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RESUMO 

 

As orientações de enfermagem para crianças em idade escolar em tratamento quimioterápico 

antineoplásico foi o objeto de investigação desta pesquisa, com os objetivos de identificar as 

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

antineoplásica; descrever os recursos utilizados pela enfermagem para orientar as crianças em idade 

escolar sobre a quimioterapia antineoplásica; e discutir as dificuldades e facilidades que a enfermagem 

encontra para realização da orientação à criança em idade escolar sobre a quimioterapia 

antineoplásica. Para alcançar os objetivos propostos, escolheu-se a pesquisa descritiva exploratória, 

com abordagem qualitativa. O cenário foi uma enfermaria de um hospital público pediátrico, que 

oferece atendimento a crianças em tratamento oncológico, localizado no Rio de Janeiro. Os sujeitos 

foram nove profissionais de enfermagem, dos quais três foram enfermeiros e seis técnicos de 

enfermagem. A coleta de dados foi realizada em novembro de 2012, a partir de uma entrevista 

semiestruturada. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa, com protocolo número 

26/12. As falas dos sujeitos foram transcritas na íntegra e analisadas por meio da análise temática. Os 

resultados da pesquisa evidenciaram que a maior parte dos profissionais realizam as orientações sobre 

a quimioterapia direcionando-as para os pais e não para as crianças em idade escolar, embora eles 

demonstrem entender que as crianças em idade escolar já sejam capazes de compreender sua patologia 

e seu tratamento. O principal recurso utilizado pelos profissionais para orientação é a conversa 

informal e carinhosa. Não foram mencionados outros recursos como a dramatização, lúdico, brinquedo 

ou brinquedo terapêutico. Entre as facilidades que a enfermagem encontra para realizar a orientação à 

criança, estão o contato e a relação da criança com seus pares e familiares. Tais relações são 

mediadoras da melhor aceitação do tratamento por parte da criança. Entre as dificuldades encontradas 

para realização dessa orientação, foram destacadas o fato da criança não entender as orientações e as 

dificuldades com os familiares, pois os pais muitas vezes não aceitam a patologia do filho. Conclui-se 

que a orientação voltada à criança em idade escolar precisa fazer parte dos cuidados de enfermagem, 

tendo em vista que as crianças nesta idade já conseguem compreender sobre sua patologia e seu 

tratamento, desde que orientadas em linguagem adequada ao seu nível de desenvolvimento, através de 

recursos como o lúdico, a música, uso de histórias infantis, brinquedos e jogos. Essas orientações 

podem contribuir para a melhora da qualidade de vida das mesmas. 

Descritores: enfermagem pediátrica; quimioterapia; informação; câncer. 
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ABSTRACT 

 

Nursing guidelines for school- age children in anticancer chemotherapeutic treatment was the 

object of investigation of this research, with the objective of identifying the guidelines made 

by the nursing school- aged children on chemotherapy anticancer; describe the resources used 

by the nursing staff to guide the school children on chemotherapy anticancer; and discuss the 

difficulties and amenities that nursing find to conduct the orientation to the school- age child 

about chemotherapy anticancer. To achieve the proposed objectives, the exploratory 

descriptive research with qualitative approach was chosen. The scenario was a ward of a 

public pediatric hospital, wich provides care to children in cancer treatment, located in Rio de 

Janeiro. The subjects were nine nursing professionals, of wich three were nurses and six 

nursing technicians. The data collection was held in November 2012, from a semi-structured 

interview. The research was approved by the Research of Ethics Committee, with protocol 

number 26/12. The speeches of the subjects were transcribed in full and analyzed using the 

thematic analysis. The survey results showed that most professionals carry out the guidelines 

on chemotherapy by directing them to the parents and not to the school- age children, 

although they demonstrate understanding that school children are already capable of 

understanding their condition and treatment. The primary resource used by professionals for 

guidance is an informal and affectionate conversation. Were not mentioned other features 

such as role play, playful, toy or therapeutic toy. Among the facilities that nursing find to 

carry out the guidance to the child are the contact and the relationship of the child with their 

peers and families. Such relationships mediate the best acceptance of treatment by the child. 

Among the difficulties encountered to achieving this guidance were highlighted the fact that 

the child does not understand the guidelines and difficulties with the families, because parents 

often do not accept child pathology. It is concluded that the guidance aimed at school-age 

child needs to be part of nursing care, bearing in mind that children at this age can understand 

about this pathology and its treatment, provided that appropriate language to their level of 

development is used, through features like the playful, the music, the use of children’s stories, 

toys and games. These guidelines can contribute to the improvement of their quality of life. 

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

 

A motivação para realizar esse estudo decorre de uma inquietação que sempre tive em 

relação à oncologia, aliado a isso, a partir do ensino teórico-prático vivenciado no setor de 

internação pediátrica do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP), tive oportunidade de 

assistir crianças com as mais diversas patologias e variáveis níveis de complexidade e seus 

respectivos acompanhantes. Apesar da diversidade de patologias, neste cenário não há 

atendimento de crianças em tratamento oncológico, sendo assim, surgiu a vontade de estudar 

e pesquisar sobre oncologia pediátrica. 

