hoje, ela não comia porque sentia 

dor, não tinha fome, nem vontade de brincar, hoje em dia ela, eu 

que fiquei a assim por estar sem o membro e ela não tá nem aí, 

brinca apronta, é um auto grau de superação que só Deus mesmo 

pra explicar porque não tem explicação, e agente assim apesar das 

circunstâncias a gente se encontra feliz por saber que ela tá bem, 

né. Até o presente momento a gente acredita que vai continuar 

assim, vai melhorar a cada dia, é isso. (E14) 
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Espiritualidade pode ser definida como “uma propensão humana a buscar 

significado para a vida por meio de conceitos que transcendem o tangível, à procura de um 

sentido de conexão com algo maior que si próprio” 
(37)

. 

O familiar e o paciente, dentro deste contexto de doença, necessita de estratégias de 

enfrentamento e habilidades para lidar com situações ocasionadas pelo estresse. E a 

espiritualidade tem sido uma estratégia poderosa, muito utilizada pelos familiares e 

pacientes ao longo do processo de adoecimento 
(34)

. 

A fé é uma estratégia importante para o enfrentamento tanto do diagnóstico como 

do tratamento do câncer, e a oração e a reflexão são formas de suportar os reveses da 

doença e funcionam como uma proteção para os familiares 
(34)

.  

A espiritualidade é um elemento que contribui para a saúde e a qualidade de vida de várias 

pessoas. Essa definição é encontrada em todas as culturas e sociedades. É representada 

como uma busca individual, mediante a participação de grupos religiosos que possuem 

algo em comum, como fé em Deus, naturalismo, humanismo, família e arte 
(38)

. 

O cuidado com o aspecto da espiritualidade se torna cada vez mais primordial na prática da 

assistência à saúde. Cada vez mais a ciência reconhece a importância da espiritualidade na 

dimensão do ser humano. O ser humano está sempre em busca de significado em tudo que 

está ao seu redor ou em si mesmo como indivíduo, pois somos seres inacabados por 

natureza e estamos sempre em busca de completude 
(38)

.  

         Os estudos acima reafirmam a importância da espiritualidade no enfrentamento de 

todo o processo de adoecer, em especial, àquele que envolve sofrimento de um ente 

querido e o quanto é fundamental que a ciência aceite esta busca pelo transcendental como 

algo próprio do ser humano e necessário para a manutenção do equilíbrio emocional por 

meio do conforto e refúgio espiritual. 

        A busca pela espiritualidade traz uma proposta de significados e sustento aos 

familiares que se encontram diante da doença, das transformações e da possibilidade de 

perda. Os familiares buscam em Deus força e refúgio e por meio desta fé suplantam a dor 

que sentem ao vivenciar o filho com câncer. 

         A fé representa a calmaria para este familiar que vivencia o sofrimento do filho, e a 

incerteza de sua vida. Deus é a esperança viva para este familiar, que convive a partir desta 

relação com Deus com uma sensação de vitória sobre a morte, o que traz paz ao coração, 

permitindo um novo caminhar.  
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       O enfermeiro representa um elo essencial entre o familiar e a equipe multiprofissional 

que o assiste e, como tal, deve estar atento a essa necessidade que é inerente do ser humano 

desde o seu nascimento, atingindo o ápice quando se depara com um quadro de sofrimento 

intenso, o que o leva à busca por algo que lhe traga conforto, ânimo e esperança. A equipe 

deve estar preparada para compreender, aceitar e estimular esta busca, respeitando a cultura 

e a crença de cada indivíduo envolvido neste processo. 

A busca da reconstituição do ser humano, pautada na sua própria realidade, é uma condição 

proposta por Watson para o cuidado na sua integralidade. 

 

6.4 CATEGORIA 4 O SIGNIFICADO DO CUIDADO DOMICILIAR NA PERSPECTIVA 

DO FAMILIAR 

 

O câncer, quando diagnosticado, representa uma série de mudanças neste núcleo 

familiar, que envolve o início do tratamento e as complicações oriundas deste, e uma das 

mudanças está relacionada ao cuidado a ser dispensado durante todo o tratamento, o que 

foi evidenciado nas falas, originando a quarta categoria: O significado do cuidado 

domiciliar na perspectiva do familiar. 

 

Eu acho muito triste… mas a gente tem que fazer, tem que dar uma 

de enfermeira em casa, entendeu? Tem que ajudar, a gente tem que, 

a gente tenta ajudar de qualquer forma. (É triste por quê?) Porque 

assim, poxa está ali sendo furada naquele mesmo, quase naquele 

mesmo local quase todo dia, é todo dia que tem que dar a vacina, 

então eu acho, entendeu? Um sofrimento, só por isso mais nada, 

mas é uma coisa que ajuda eu tenho que fazer. É o sofrimento dela, 

meu, dela junto. (E15) 

Cuidado, é principalmente com contaminações, cuidado é isso, pra 

mim, esse momento pra gente é com cuidado eu entro pro quarto 

fecho a porta, fico ali dou aquela atenção, e cuidado, cuidado e 

cuidado essa é a resposta. (E14)  

Pânico, eu fiquei em pânico, porque a minha esposa não 

conseguiu, não tinha condições e eu… que tive que dar a vacina, e 

a primeira vez então foi muito difícil, porque ele chorou e precisou 

de 2 pessoas para segurarem ele e eu não tinha noção nenhuma de 

como aplicar, foi muito difícil. (E6) 
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É Ruim, eu fico contando assim, conto os dias igual presidiário 

conta, os dez dias da vacina, eu fico ah meu Deus, faltam 9, faltam 

7, faltam … doida para acabar. (E8) 

Pego o algodão, passo o álcool, limpo, eu dou no bumbum dela, 

limpo a parte que eu vou dar, entendeu? Mas antes disso eu ponho 

gelo, no bumbum dela porque falaram que é bom, para não doer 

tanto, passo gelo, aí depois passo um alcoolzinho com algodão e 

aplico a injeção. (E9) 

Horrível, porque eu tenho nervoso disso, e ainda tenho que dar na 

minha filha ainda, furar ela, coitadinha. (E10) 

Nervoso, porque eu tenho medo de injeção, eu tenho muito medo de 

injeção, não posso ver agulha, que já começo a tremer, aí eu ter 

que dar isso no meu filho. Primeiro eu pedi para minha mãe, ela é 

quem estava dando, aí ela me ensinou porque ela começou a 

trabalhar e eu ia ter que começar a dar, mas me sinto triste porque 

ele começa a chorar e tem que segurar ele firme para não 

machucar, aí eu fico triste, nervosa, mas eu vou o mais rápido 

possível para poder parar logo, acabar logo. (E1) 

Medo. (medo do quê?) medo de ter que fazer uma coisa que nunca 

tinha feito, nunca tinha pensado em fazer, nunca quis furar 

ninguém ainda mais uma filha minha, situação toda não é que, 

fiquei com medo, mas eu tinha que fazer. (Como é então para você 

o fato de ter que administrar a injeção no seu filho?) É saber que 

eu estou administrando essa injeção que vai ser bom para ela, e o 

que é bom para ela é maravilhoso para mim, então dou sem medo 

agora, já estou, é só tirar a dor dela. (E2) 

Eu fico tensa, quando é o último dia de quimioterapia dela eu já 

começo a ficar gelada, porque eu sei que no outro dia eu vou ter 

que dar não é, porque eu sei que ela vai fazer muito escândalo, eu 

já fico tensa imaginando no dia que eu vou ter que dar. (Você vê 

isso como um, como você vê isso, o fato de você ter que aplicar?) 

Como um sofrimento, porque eu vou ter, furar ela, entendeu? E 

para uma mãe é difícil isso, mas pra mim ter que ficar saindo com 

ela também para levar na farmácia são uns gastos também porque 

você tem que pagar a aplicação que são todos os dias, que ela 

tomas 10 dias, nem sempre a gente tem esse dinheiro disponível, eu 

falei eu vou ter que enfrentar, vou ter que dar mas quando eu estou 

com ela sozinha em casa é difícil eu tenho que sempre chamar 
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alguém para poder segurá-la, porque sozinha ela se mexe muito e 

eu fico com medo de machucá-la. (E3) 

 O cuidar é algo próprio do ser humano, o conhecimento técnico-científico não é 

suficiente, é preciso compreender e compartilhar a vivência do outro
 (39)

.  

 O familiar como cuidador, apresenta formas específicas de cuidar, portanto 

demonstram diversas configurações, que dão origem às interações que ocorrem no cuidado 

prestado ao paciente oncológico, visto que esse momento delicado é cercado de 

sentimentos ambíguos, como alívio, cansaço, medo, ansiedade e muita tensão e expectativa 

(40)
. 

O cuidado humano é desenvolvido a partir da ética, onde os seres humanos 

percebem e respeitam os direitos uns dos outros. Sabendo que o respeito está 

intrinsecamente ligado à ética, depreende-se que, para cuidar, é fundamental respeitar o 

outro, valorizando a sua condição absoluta de sujeito 
(40)

.  

O familiar detém o papel fundamental no cuidado ao adolescente/ criança, pois tem 

como responsabilidade o bem-estar físico, emocional e social de seus dependentes, e é no 

ambiente familiar que o adolescente/ criança encontra seu referencial e segurança. Assim, a 

impotência imposta por uma doença crônica como o câncer no viver das famílias, 

considerando os efeitos adversos ocasionados pela quimioterapia, dará o direcionamento 

de como o adolescente/criança será cuidada e enfrentará o tratamento e a doença 
(41)

.  

Cuidar de criança em oncologia significa envolver o ser criança e o familiar de 

maior significância para ela neste cuidado, pois a criança constrói seu mundo a partir das 

experiências vividas diariamente, em um mundo intersubjetivo, que sofre influência e é 

interpretado pelos familiares que o cercam, pois estes representam o principal elo de 

socialização 
(41)

.  

Os estudos subsidiam as falas dos familiares e refletem o quanto esses familiares 

são essenciais para o cuidado destes pacientes e o quanto nós enfermeiros precisamos 

valorizar esta participação, sem esquecer que o familiar também necessita de cuidados, 

pois, se encontra muito fragilizado com o processo de adoecimento e o tratamento do seu 

filho. 

O cuidado emana significado à vida e à existência humana, o ser-no-mundo é 

cuidar e ser cuidado, representado na relação com o mundo ao seu redor. Existência esta 

que de acordo com a Bíblia já condicionava o ser humano ao cuidado, pois em Gênesis 



60 
 

quando Deus criou a terra, o céu e tudo o mais, deixou o homem como cuidador de todas 

as maravilhas criadas. O cuidado conduz o ser humano ao encontro de sua existência, 

transportando-o para um existir além de si próprio, implicado na existência do outro. 

Leonardo Boff em seu livro o cuidado necessário, define o cuidado como arte, um 

novo paradigma alicerçado na relação com a natureza, com a terra e os seres humanos. O 

cuidado é baseado em uma relação amorosa, suave, amigável, harmoniosa e protetora para 

com a realidade pessoal, social e ambiental e consiste em uma filosofia de viver, de ser, de 

se comunicar; é uma postura ética e estética frente ao mundo; é um compromisso com o 

estar-no-mundo e contribuir com o bem-estar geral, na preservação da natureza, na 

promoção das potencialidades, da dignidade humana e da nossa espiritualidade 
(42)

.  

A interação no cuidado, para Jean Watson, acontece durante a manifestação de 

sentimentos, inclusive podendo ter repercussões positivas e negativas, devendo ser 

permitidos, o que traz ao enfermeiro, principalmente, a possibilidade de sentir, de aceitar e 

de pactuar intencionalmente modos de cuidar do ser humano, sentir e perceber a realidade. 