 Tanto no ensino teórico-prático na enfermaria de pediatria como na emergência 

pediátrica do HUAP, percebeu-se a inquietação e a curiosidade em relação ao aprendizado e 

entendimento por parte das crianças em face de sua patologia e seu tratamento.  

Algumas vezes os pais não tem compreensão do processo de adoecimento do filho e 

em consequência disso eles não se sentem aptos para responderem aos questionamentos no 

que se diz respeito à patologia e ao tratamento. Verificou-se que por vezes as crianças 

possuiam grau de escolaridade e conhecimento a cerca de sua patologia e dos cuidados 

necessários maiores que os pais. Tais fatos nos motivaram a investigar como são feitas as 

orientações para a criança em relação ao tratamento quimioterápico antineoplásico. Pois 

parte-se do pressuposto que quanto mais as crianças souberem a respeito de sua patologia, seu 

tratamento e a melhor forma de conviver com os mesmos, melhor será a qualidade de vida 

delas. 

 Além da motivação já exposta, o câncer infantil foi escolhido por ser a segunda maior 

causa de mortalidade proporcional em crianças e adolescentes (a primeira está relacionada à 

acidentes e violência), sendo a primeira causa de morte por doença, após 
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1 ano de idade até a adolescência, ou seja, é uma doença que possui alta incidência, sendo 

impactante na vida das crianças e familiares, além de ser um assunto frequente e temido pela 

sociedade (BRASIL, 2011). 

O câncer infantil “corresponde a um grupo de várias doenças que têm em comum a 

proliferação descontrolada de células anormais e que pode ocorrer em qualquer local do 

organismo” (BRASIL, 2011). 

 Estima-se que 70% das crianças com câncer podem ser curadas se diagnosticadas 

precocemente e tratadas adequadamente, em centros especializados, tendo a maioria uma boa 

qualidade de vida após o tratamento (BRASIL, 2011). 

 Conforme Mutti, Paula e Souto (2010), a assistência em pediatria oncológica baseia-se 

no cuidado preventivo, curativo e paliativo. Onde o cuidado preventivo pode se dar por ações 

antes do nascimento da criança, através do aconselhamento genético, e durante a infância, a 

partir de orientações de hábitos de vida saudáveis: alimentação, atividade física e cuidados 

com o meio ambiente. Entretanto, vale ressaltar que a associação entre câncer em crianças e 

fatores de risco ainda não está bem esclarecida. E o cuidado curativo engloba o diagnóstico, o 

tratamento e o controle.  

 Existem várias modalidades de tratamento para o câncer infantil, sendo as principais a 

quimioterapia, a cirurgia e a radioterapia, aplicadas dependendo do tipo de tumor e de acordo 

com a extensão da doença (BRASIL, 2011). No entanto, segundo Costa e Lima (2002) a 

quimioterapia é a modalidade de tratamento mais frequente, associada ou não à radioterapia, 

cirurgia, imunoterapia e hormonioterapia.  

A maioria dos quimioterápicos antineoplásicos atua lesando tanto células malignas 

quanto as benignas. E como as diferenças entre as células benignas e malignas são mais 

quantitativas do que qualitativas, o sucesso dessa terapia é separado por uma linha tênue de 

uma toxicidade inaceitável (BRASIL, 2008).  

Ultimamente a desospitalização tem sido estimulada por meio de tratamento 

ambulatorial, hospital-dia, home care e redes de apoio para tratamento de crianças e 

adolescentes com câncer (COSTA e LIMA, 2002). 

Devido à desospitalização, Costa e Lima (2002) colocam que os ciclos de 

quimioterapia são administrados frequentemente nos serviços ambulatoriais. Assim, os efeitos 

colaterais da quimioterapia surgem em casa.  

Em decorrência dos efeitos colaterais da quimioterapia, da desospitalização durante a 

quimioterapia e muitas vezes pelo fato de os pais não conseguirem dar suporte às crianças 

tanto por falta de orientação, como por falta de escolaridade, além da ansiedade e medo que a 
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doença traz, faz-se importante orientar essas crianças. Além disso, Lemos, Lima e Mello 

(2004) constataram que as crianças são as que melhor informam sobre o que ocorre com elas 

mesmas. 

Como o tratamento da criança com câncer deve ser abrangente, exigindo atenção às 

necessidades físicas, psicológicas e sociais. Além da inclusão da família, busca pela 

personalização da assistência, promoção de cuidados atraumáticos, garantia do direito à 

informação, e promoção da autoestima de todos que vivem esse processo deve-se: 

disponibilizar à criança informações sobre a doença e o tratamento; prepará-la para receber os 

procedimentos; adotar medidas para o alívio da dor e desconforto; incluir a família no 

processo de cuidado e garantir a tomada de decisão da família, da criança e do adolescente 

(LEMOS, LIMA e MELLO 2004). 

Destacamos que neste estudo foi dado enfoque às orientações feitas às crianças em 

idade escolar, pois para Hockenberry (2011) elas estão no estágio definido por Piaget como 

operações concretas (6 a 12 anos), quando o pensamento torna-se cada vez mais lógico e 

coerente. Adquirem capacidade de classificar, selecionar, ordenar e por outro lado organizar 

os fatos sobre o mundo para solucionar problemas. Além disso, desenvolvem um novo 

conceito de permanência ou conservação, isto é, percebem que fatores físicos, como volume, 

número e peso, permanecem os mesmos mesmo quando as aparências externas mudam. Além 

disso, nesta idade desenvolvem a capacidade de ler, que é um dos o instrumentos mais 

importante para a independência. 