Portanto faz-se necessário o desenvolvimento de ações que auxiliem neste cuidado 

compartilhado por meio do ouvir os anseios, dúvidas, e medos manifestados pelos 

familiares, orientando-os sempre que necessário, pois, estes possuem um papel 

fundamental na dinâmica de cuidar e ser cuidado. 
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CAPÍTULO 7. IMPLICAÇÕES NA PRÁTICA PROFISSIONAL: 

CUIDAR E EDUCAR EM ONCOLOGIA PEDIÁTRICA  

   

O relato abaixo é fruto de uma experiência vivenciada enquanto enfermeira do 

serviço de quimioterapia, destinado ao atendimento infantil de uma Instituição Pública 

Federal de referência nacional no tratamento oncológico (INCA), publicado na íntegra na 

Revista Nursing, edição 220, em março de 2016 e acredito que venha se somar à pesquisa 

em desenvolvimento, pois reflete a importância do enfermeiro como educador. 

 O familiar, ao chegar ao setor de quimioterapia, encontra-se perdido e atordoado face 

ao diagnóstico recebido e às propostas de tratamento e, em meio a esse turbilhão de 

informações, ainda existe a possibilidade de ter que administrar em domicílio uma 

medicação de extrema importância para o tratamento, porém desconhecida por este 

indivíduo. 

 A vida da família e da criança/adolescente com diagnóstico de câncer passa por 

várias transformações. E, em virtude disso, eles são obrigados a se adaptar a uma nova 

rotina, onde as exigências e implicações do tratamento passam a fazer parte do dia a dia 

familiar. Sentimentos de culpa, medo da morte do ente querido, otimismo, depressão, 

esperança e descrença são agregadas a toda a família, com maior destaque para um ou 

outro, de acordo com o êxito ou insucesso do tratamento 
(10)

.  

 O enfrentamento do diagnóstico e de todas as implicações que envolvem o câncer 

infantil está relacionado a vários fatores e ao conhecimento individual do cuidado. O 

esclarecimento sobre os diversos aspectos da doença permite um melhor planejamento dos 

sujeitos a respeito de seus problemas, no entanto a compreensão do familiar/cuidador 

torna-se indispensável. 

 O familiar da criança com câncer necessita de apoio que lhes permita orientação 

durante o longo caminho, e manutenção do ânimo e esperança, mesmo diante desta 

realidade tão difícil. Este familiar necessita de apoio informativo, espiritual, emocional e 

material. O familiar da criança com câncer apresenta-se frágil e com várias necessidades ao 

longo do processo de tratamento 
(10,43)

.  

A administração domiciliar do G-CSF é possível e deve ser encorajada sempre que 

o familiar o desejar e sentir-se em condições de desempenhar tal procedimento. Desta 
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Agendamento de 

quimioterapia pelo enfermeiro 

Criança com familiar 

Consulta de 1ª vez e quimioterapia 

Consulta e 

quimioterapia 

subsequente 

Realização da quimioterapia 

Neutropenia 

G-CSF- 
Domiciliar 

forma, a família faz parte deste processo de cuidar e precisamos estar atentos aos sinais 

emanados por eles. 

As vivências precisam ser compreendidas, necessitando que sejam previamente 

descritas tal como se apresentam na experiência vivida, e faz-se necessário que o 

enfermeiro, neste processo, esteja aberto para compreender e vivenciar este momento 
(44)

.  

  Deste modo, ao orientar este familiar, promovemos o acolhimento e a educação em 

saúde. No entanto, é de suma importância que o familiar adquira entendimento acerca que 

o fator estimulador de colônias de granulócitos faz parte do tratamento, a fim de amenizar 

os efeitos mielossupressores com a redução do quadro de neutropenia pós-quimioterapia. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Figura 3: Fluxograma de atendimento no setor de quimioterapia. 

Fonte: A autora. 

 

           No primeiro momento, o familiar chega ao setor para o agendamento da 

quimioterapia extremamente abalado emocionalmente, trazendo o seu filho após consulta 

médica, onde recebeu o diagnóstico e as possibilidades de tratamento a serem realizados. 

Diante deste quadro, aguardamos a reestruturação emocional para iniciar o agendamento e 

fornecer informações sobre o horário de funcionamento do setor, que configura um 

Recepção da 

quimioterapia após 

consulta médica 
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atendimento ambulatorial diferenciado das 07 às 19hs.Esclarecemos também que os 

horários são agendados de acordo com a duração da infusão, preconizada pelo protocolo 

previamente adotado pelo médico assistente da criança, e que nos encontramos ali para 

ajudá-los neste momento tão difícil. 

  No segundo momento, recebemos a criança acompanhada do familiar para o 1
º
 ciclo 

de quimioterapia, sendo realizada a consulta de primeira vez, com orientações sobre o 

protocolo empregado e os possíveis efeitos colaterais, assim como as toxicidades oriundas 

do tratamento, apresentando a toxicidade medular representada pela neutropenia como uma 

das principais causas de internação e atraso no agendamento da quimioterapia. 

  No terceiro momento, ressaltamos a importância das consultas subsequentes para o 

acompanhamento e as intervenções a serem empregadas, de acordo com as toxicidades 

apresentadas.  Salientamos que, a partir do grau de toxicidade medular, é adicionado pelo 

médico assistente ao tratamento, o fator estimulador de crescimento de colônias de 

granulócitos (G-CSF), que consiste em um medicamento que tem como finalidade 

terapêutica reduzir os efeitos dos quimioterápicos sobre a medula. Orientamos que este 

medicamento, assim como todo acompanhamento clínico e exames laboratoriais, é de 

suma importância no tratamento, tendo como resultado a diminuição dos quadros 

infecciosos e dos longos períodos de internação. 

  No quarto momento, conversamos sobre a possibilidade da administração do G-CSF 

em domicílio, desde que se sintam em condições emocionais e que estejam dispostos a 

receberem as orientações que nortearão o uso em domicílio, como conservação, via de 

administração, locais de administração e efeitos adversos. Orientamos que a medicação 

deve ser mantida sob refrigeração e que não pode ser congelada, pois perde sua atividade. 

Relatamos que sua administração se dá pela via subcutânea, o que facilita a aplicação, e 

não apresenta risco de atingir outros tecidos, durante sua administração.  

       Para subsidiar a compreensão do indivíduo acerca deste processo de cuidar através da 

administração do G-CSF em domicílio, abordou-se concomitantemente como é feito o 

tratamento para diabetes mellitus, para o qual o paciente/ou familiar utiliza regularmente o 

uso de insulina por via subcutânea, por acreditarmos ser comum em nosso círculo de 

convivência um familiar ou amigo que façam uso desta medicação, remetendo-os a um fato 

próximo. 

 No quinto momento, finalizamos com as orientações sobre os locais de aplicação a 
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serem utilizados, tais como, braços, abdômen, nádegas e coxas, informando ainda sobre os 

possíveis efeitos colaterais como febre, dor óssea, mialgia e cefaleia. 

 A orientação do familiar é parte integrante dos cuidados de enfermagem. Porém, em 

oncologia, mais que em qualquer área, os pacientes e familiares necessitam de informação 

e apoio, considerados de vital importância. Entretanto, para que o cuidado domiciliar se 

torne uma prática possível pelo próprio familiar é necessário um acompanhamento 

estruturado, sendo de fundamental importância o interesse deste familiar no processo. 

Portanto, encontrar métodos inovadores, direcionados ao paciente e seus familiares, que 

possam retratar suas necessidades, será sempre um desafio para nós profissionais 
(15) 

.  

 Estimular a nossa sensibilidade enquanto profissionais para apreender, respeitar e 

conviver com as diferenças culturais de forma a responder às questões que continuamente 

se colocam, constituem-se em um obstáculo a ser enfrentado com sabedoria 
(45)

.  

 No entanto, ressaltamos que todo processo educativo surge a partir de um 

envolvimento dos sujeitos participantes neste processo, sabendo que a nossa saúde 

emocional está intrinsecamente ligada a uma melhor prática do cuidar, levando em 

consideração que, atualmente a inteligência emocional tem sido apresentada como um fator 

importantíssimo para o aumento da capacidade de empatia e envolvimento, cooperação e 

ligação social. Buscando cada vez mais produzir um cuidado de qualidade 
(46)

.  

  O processo de cuidar e educar em oncologia exige um olhar para além do que 

conseguimos visualizar, é necessário que estejamos preparados para lidar com a variedade 

de sentimentos, diversidade cultural e social, para que possamos, então, promover o 

acolhimento de modo que os indivíduos compreendam e participem deste processo. 

Portanto, como profissionais, devemos estar atentos às necessidades e experiências 

vivenciadas por estes para que alcancemos uma qualidade cada vez mais evidenciada no 

cuidar e educar em saúde. 

É possível identificar a necessidade de acolhimento para a promoção da saúde, 

ressaltando ainda, a importância do enfermeiro como agente educador e facilitador do 

aprendizado, pois o familiar precisa sentir-se seguro frente às intercorrências oriundas do 

tratamento, principalmente as causadas pela neutropenia, que não se restringem apenas à 

administração do G-CSF em domicílio, mas também a outros cuidados como alimentação, 

higiene, monitorização de temperatura e outros sinais que evidenciem um processo de 

infecção 
(47)

.  
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Desta forma, o enfermeiro deve prestar uma assistência de qualidade e humanizada 

para que toda a família se sinta acolhida, de modo que compreenda o quão fundamental é a 

sua participação no cuidado. 

Os estudos apresentados durante o desenvolvimento desta pesquisa descrevem a 

importância da indicação do uso do G-CSF, como adjuvância ao tratamento quimioterápico 

a fim de promover redução dos períodos de hospitalização, diminuição dos quadros de 

infecções, comprovação da eficácia mediante o uso de drogas específicas em alguns 

protocolos de quimioterapia. Ainda assim, apresentam uma lacuna no que diz respeito ao 

processo de educação em saúde, quando falamos do uso do fator estimulador de 

crescimento das colônias de granulócitos em domicílio. 

Portanto, acreditamos que a pesquisa desenvolvida favorece o acolhimento do 

familiar em todo o processo de cuidado, como saber ouvir e dar significados aos 

fenômenos apresentados sejam eles por sinais, gestos, falas ou por qualquer outra forma de 

demonstração. 

 

7.1 A CONSTRUÇÃO DA CARTILHA EDUCATIVA COMO 

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O CUIDADO EM ENFERMAGEM 

  A incorporação de novas tecnologias acarreta novas demandas, como o aumento da 

intensidade do trabalho, requisitando a multidisciplinaridade do conhecimento e a 

disponibilidade de trabalhadores com especialidades diversas e complementares. O 

processo de inovação é complexo, não linear, incerto e requer interação entre os 

profissionais, instituições e gestores. E ainda, quando usada em favor da saúde, contribui 

diretamente com a qualidade, eficácia, efetividade e segurança do cuidado ético e 

humanizado. 

Nesse sentido, a inovação tecnológica é concebida como um processo de agregação 

de novas funcionalidades ou características de um método de produção, que objetiva 

mudança na qualidade ou na produtividade capaz de adequar um serviço. No entanto, 

existem três categorias de tecnologias que se integram: as tecnologias duras caracterizadas 

pelo uso de equipamentos, as tecnologias leves e duras que são direcionadas aos saberes 

estruturais, normas, protocolos e conhecimentos e a leve, a qual é caracterizada pelas 

relações 
(48)

.  
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            Nesse contexto, deve-se ter em mente que a tecnologia não está ligada apenas ao 

uso de equipamentos de última geração, uma vez que o saber profissional e o processo do 

relacionamento constituem mecanismos intrínsecos ao processo de trabalho em saúde. 

As tecnologias relacionadas à enfermagem são voltadas para a educação, 

gerenciamento e assistência. Uma das definições apresenta a tecnologia educacional como 

um conjunto de ações teórico-práticas, usadas ou formadas em relação ao 

educando/educador e comunidade. Já a tecnologia gerencial é definida como um conjunto 

de ações teórico-práticas sistematizadas, validadas e utilizadas no gerenciamento do 

cuidado e nos serviços de saúde e as tecnologias assistenciais representam um conjunto de 

ações sistematizadas, processuais e instrumentais para uma assistência de qualidade 
(49)

.  