 Diante de tais características particulares dessa fase de desenvolvimento infantil, 

constata-se que os escolares já são capazes de entender sobre sua doença, seu tratamento, e 

assim podem cuidar de si juntamente com seu familiar cuidador, ou quando o familiar 

cuidador dúvidas a respeito da patologia e tratamento da criança, ou trabalhem fora e as 

crianças acabem tendo que ficar sozinhas por algum tempo, é importante que elas reconheçam 

suas necessidades e tenham a melhor qualidade de vida possível durante o tratamento. 

 Com base no exposto, a presente pesquisa tem como objeto de estudo: orientações de 

enfermagem junto as crianças em idade escolar em tratamento quimioterápico antineoplásico. 

 

1.1 QUESTÕES NORTEADORAS 

 

1) Quais orientações são feitas pela enfermagem junto às crianças em idade escolar sobre 

a quimioterapia antineoplásica? 
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2) Quais são os recursos utilizados pela enfermagem na orientação de crianças em idade 

escolar sobre a quimioterapia antineoplásica? 

3) Quais são as dificuldades e facilidades que a enfermagem encontra na realização de 

orientação à criança em idade escolar sobre a quimioterapia antineoplásica? 

 

1.2 OBJETIVOS  

 

1) Identificar as orientações feitas pela enfermagem junto às crianças em idade escolar 

sobre a quimioterapia antineoplásica.  

2) Descrever os recursos utilizados pela enfermagem na orientação de crianças em idade 

escolar sobre a quimioterapia antineoplásica. 

3)  Discutir as dificuldades e facilidades que a enfermagem encontra na realização da 

orientação à criança em idade escolar sobre a quimioterapia antineoplásica. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

O presente estudo justifica-se por ressaltar a importância da orientação às crianças em 

tratamento quimioterápico antineoplásico esperando-se assim melhorar a qualidade de 

vida dessas crianças. Já que a maior parte das crianças e adolescentes com câncer podem 

ser curados, se diagnosticados precocemente e tratados adequadamente faz-se crucial a 

orientação à criança para uma melhor adesão ao tratamento e uma melhor qualidade de 

vida (BRASIL, 2008). 

No entanto, durante vivências como acadêmica de enfermagem e como pôde ser 

constatado com a pesquisa na biblioteca virtual Scielo e na base de dados Lilacs, onde foi 

feita busca com recorte atemporal, usando-se as seguintes combinações de palavras-

chave: criança, quimioterapia e enfermagem e ainda criança, quimioterapia e orientação. 

Os critérios de inclusão estabelecidos foram: publicação na integra, nos idiomas 

português, espanhol e inglês. Foram excluídos os estudos que abordavam apenas adultos. 

No resultado da busca, na Scielo, com a combinação criança, quimioterapia e 

enfermagem foram encontradas 5 referências; e com a combinação criança, quimioterapia 

e orientação foi encontrada 1 referência. Já na base de dados Lilacs, com a combinação 

criança, quimioterapia e enfermagem foram encontradas 72 referências; e com a 

combinação criança, quimioterapia e orientação foram encontradas 21 referências.  
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Dessas referencias encontradas, ao analisarmos os estudos encontrados nessa busca, 

identificamos que apenas 1 referência tratava de orientação para crianças em idade escolar 

em quimioterapia intratecal (LEMOS, LIMA, MELLO, 2004), a maior parte das pesquisas 

encontradas foram feitas tendo como fonte de informação os pais ou cuidadores. 

Na pesquisa de Lemos, Lima e Mello (2004) percebeu-se a importância da informação 

dessas crianças para a própria melhoria de adesão ao tratamento e melhoria da qualidade 

de vida, pois alguns pais não conhecem o tratamento quimioterápico de seus filhos. Além 

disso, destacou que as crianças em idade escolar, já começam a cuidar de si e conseguem 

entender, se explicadas sobre sua patologia e seu tratamento, sendo elas são as mais 

indicadas para falar de seu tratamento.  

Essa pesquisa é relevante ainda para o ensino e a pesquisa, já que levanta a reflexão 

dos enfermeiros e acadêmicos acerca da importância da orientação à criança em 

tratamento quimioterápico antineoplásico como uma possibilidade de melhora da 

qualidade de vida dessa criança e a garantia da qualidade da assistência durante o 

tratamento. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 CÂNCER INFANTIL  

 

O câncer infantil é um acontecimento devastador, que provoca mudanças e reações 

inesperadas, não apenas na vida da criança, mas também na vida de seus familiares (SANTOS 

e GONÇALVES, 2008). 

De acordo com Nascimento et al. (2005), no grupo populacional de 0 a 18 anos 

incidem várias doenças crônicas com maior ou menor prevalência, dependendo das 

especificidades de cada faixa etária e da região geográfica. Entre as doenças crônicas infantis 

o câncer se destaca pela alta incidência e pelas repercussões na vida da criança e da família, 

sendo essa uma das características que justificam a escolha de tal patologia.  

Tanto em países desenvolvidos, como no Brasil, o câncer já representa a segunda 

causa de mortalidade proporcional em crianças e adolescentes de 1 a 19 anos. Já que a 

primeira causa de morte esta associada aos fatores externos, tais como acidentes e violência, 

pode-se dizer que o câncer é a primeira causa de morte por doença a partir do primeiro ano de 

vida até o fim da adolescência. Estima-se ainda que cerca de 70% das crianças acometidas 

pelo câncer podem ser curadas, se diagnosticadas precocemente e tratadas em centros 

especializados (BRASIL, 2011). 

O câncer é o nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças que possuem como 

ponto comum o crescimento desordenado, ou seja, maligno, de células que invadem tecidos e 

órgãos, podendo espalhar-se para outras regiões do corpo, este evento que recebe o nome de 

metástase (BRASIL, 2011). 

As características que diferenciam os diversos tipos de cânceres são: os vários tipos de 

células do corpo, por exemplo, existem diferentes tipos de câncer de pele porque a pele é 

formada por mais de um tipo de célula. Se o câncer tem início em tecidos epiteliais como pele 

ou mucosas recebe o nome de carcinoma, se começar em tecidos conjuntivos como osso, 

músculo ou cartilagem chama-se sarcoma. Outra característica diferenciadora dos tipos de 
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canceres é a velocidade de multiplicação das células e capacidade de invadir tecidos e órgãos 

vizinhos ou distantes formando as metástases (BRASIL, 2011). 

A diferença entre o câncer de adulto e o câncer infantil, é que o infantil normalmente 

afeta as células do sistema sanguíneo e os tecidos de sustentação, já no adulto afeta as células 

do epitélio, que recobre os diferentes órgãos, como no caso do câncer de mama e no câncer de 

pulmão. As doenças malignas da infância, por serem predominantemente de natureza 

embrionária, são constituídas por células indiferenciadas, o que normalmente determina uma 

melhor resposta aos métodos terapêuticos atuais. Enquanto que no adulto, muitas vezes, existe 

uma clara associação entre o surgimento do câncer e os fatores ambientais como, por 

exemplo, o uso do tabaco e o câncer de pulmão (BRASIL, 2011).  

Nos tumores da infância e adolescência, até o momento, não existem evidências 

científicas que nos permitam observar claramente essa associação. Com isso, a prevenção 

torna-se um desafio (BRASIL, 2011). 

Ainda em relação a causa do câncer infantil, muitos casos estão associados a 

alterações genéticas e alguns tumores estão relacionados a anomalias congênitas. Sabe-se que 

retinoblastoma pode ser hereditário em 40% dos casos, sendo importante o aconselhamento 

genético. A aniridia pode estar relacionada com a ocorrência de tumores de Wilms, já a hemi-

pertrofia corporal, ao tumor de Adrenal, tumor de Wilms e hepatocarcinoma (BRASIL, 2008). 

Mutti, Paula e Souto (2010) informam que embora a associação entre câncer em 

crianças e fatores de risco ainda não esteja bem esclarecida, a prevenção do câncer infantil 

pode se dar por ações antes do nascimento da criança, através de aconselhamento genético aos 

pais, e durante a infância, com orientações sobre hábitos saudáveis de vida (alimentação, 

atividade física e cuidados com o meio ambiente).  

No Brasil e no mundo, as leucemias (doença que afeta os glóbulos brancos) são os 

tipos de câncer que mais acometem crianças e adolescentes. Em segundo lugar, nos países 

desenvolvidos estão os tumores de sistema nervoso central (SNC), e nos países em 

desenvolvimento estão os linfomas (afeta o sistema linfático). E em terceiro lugar, nos países 

desenvolvidos estão os linfomas e nos países em desenvolvimento estão os tumores de SNC, 

podendo haver exceções (BRASIL, 2011). 

Entre outros tipos de câncer que acometem as crianças estão: neuroblastoma (tumor de 

células do sistema nervoso periférico, geralmente abdominal), tumor de Wilms (tumor renal), 

retinoblastoma (tumor de retina do olho), tumor germinativo (tumor das células que vão dar 
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origem às gônadas), osteossarcoma (tumor ósseo) e sarcomas (tumores de partes moles) 

(BRASIL, 2011).  

A localização e o tipo de tumor que acomete o sistema nervoso central poder variar 

conforme a idade, 70% dos tumores localizam-se na região infratentorial, sendo a maioria de 

fossa posterior e o restante supratentoriais. O meduloblastoma, o astrocitoma e o ependimoma 

são os mais comuns (BRASIL, 2008). 

No que diz respeito aos sinais e sintomas do câncer infantil, eles podem ser 

confundidos com os de outras patologias pediátricas e que isso pode dificultar o diagnóstico 

precoce, que é fundamental para a cura (BRASIL, 2008). 

No câncer infantil, o diagnóstico precoce é fundamental e é a partir do diagnóstico que 

se inicia o tratamento, Mutti, Paula e Souto (2010) dizem que para o diagnóstico e 

acompanhamento da evolução do câncer são usados vários métodos de imagem (radiografia 

convencional, ultrassonografia, tomografia computadorizada e ressonância magnética) e 

marcadores tumorais (substâncias produzidas pelo tumor e secretadas no sangue, urina ou 

líquor). 