 A enfermagem tem sido responsável por grande parte das produções tecnológicas 

de cuidado educacional. As tecnologias do cuidado de enfermagem são divididas em:  

tecnologia de manutenção, que representa os instrumentos utilizados nos hábitos de vida e 

nas limitações do indivíduo; tecnologias de reparação, voltadas para a utilização de 

instrumentos para compensar uma disfunção, o que exige conhecimento do profissional 

para sua utilização; e a tecnologia da comunicação, que disponibiliza informações sobre 

saúde através de software-SAE 
(49)

.  

    As tecnologias educacionais, usadas na enfermagem são voltadas para o 

desenvolvimento do indivíduo, sendo então caracterizadas por novas teorias, ensinos, 

pesquisa, conceitos e novas técnicas para a atualização da educação, facilitando a 

aprendizagem a partir de inovações pela troca de conhecimento entre o educador e o ser a 

ser educado 
(49,50)

.  

 A tecnologia educacional representa um instrumento de moderação entre o homem 

e o mundo, o homem e a educação, oferecendo ao educando e educador um saber que 

origina a construção de novos conhecimentos
  (49)

.  

   Nesta perspectiva, o enfermeiro deve estar em constante processo de capacitação 

teórico-prático, aprendendo e pesquisando, conhecendo as novas tecnologias, identificando 

seus conceitos e as políticas que o permeiam, tornando-se um profissional competente e 

capaz de integrar e aplicar os novos adventos tecnológicos ao processo de cuidar em saúde. 

A inovação tecnológica, em formato de cartilha, permite uma melhor abordagem das 

necessidades dos participantes da pesquisa, já que esta tecnologia apresenta, em particular, 

o diálogo como uma característica marcante, isto é, propicia a interação e a troca de 
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conhecimentos, considerando-se o aspecto sociocultural dos participantes envolvidos neste 

processo.  

 

 

7.2. O PRODUTO 

 

CARTILHA EDUCATIVA 

 

 

E AGORA, O QUE FAÇO? 

Uma proposta educativa no uso do fator estimulador de colônias granulocíticas (G-CSF) 

em domicílio. 
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Cartilha educativa- é uma ferramenta educacional de inovação tecnológica que emergiu das 

necessidades apresentadas pelos pacientes e familiares em uso do G-CSF em domicílio, 

sendo elaborada em cumprimento à exigência de conclusão do curso de Mestrado 

Profissional em Enfermagem Assistencial da Escola de Enfermagem Aurora Afonso Costa 

(EEAAC) da Universidade Federal Fluminense. 

 

Autores: Elizabeth Maria Oliveira da Silva 

Orientador (a): Prof.ª Dra. Eliane Ramos Pereira 

Colaboradores: Os familiares das crianças e adolescentes em uso de G-CSF.   

Objetivo da cartilha: Promover o acolhimento a partir das orientações aos familiares de 

crianças e adolescentes em tratamento quimioterápico em uso do G-CSF em domicílio. 

Público alvo: pacientes em uso do G-CSF, familiares e profissionais que atuam na 

oncologia. 

Realização: 

UFF- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INCA- INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA 

 

Algumas definições: 

Quimioterapia- define-se como quimioterapia o emprego de agentes químicos que atuam 

em diversas fases do ciclo celular e que tem por finalidade a destruição de células de rápida 

proliferação sejam elas cancerosas, sejam normais.   

Neutropenia- É definida pela diminuição de uma linhagem leucocitária (neutrófilos), 

responsáveis por defender o nosso corpo de microorganismos invasores (bactérias, vírus ou 

fungos), quando não prevenida, representa a principal causa dos quadros infecciosos e 

longos períodos de internação.  

Fator Estimulador de Crescimento de Colônias Granulocíticas (G-CSF) – É uma 

licoproteína que regula a produção e liberação dos neutrófilos funcionais da medula óssea. 

Medula óssea- órgão responsável pela formação das células sanguíneas (hemácias, 

plaquetas e leucócitos). 
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Orientações gerais: 

Mãe, hoje o seu filho está iniciando um tratamento quimioterápico, que promove a 

destruição de células cancerígenas, porém algumas células boas também são atingidas, 

causando alguns efeitos colaterais. Dependendo da intensidade da ação do agente 

quimioterápico e da suscetibilidade do organismo seu filho poderá apresentar redução das 

células de defesa e será necessário o uso de uma medicação (G-CSF), com a finalidade de 

estimular a produção e liberação das células de defesa mais rapidamente na corrente 

sanguínea. Esse medicamento, muitas vezes é administrado em domicílio, e, por este 

motivo, desenvolvemos esta cartilha para acolher e auxiliar os familiares no manuseio e 

administração do produto em domicílio e esperamos que seja um instrumento facilitador 

para o cuidado do seu filho ou filha.   

 

Então vamos conversar? 

O que é o G-CSF ou “vacina da imunidade”? É um medicamento que auxilia na formação 

e liberação das células de defesa. 

Quando devo iniciar esta medicação?  A medicação deve ser iniciada 24 h após o último 

dia do ciclo de quimioterapia. Por exemplo, se o ciclo for de cinco dias, a medicação é 

iniciada no sexto dia e administrada conforme a prescrição médica. 

 

Posso fazer a medicação no mesmo dia da quimioterapia? Não, porque esta medicação 

estimula a produção e liberação de células e ainda não se conhece os efeitos quando 

administrado no mesmo dia da realização da quimioterapia. 
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Quando chegar em casa, onde posso guardar a medicação? A medicação deve ser mantida 

em refrigeração (prateleira do meio da geladeira) 

 

A medicação não pode ser congelada, pois perde a sua função. 

 

Quais os locais onde posso administrar? A medicação pode ser administrada na região 

abdominal, coxas, nádegas e braços, conforme figura abaixo. 

 

 

Fonte: https://farmaceuticort.wordpress.com/2015/06/22/como-aplicar-insulina-2  

 

 

De que material vou precisar? Algodão, álcool, agulha e seringa. 

 

Aqui 
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Onde posso preparar a medicação? Procure um lugar bem limpo, retire a medicação da 

refrigeração, aguarde uns minutos, lave as mãos, confira a dosagem a ser administrada, 

converse com sua criança sobre a importância da medicação para o tratamento e a 

necessidade de administrá-la. 