Os tratamentos para o câncer infantil se baseiam em três modalidades: quimioterápica, 

radioterápica e cirúrgica. Camargo e Kurashima (2007) referem que os tratamentos atuais 

possuem dois objetivos principais: aumentar as taxas de sobrevida, diminuido os efeitos 

tardios do tratamento; e reintegrar a criança à sociedade com qualidade de vida. 

Após o término do tratamento oncológico, segue a fase de controle da doença. Nesse 

período, a criança fica sob acompanhamento ambulatorial, desenvolvendo exames e 

acompanhando seu processo de crescimento e desenvolvimento, para verificar se houve danos 

em decorrência do tratamento e ainda fazer diagnóstico de possível recidiva. Por outro lado, 

quando não houver sucesso no tratamento e a criança for diagnosticada como fora de 

possibilidades de cura, a transição de seu seguimento clínico para o cuidado paliativo deve ser 

gradual” (MUTTI, PAULA e SOUTO, 2010, p. 72). 

 

2.2 QUIMIOTERAPIA  

 

 A quimioterapia antineoplásica foi escolhida nesse estudo por ser uma das 

modalidades de tratamento mais usadas de se combater o câncer infantil. 

Existem muitas modalidades de tratamento, sendo a quimioterapia a mais usada, 

associada ou não a outras terapias. O protocolo de tratamento é aplicado dependendo do tipo 
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de tumor, do seu comportamento biológico, da sua localização, da extensão da doença, da 

idade e das condições gerais do paciente (BRASIL, 2008). 

 

A quimioterapia é uma arma fundamental utilizada na grande maioria dos 

tratamentos dos diversos tumores que ocorrem na infância. Há 50 anos com 

a introdução do uso da quimioterapia em leucemias, na infância, o 

prognóstico da criança com câncer melhorou dramaticamente. Muitos dos 

princípios da quimioterapia utilizada na pediatria oncológica são baseados 

em observações empíricas dos ensaios clínicos, tais como na leucemia 

linfática aguda, linfoma não Hodgkin e Tumor de Wilms. A resposta tumoral 

aos agentes quimioterápicos não é a principal falha do tratamento 

(CAMARGO, 2000, p. 217).  

 

A quimioterapia antineoplásica consiste no emprego de substâncias químicas, isoladas 

ou combinadas, com o intuito de tratar as neoplasias malignas. Sendo o tratamento de escolha 

para doenças do sistema hematopoético e para tumores sólidos, que apresentam metástases 

regionais ou à distância ou não (BRASIL, 2008). 

A quimioterapia pode ser feita com a aplicação de um ou mais quimioterápicos. O uso 

de drogas isoladas (monoquimioterapia) não mostrou-se eficaz em induzir respostas 

completas ou parciais significativas, em grande parte dos tumores, sendo hoje usada 

restritamente. Já a poliquimioterapia possui eficácia comprovada e possui objetivos de atingir 

células em diferentes fases do ciclo celular, utilizar a ação sinérgica de drogas, diminuir o 

desenvolvimento de resistência às drogas e promover maior resposta por dose administrada 

(BRASIL, 2011).  

Os agentes usados no tratamento do câncer afetam células normais e células 

neoplásicas, mas causam maior dano às células malignas do que às dos tecidos normais, em 

decorrência das diferenças quantitativas entre os processos metabólicos dessas duas 

populações celulares (BRASIL, 2011).  

Os fármacos atuam interferindo em outras funções bioquímicas celulares vitais, pelo 

fato de agirem indistintamente no tumor e tecidos normais de proliferação rápida como o 

sistema hematopoético e mucosas, o que leva a necessidade de interrupção periódica do 

tratamento para a recuperação do paciente (BRASIL, 2008).  

Camargo (2000) informa que o uso combinado (poliquimioterapia), na administração 

de drogas antineoplásicas, foi usado pela primeira vez para as leucemias linfóides agudas, e 

quando foram comparados com as terapias usando uma só droga, mostraram aumento da 

resposta terapêutica. A partir dai diferentes protocolos para os diferentes tumores têm sido 
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usados com conhecimento cada vez mais preciso. A combinação de regimes com várias 

drogas tem como objetivos: cada agente age individualmente contra o tumor; os agentes 

possuem mecanismos de ação diferentes, tendo assim, alvos distintos, levando-se em 

consideração os eventos bioquímicos celulares prevenindo o desenvolvimento de resistência à 

droga usada; os agentes usados em conjunto chegam a maiores doses nos limites superiores de 

sua tolerância e toxicidade. 

 De acordo com Camargo (2000) não existem drogas anti-neoplásicas e sim dorgas 

anti-proliferativas. Nenhuma droga usada é anti-neoplásica específica, pois todas também tem 

seu papel no ciclo celular de células normais (na síntese do DNA/RNA, na função das 

topoisomerases, etc). O uso de protocolos poli-quimioterápicos possuem como finalidades: 

evitar resistência a drogas, usando drogas com mecanismos de ação distintos; uso de agentes 

quimioterápicos com diferentes efeitos colaterais em diferentes ocasiões (ex. intercalar um 

agente mielotóxico com outro não mielotóxico). 