 

 

 

Meu filho vai sentir muita dor? Olha, ele vai sentir o incômodo da picada, porém nenhuma 

dor intensa. 

 

 

A medicação pode apresentar algum efeito colateral? Sim, eventualmente seu filho ou 

filha, pode apresentar queixa de dor óssea, febre, cefaleia e prurido. 

Obs.: se as queixas permanecerem por muito tempo, retorne à unidade hospitalar e procure 

o enfermeiro ou o médico assistencial para nova avaliação. 
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O que faço se esquecer de administrar a medicação um dia? Calma, você poderá 

administrar no dia seguinte. 

 

 

 

Obs: É importante não tornar o esquecimento uma rotina, pois, pode prejudicar a resposta 

do organismo. 

. 

IMPORTANTE: Em momentos de tristeza, incertezas ou solidão, se desejar, procure 

alguém com quem se sinta à vontade, para conversar, pois esta troca poderá fazer-lhe bem.  

Se desejar, ore, converse com DEUS, busque conforto, consolo e refúgio para o seu dia a 

dia. 

 

Observações importantes: 

1- Mantenha uma rotina de horário na administração da medicação, isso pode facilitar o 

processo de cuidar do seu filho. 

2- Fique atenta à dose a ser administrada 

3- Siga rigorosamente os dias de administração, por exemplo (5,7,10 conforme receita 

médica). 

4- É importante manter bons hábitos de higiene.  

5- Mantenha uma alimentação equilibrada e aumente o consumo de água  

6- Fique atento aos sinais de infecção (febre, letargia, palidez e outros) 

7- Em caso de febre de 37.8ºC, retornem ao hospital. 



 
 

73 
 

8- Em caso de alteração clínica como: febre (37.8ºC), cansaço, palidez, sangramentos ou 

manchas pelo corpo, retornem ao hospital e procurem o enfermeiro ou o médico assistenci-

al para uma nova avaliação. 

 

 

Espaços para algumas anotações/Registros de datas para a administração medicamentosa. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Durante o desenvolvimento desta pesquisa, foi delineado um caminho direcionado 

ao cuidado, que alcançasse tanto o cuidador quanto o ser a ser cuidado, para isto, 

percorremos esta estrada com o objetivo de compreender e auxiliar os familiares neste 

processo de promover o cuidado a partir da percepção da experiência vivenciada por eles 

em um contexto familiar. 

Neste contexto, é relevante ressaltar o privilégio de vivenciar esta experiência com 

os familiares, que me permitiram viver um momento único de crescimento e aprendizado 

concretizado nas entrevistas, durante o período da coleta de dados, onde adentrei em um 

mundo particular, constituindo uma relação de respeito, confiança, profissionalismo e 

empatia, sendo necessário me despir previamente de conceitos, para iniciar uma nova 

trajetória, associando esse conhecimento de mundo, onde estou inserida,  à experiência e 

ao saber vivenciado pelo familiar. 

    Portanto, é de extrema importância a valorização do conhecimento e das 

experiências vividas por estes familiares, que trazem suas crenças, culturas e hábitos 

sociais, os quais, muitas vezes, divergem do que vivemos. Contudo, as relações são 

construídas em meio às diferenças e o respeito mútuo entre todos os envolvidos no 

processo.  

No decorrer desta relação foi evidenciada a relevância do estudo, no que se refere à 

necessidade demonstrada pelos participantes da pesquisa, de acolhimento, inserção social e 

de implementação de ações que auxiliem no manejo em domicílio do fator estimulador de 

crescimento de colônias de granulócitos (G-CSF).Principalmente, por reconhecer que estes 

familiares chegam sob o impacto do diagnóstico associado à proposta de tratamento e à 

mudança de uma rotina e  convivência social, atingindo tanto a criança diagnosticada com 

câncer, quanto seus familiares. 

Os familiares encontram-se desnorteados com a nova experiência a ser vivenciada e 

tudo o que a cercará, alimentando, assim, sentimentos de medo, insegurança, tristeza e 

frustrações, geralmente refletidas como uma sensação de incapacidade no que se refere ao 

cuidado com a criança. Partindo deste eixo é fundamental que o profissional envolvido 

neste processo seja extremamente capacitado, e dotado de conhecimento além do técnico-
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científico, o que compreende maturidade emocional.  O que permitirá avaliar e reconhecer 

os nossos sentimentos e o sentimento do outro, e, deste modo, possamos melhor assistir 

esse indivíduo. 

Inicialmente a pesquisa começou a ser delineada a partir da formação deste elo 

enfermeiro/familiar, culminando com a construção da cartilha educativa com o objetivo de 

auxiliar o uso em domicílio do fator estimulador de crescimento de colônias de 

granulócitos, porém é sabido que a cartilha atenderá a uma necessidade e que, para isso, é 

preciso contar com profissionais capacitados, qualificados e atentos às necessidades 

espirituais e ao cuidado humanizado. Precisa-se de meios que estimulem profissionais na 

busca pela excelência no que se refere à assistência e educação em saúde em oncologia. 

A fenomenologia da percepção de Maurice Merleau Ponty em conjunto com a 

teoria transpessoal de Jean Watson me permitiram vivenciar a experiência por meio da 

percepção do familiar, respeitando o contexto em que ele vive, a fim de prestar um cuidado 

humanizado a partir do elo formado entre o cuidador e o ser cuidado, através do ouvir, 

compreender e valorizar a experiência do outro. 

A proposta humanística e metafísica da teoria de Jean Watson, associada a valores 

das dimensões espirituais da vida e da força interna de cada indivíduo envolvido no 

cuidado, buscando auxiliar a criança/familiar no desenvolvimento da autonomia no que se 

refere ao cuidado em domicílio durante a administração do fator estimulador de 

crescimento de colônias granulocíticas,  permite a estes, participação ativa em decisões, 

como locais de administração, melhor horário, quem administra e como administrar, 

configurando o poder de decisão da criança/familiar sobre o seu corpo e o cuidado a ser 

prestado, o que propicia o resgate do princípio da dignidade humana que envolve 

autonomia e decisão. 