Conforme Camargo (2000) os quimioterápicos passam por diferentes fases desde sua 

síntese até serem usados nos pacientes: fase I (quando se quer conhecer a dose máxima 

tolerada, usada em humanos ou animais); fase II (quando se quer conhecer a eficácia da droga 

em certo tipo de tumor, pode ser dado como droga única ou associado a outros, sendo 

normalmente indicado para pacientes que recidivaram de suas doenças, e já receberam as 

drogas mais eficazes); fase III (quando se tem comprovada eficácia da droga e quer-se 

comparar 2 regimes eficazes). 

 Os quimioterápicos são divididos em 5 grupos de acordo com suas especificações 

farmacológicas e suas funções, são eles: agentes alquilantes, antimetabólicos, antibióticos,  

alcalóides da vinca, miscelânea. As células neoplásicas possuem as mesmas fases de 

crescimento das células normais (G0, G1, S- síntese; G2 e M- mitose) e os agentes 

quimioterápicos podem agir em uma determinada fase do ciclo celular (ciclo- específicos/ 

fase- específicos), não em uma fase específica mas no ciclo como um todo (ciclo- específicos/ 

fase não- específicos), ou não agir necessariamente em fases de crescimento celular, mas em 

células de respouso (fase G0- ciclo- não- específicas) (CAMARGO, 2000). 

Os quimioterápicos não agem exclusivamente sobre células tumorais, agem também 

sobre estruturas normais que se renovam constantemente como as da medula óssea, os pêlos e 

a mucosa do tubo digestivo. Por isso, ocorrem os efeitos colaterais durante o tratamento 

quimioterápico antineoplásico (BRASIL, 2011).  
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 Como as células normais possuem um tempo de recuperação previsível ao contrário 

das células anaplásicas, é possível que a quimioterapia seja aplicada repetidamente, se 

observado o tempo necessário para a recuperação da medula óssea e da mucosa do tubo 

digestivo. Em decorrência disso, a quimioterapia é aplicada em ciclos periódicos (BRASIL, 

2011). 

Segundo Camargo (2000) a quimioterapia apresenta complicações agudas que são: 

hematológicas, sendo as mais comuns e limitantes, pois normalmente a neutropenia a primeira 

evidência de depressão medular seguida de trombocitopenia e anemia; as infecciosas, sabe-se 

que 70% da etiologia da febre em pacientes neutropênicos possui foco infeccioso; as 

infecções mais frequentes são as bacterianas mas podem ocorrer as virais e fúngicas;  as 

gastrointestinais incluindo náusea, vômito, diarréia, obstipação, mucosite, esofagite, tifilite, 

pancreatite, doença hepática e ocasionalmente obstrução intestinal; as  neurológicas: neurite 

periférica, trombose cerebral aguda e/ou hemorragia, convulsões, ataxia cerebelar aguda/ 

paralisia ascendente periférica e disfunção cerebelar; a pulmonar, sendo os três tipos de 

toxicidade pulmonar aguda- pneumonite ou fibrose, hipersensibilidade e edema pulmonar não 

cardiogênico, hiperglicemia, reações alérgicas, cistite hemorrágica e hiperpigmentação. 

Os efeitos terapêuticos e tóxicos dos quimioterápicos variam de acordo com o tempo 

de exposição e da concentração plasmática da droga. A toxicidade varia para os diversos 

tecidos e depende da droga utilizada (BRASIL, 2011). 

 Lopes, Camargo e Bianchi (2000) informam que as consultas clínicas realizadas após 

o término do tratamento possuem como objetivo confirmar que o paciente continua em 

remissão de sua doença e avaliar as toxicidades relacionadas ao tratamento. Testes de 

avaliação dos efeitos tardios como: exame físico ou laboratorial para análise dos órgãos ou 

sistemas- cérebro, coração, pulmões, tireóide, gônadas, medula óssea, ossos e tecidos de 

partes moles (músculos, cartilagens, e outros), e testes psicológicos (avaliação cognitiva, 

aprendizado, emocional). 

 Os efeitos tardios do tratamento podem se manifestar mais precocemente ou a longo 

prazo, dependendo do tratamento e da idade da criança que será submetida ao tratamento. Por 

exemplo, alguns efeitos que podem ser provocados pela quimioterapia, mais tardiamente são: 

insuficiência renal, cardiomiopatia, perda de audição, etc (LOPES, CAMARGO e BIANCHI, 

2000). 
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2.3 ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À CRIANÇA EM QUIMIOTERAPIA 

 

 Costa e Lima (2002) informam que devido à complexidade da doença, o tratamento do 

câncer deve ser amplo, atendendo às necessidades físicas e as necessidades psicológicas e 

sociais da criança, incluindo a participação da família. 

 Tão importante quanto o tratamento do câncer, atenção deve ser dada aos aspectos 

sociais da doença, uma vez que a criança e o adolescente doentes precisam de atenção 

integral, inseridos no seu contexto familiar. A cura não deve ser baseada apenas na 

recuperação biológica, mas também no bem- estar e na qualidade de vida do paciente. Assim, 

não deve faltar ao paciente e sua família, desde o início do tratamento o suporte psicossocial 

necessário, o que envolve o comprometimento de uma equipe multidisciplinar e a relação com 

diferentes setores da sociedade, envolvidos no apoio às famílias e à saúde das crianças e 

jovens (BRASIL, 2011). 

 Segundo Camargo (2000) a enfermagem pediátrica oncológica como membro da 

equipe multidisciplinar desempenha muitas funções no dia-a-dia com a finalidade de 

proporcionar o melhor atendimento das necessidades da criança e sua familia. 

 Com os avanços tecnológicos a equipe de enfermagem precisa da iniciativa constante 

para desenvolver novos conhecimentos de técnicas e práticas de assistência, a fim de 

promover um melhor tratamento. Além disso, a habilidade do enfermeiro oncológico faz com 

que, muitas vezes atue como coordenador dos cuidados do paciente, sendo um agente 

facilitador na comunicação entre os membros da equipe. O enfermeiro pediátrico oncológico 

possui vários papéis, o que o possibilita dirigir os cuidados ao paciente, educação, 

administração e pesquisa (CAMARGO, 2000). 

 Camargo (2000) informa que a assistência inicia-se no primeiro contato do enfermeiro 

com a criança e a família, sendo fundamental que o profissional esteja presente no momento 

que o diagnóstico for dado à criança e à família. O primeiro contato é crucial para o 

desenvolvimento de um esboço para possíveis intervenções de enfermagem. O enfermeiro 

deve se empenhar em clarear e reforçar as informações dadas pelo médico e oferecer mais 

informações à crianca e à família.  

 Conforme Camargo (2000) o enfermeiro na assistência à criança em quimioterapia 

deve conhecer a ação dos quimioterápicos (classificação e ação de agentes específicos), seus 

efeitos colaterais e considerações especiais (interações com outras drogas, cuidados e 
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habilidades no preparo e administração, vias de administração, tempo de infusão, destino dos 

materiais usados e contaminados, e precauções com drogas vesicantes e irritantes). 

Costa e Lima (2002) relatam que cada vez mais a desospitalização para o tratamento 

de crianças/adolescentes com câncer, viabilizada por meio de tratamento ambulatorial, 

hospital- dia, home care e redes de apoio. E devido essa desospitalização, os ciclos de 

quimioterapia são administrados, muitas vezes, em serviços ambulatoriais. Assim, efeitos 

colaterais da quimioterapia surgem em casa, sendo crucial, então, a informação dos pais e das 

crianças para a realização dos cuidados necessários e para uma boa qualidade de vida dessa 

criança. Sendo importante a orientação a respeito da doença e da quimioterapia às crianças 

porque os pais nem sempre estão preparados para tais cuidados, e muitas vezes devido 

atividades laborais, os pais necessitam se ausentar. 
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3 METODOLOGIA 

 

 

3.1 DESENHO DA PESQUISA 

 

 Elegemos realizar uma pesquisa com abordagem qualitativa, pois para Minayo (2003, 

p. 21): 

a pesquisa qualitativa “se preocupa, nas ciências sociais, com um nível de 

realidade que não pode ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com o 

universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o 

que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e 

dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de 

variáveis”.  

 

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

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

 

os autores que seguem tal corrente não se preocupam em quantificar, mas, 

sim, compreender e explicar a dinâmica das relações sociais que, por sua 

vez, são depositárias de crenças, valores, atitudes e hábitos. Trabalham com 

a vivência, com a experiência, com a continuidade e também com a 

compreensão das estruturas e instituições como resultado da ação humana 

objetiva. Ou seja, desse ponto de vista, a linguagem, as práticas e as coisas 

são inseparáveis. 

  

Optamos realizar a pesquisa do tipo descritiva exploratória. De acordo com Gil 

(2008), as pesquisas descritivas possuem o objetivo de descrever as características de uma 

população, fenômeno ou de uma experiência. Já para Andrade (2002), a pesquisa descritiva 

preocupa-se em observar fatos, registrá-los, analisá-los, classificá-los e interpretá-los, e o 

pesquisador não interfere neles. 

As pesquisas exploratórias buscam proporcionar uma visão geral de determinado fato, 

do tipo aproximativo. É realizada, principalmente, quando o tema escolhido é pouco 

explorado e torna-se difícil formular hipóteses precisas e operacionalizáveis (GIL, 1999).  E 
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ainda, para o mesmo autor (2008) ela proporciona uma familiaridade, uma aproximação maior 

com o problema com o objetivo de torná-lo explícito ou formular hipóteses.  

São finalidades primordiais das pesquisas exploratórias: proporcionar maiores 

informações sobre o assunto que se vai investigar; facilitar a delimitação do tema de pesquisa; 

orientar a fixação dos objetivos e a formulação de hipóteses; ou descobrir um novo tipo de 

enfoque sobre o assunto (ANDRADE, 2002). 

 

3.2 CENÁRIO DO ESTUDO 

 

 O cenário para realização deste estudo foi uma enfermaria de um hospital público 

pediátrico localizado no Rio de Janeiro, que atende crianças para tratamento oncológico.  

O hospital cenário do estudo é destinado ao ensino, pesquisa e assistência. Possui em 

sua rotina a puericultura, consultas de enfermagem, várias especialidades médicas, internação, 

realização de cirurgias, além de outros serviços. 