O cuidado proposto na teoria transpessoal busca também a unidade entre mente e 

espírito para a reconstituição do ser a ser cuidado, respeitando suas subjetividades e o 

mundo interior da criança/e familiar. É uma proposta de integração do cuidado, onde o 

enfermeiro e o ser a ser cuidado dialogam em busca da melhor construção do cuidado. 

Acredito que existe um longo caminho a seguir, mas já existe o olhar aberto para 

permanecer em busca do cuidado humanizado, qualificado em sua integralidade e 

intencionalidade. 
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APÊNDICE A 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

TÍTULO: AÇÃO EDUCATIVA DO ENFERMEIRO NO CUIDADO DOMICILIAR DE 

ADOLESCENTES E CRIANÇAS: USO DO FATOR ESTIMULADOR DE 

CRESCIMENTO DE COLÔNIA GRANULOCÍTICA G-CSF. 

 

Pesquisadora Responsável: Elizabeth Maria Oliveira da Silva 

Telefones para contato: (21) 996095954/32071247 

email: elizabeth.moliveira@yahoo.com.br 

Instituição a que pertence a Pesquisadora Responsável: Universidade Federal 

Fluminense-UFF. 

Orientadora: Profa Dra Eliane Ramos Pereira 

 

O (a) Sr (Sra) está sendo convidado (a) participar, voluntariamente, de uma pesquisa 

realizada pela Enfermeira, Elizabeth Maria Oliveira da Silva referente à Dissertação de 

Mestrado do Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional em Enfermagem 

Assistencial da Escola de Enfermagem Aurora Afonso Costa (EEAAC) da Universidade 

Federal Fluminense (UFF). Este documento é chamado de Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido e tem esse nome porque você só deve aceitar participar deste estudo depois 

de ter lido e entendido este documento. Leia as informações com atenção e converse com o 

pesquisador responsável e com a equipe do estudo sobre quaisquer dúvidas que você tenha. 

Caso haja alguma palavra ou frase que você não entenda, converse com a pessoa 

responsável por obter este consentimento, para maiores esclarecimentos. Converse com os 

seus familiares, amigos, com a equipe médica ou enfermeiro antes de tomar uma decisão. 

Se você tiver dúvidas depois de ler estas informações, entre em contato com o pesquisador 

responsável. Após receber todas as informações, e todas as dúvidas forem esclarecidas, 

você poderá fornecer seu consentimento por escrito, caso queira que participar. 

 

------------------------------------------ ----------------------------------------------- 

Rubrica do participante ou    Rubrica do investigador  

 representante legal    responsável 

 

mailto:elizabeth.moliveira@yahoo.com.br
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PROPÓSITO DO ESTUDO 

A neutropenia ou baixa imunidade (diminuição de células do sangue importantes para 

combater as infecções) é um efeito colateral de extrema gravidade e o de maior ocorrência 

durante o tratamento quimioterápico, responsável pelos longos períodos de internação e 

atraso no tratamento. Diante de graves consequências ocasionadas pela queda intensa e 

prolongadas da imunidade, destaca-se o uso de um medicamento (G-CSF) para auxiliar no 

tratamento quimioterápico, promovendo o aumento das células responsáveis pela defesa do 

nosso corpo, reduzindo o período de internação e os casos mais graves de infecção. O G-

CSF, tem como finalidade diminuir a ocorrência e duração da baixa imunidade. Esta 

medicação quase sempre é administrada pelo próprio familiar em domicílio, sendo assim, 

esta pesquisa tem como objetivo: elaborar um manual de orientação sobre o G-CSF que 

auxilie seu uso em domicílio pelo familiar, contribuindo também com uma maior adesão e 

compreensão do tratamento proposto a partir das informações fornecidas. Pretende-se 

ainda colaborar com a comunidade cientifica com mais esta fonte de consulta. 

 

PROCEDIMENTOS DO ESTUDO 

Participarão desta pesquisa os familiares responsáveis de crianças/adolescentes, que 

utilizam o G-CSF em domicílio após realização de quimioterapia. A pesquisa terá como 

técnica de coleta de dados a entrevista semiestruturada usando um roteiro contendo 

perguntas abertas e um formulário com informações sociodemográfico o que nos permite 

conhecer melhor os nossos participantes que após ler e esclarecer ás dúvidas sobre o TCLE 

com o pesquisador responsável, decidiu colaborar com está pesquisa. O convite para 

participação da pesquisa ocorrerá no primeiro dia do ciclo de quimioterapia e a coleta de 

dados se dará em data a combinar com o familiar da criança envolvido no estudo. 

 

--------------------------------------  ---------------------------------------------- 

Rubrica do participante ou    Rubrica do investigador   

 representante legal    responsável 
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RISCOS 

A pesquisa oferecerá riscos mínimos em sua realização junto aos familiares que aceitarem 

participar, tendo em vista que a abordagem será por meio de entrevista utilizando um 

roteiro com perguntas abertas, realizada no próprio cenário da pesquisa. Porém, sabemos 

que estudos envolvendo seres humanos podem desencadear reações emocionais como 

choro, tristeza, e, nestes casos a entrevista será interrompida e conforme a necessidade, o 

participante que assim desejar poderá ser encaminhado ao serviço de psicologia para 

acompanhamento. 

BENEFÍCIOS 

De acordo com a resolução 466/12, item ll.4 , a pesquisa não oferece benefícios direto mas, 

indiretamente através da construção do conhecimento a partir da interação dialogada que 

propiciará ações educativas baseadas nas necessidades e experiências vivenciadas pelos 

familiares de crianças com câncer em uso do G-CSF em domicílio. Espera-se também   

trazer benefícios com o desenvolvimento de um instrumento educacional  que auxiliará os 

familiares neste contexto do cuidado da criança com câncer que apresentam neutropenia 

pós-quimioterapia. Contribuindo também com o serviço mediante a implementação da 

inovação tecnológica de caráter educativo de modo sistemático a todos os familiares que 

administram o G-CSF em domicílio, promovendo assim o acolhimento neste momento de 

tantas incertezas e medos relacionados ao tratamento. 

CUSTOS 

O Participante da pesquisa não terá nenhum tipo de despesa, assim como não será pago 

pela participação. A participação neste estudo é voluntária e não sofrerá nenhuma 

penalidade caso não deseje participar. Todo o tratamento e acompanhamento médico do 

seu (sua) filho (a) serão os mesmos independente de sua decisão de participar da pesquisa. 

 

 

-------------------------------------------  ----------------------------------------------- 

Rubrica do participante ou    Rubrica do investigador   

 representante legal    responsável 
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CONFIDENCIALIDADE 

Todas as informações coletadas durante o estudo são confidenciais e o sigilo da sua 

identificação é assegurado. A instituição envolvida terá acesso aos resultados produzidos 

em sua integra, mantendo-se a confidencialidade das informações e anonimato dos 

participantes, mesmo durante publicação dos resultados. 

 

GARANTIA DE ESCLARECIMENTOS 

O comitê de ética em Pesquisa do INCA é um órgão institucional que tem por objetivo 

proteger o bem estar dos participantes da pesquisa. Portanto em caso de dúvidas sobre a 

pesquisa ou seus direitos como participante o Sr(Sra), pode entrar em contato com a 

pesquisadora principal responsável por passar o TCLE a enfermeira Elizabeth Maria 

Oliveira da Silva, no telefone (21)996095954 de 09: ás 17:00 hs.Em caso de dúvidas 

especificamente sobre os seus direitos como participante da pesquisa,favor entrar em 

contato com o CEP do INCA na Rua do Resende N°128, Sala 203, de segunda a sexta de 

9:00 a 17:00 hs, nos telefones (21) 3207-4550 ou 3207-4556, ou também pelo e-mail: 

cep@inca.gov.br 

CONSENTIMENTO 

Li as informações acima e entendi o propósito da solicitação de permissão para o uso das 

informações contidas neste estudo. Tive a oportunidade de fazer perguntas e todas foram 

respondidas. Ficaram claros para mim quais são procedimentos a serem realizados, riscos e 

a garantia de esclarecimentos permanentes. 

Ficou claro também que a minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia do 

acesso aos dados e de esclarecer minhas dúvidas a qualquer tempo. 

Entendo que meu nome não será divulgado e fica assegurado o meu anonimato. Concordo 

voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a 

qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidade ou prejuízo ou perda de 

qualquer benefício que eu possa ter adquirido. Eu, por intermédio deste, dou livremente 

meu consentimento para participar nesta pesquisa. 

 

                                                                                ___/___/___ 

Nome e Assinatura do Participante e Responsável pela criança/adolescente  Data 
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Eu declaro que foram prestadas as informações e esclarecimentos deste projeto de pesquisa 

e que me coloco a disposição em qualquer fase da pesquisa para retirada de dúvidas. 

Declaro ainda que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste participante no estudo. 

 

                                                                            

  ___/___/___ 

Nome e Assinatura do Responsável pela obtenção do Termo    Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

87 
 

APÊNDICE B 

 

FORMULÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES 

 

 

Entrevistado:_____________________________ Idade: _____ anos. Sexo (  )M   (  )F 

 

Criança: ___________________ Sexo (  )M  (  )F.  Nasc: ___/___/___. Idade: ____anos 

.    

Cor da pele (criança): 

(  ) Branca   (  ) Negra   (  ) Parda    (  ) Indígena 

 

Grau de Parentesco:  

(  ) Mãe   (  )Pai   (  ) Irmã[o]     (  ) Avó[ô]     (  )Tia[o] 

(  ) Outro, qual?: __________________________________ 

 

Nível educacional:    

(  ) Primário/ Ensino Fundamental 

(  ) Secundário / Ensino Médio 

(  ) Universitário 

(  ) Pós-Graduação 

(  ) Outro. Qual? _____________________ 

Favor identificar: (  ) Completo    (  ) Incompleto 

 

Renda aproximada da família: 

(  ) 1 salário mínimo 

(  ) 2 a 3 salários mínimos 

(  ) 4 a 5 salários mínimos 

(  ) Acima de 6 salários mínimos 

 

Com quem a criança reside (responsável): 

(  ) Mãe   (  )Pai   (  ) Pai e mãe juntos 

(  ) Outro(s) familiar(es): ____________________________ 

Motivo: __________________________________________ 

 

Ocupação: 

(  ) Trabalha 

(  ) Não trabalha 

(  ) Aposentado 

(  ) Auxílio Doença 

Profissão:______________________________ 
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Religião/ Crença: 

(  ) Católica 

(  ) Espírita / Espiritualista: Qual? _________________ 

(  ) Evangélica 

(  ) Espiritualizado sem religião 

(  ) Ateu 

(  ) Outra. Qual? _________________ 

(  ) Crença. Qual? _________________ 
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APÊNDICE C 

. 

Roteiro para Entrevista 

• 1-Como você se sente vivenciando seu ‘filho(a)’ doente? 

• 2-Como é para você cuidar de sua criança em quimioterapia? 

• 3-O que você acredita que seu ‘filho(a)’ poderia vivenciar se não estivesse em 

tratamento? 

• 4-O que você faz ou acredita  que poderia ser feito para reduzir o sofrimento do seu 

filho(a)? 

• 5-O que você pensa acerca das reações da quimioterapia? 

 

Perguntas acerca do Fator Estimulador de Colônias de Granulócitos e suas implicações 

durante administração em domicílio. 

• 6-O que passou em sua mente ao saber que teria que ‘dar’ injeção em seu 

‘filho(a)’? 

• 7-Como é para você, o fato de ter que administrar medicação injetável em seu 

‘filho(a)’? 

• 8-O que você sabe sobre este medicamento? 

• 9-Como você faz ao administrar este medicamento? 

• 10-Ao receber o medicamento, você recebeu alguma orientação para uso em 

domicílio? 

• 11-Você apresenta alguma dificuldade na administração em domicílio? Quais? 
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ANEXO A 
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ANEXO B 
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