O setor de internação pediátrica, onde o estudo foi realizado, é organizado em seis 

enfermarias, com oito leitos em cada uma delas, exceto a enfermaria de hematologia que 

possui seis leitos. Todas as enfermarias possuem TV e divisão entre os leitos, sendo a 

divisória metade azulejo e metade vidro. 

As crianças internadas têm direito a um acompanhante e a visitas ocorrem todos os 

dias, as visitas de outras crianças só são permitidas aos finais de semana. 

Cada enfermaria possui seu posto de enfermagem. Existe uma sala de procedimentos 

para todo o setor, tal sala é composta por uma maca, por armários com materiais, uma pia e 

equipamentos (como bombas infusoras) que não estão sendo utilizados no momento. O setor 

possui ainda uma sala de supervisão de enfermagem, um expurgo, uma sala de depósito de 

material limpo, uma sala de prescrição, acesso ao centro cirúrgico, sala da residência médica, 

uma sala da coordenação da Unidade e uma sala da Nutrição Clínica. 

O setor possui uma sala de recreação composta por TV, DVD, vídeo game, rádio, 

diversos livros e brinquedos, ficando presentes recreadoras que são responsáveis pela sala de 

recreação.  

Na enfermaria de hematologia, são recebidas crianças não colonizadas e crianças que 

vão iniciar o tratamento quimioterápico, então para essa enfermaria, existe um espaço 

destinado a recreação exclusivo para as crianças internadas nela. O espaço para recreação da 

enfermaria de hematologia é pequeno e possui uma TV, um DVD, poucos livros e 

brinquedos. 
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Existe ainda no setor, um banheiro exclusivo para alunos e funcionários, um destinado 

aos acompanhantes; um para cadeirantes e 2 banheiros exclusivo para crianças, sendo um 

feminino e outro masculino. O feminino possui azulejo branco até certa parte e parede rosa e 

o masculino também possui azulejo branco até certa parte e depois parede verde. 

Próximo aos banheiros das crianças há na parede um painel de desenhos feito pelo 

Ziraldo e há ainda uma régua para mensurar altura das crianças com imagens de animais. 

A equipe do setor é multiprofissional, havendo: enfermeiros e técnicos de 

enfermagem, médicos, nutricionista, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, psicólogo, 

profissionais que cuidam da limpeza, e por ser um hospital voltado a ensino e pesquisa 

encontramos também acadêmicos de diversos cursos, residentes e internos. 

 Neste cenário, destacamos que as entrevistas foram realizadas na sala de supervisão de 

enfermagem. 

 

3.3 SUJEITOS DA PESQUISA 

 

 

 Os sujeitos da pesquisa foram 09 profissionais da equipe de enfermagem, sendo 

03(três) enfermeiros e 06 (seis) técnicos de enfermagem que realizam suas atividades no setor 

de internação pediátrica do hospital onde o estudo foi realizado. Trabalhamos com as duas 

categorias profissionais por estarem presentes durante toda a internação da criança, 

participando dos cuidados de enfermagem realizados, inclusive a administração de 

quimioterapia antineoplásica. 

Delimitamos como critérios de inclusão os profissionais da equipe de enfermagem que 

atuam na assistência a crianças com câncer hospitalizadas por mais de 6 (seis) meses. Foram 

excluídos da pesquisa os profissionais da equipe de enfermagem que estejam de férias, licença 

médica ou qualquer outro tipo de afastamento do setor. 

Destacamos que definimos esse número de participantes no decorrer do trabalho de 

campo, quando durante a organização das entrevistas observamos que havíamos chegado ao 

“ponto de saturação”, ou seja, a recorrência de ideias, padrões de comportamento, práticas e 

visões de mundo (DUARTE, 2002). 

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

descrever algumas de suas características. Foram realizadas 09 (nove) entrevistas com os 

profissionais da equipe de enfermagem, dentre eles, técnicos de enfermagem e enfermeiros. 
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Para caracterização dos mesmos destacamos 7 (sete) itens: idade, nível de escolaridade, tempo 

de formação, especialização, tempo de atuação em pediatria e tempo de atuação no setor. 

 Quanto à idade, dos 09 (nove) entrevistados, 03 (três) tinham entre 19- 29  anos; 05 

(cinco) tinham entre 29-39 anos; 01 (um) tinha mais que 39. 

 Em relação ao nível de escolaridade, dos 09 (nove) entrevistados, 06 (seis) possuem 2° 

grau completo e 03 (três) possuem 3° grau completo. 

 Para facilitar a apresentação dos dados relacionados ao tempo de formação 

profissional, foram realizadas divisões com períodos de 5 (cinco) anos. Assim, dos 09 (nove) 

entrevistados, 03 (três) tem o tempo de formação entre 1 (um) e 5 (cinco) anos, 4 (quatro) 

possuem o tempo de formação entre 6 (seis) e 10 anos, 1 (um) possui o tempo de formação 

entre 11 e 15 anos e apenas 1 (um) possui tempo de formação entre 21 e 25 anos. 

 Entre os profissionais com especialização percebe-se que pouco mais da metade 

possui especialização. Dentre os profissionais que possuem especialização, foi realizada uma 

distribuição quanto ao cargo que ocupa no setor e observou-se que 3 (três) eram enfermeiros e 

2 (dois) eram técnicos de enfermagem. Em relação ao tipo de especialização, observou-se 

especializações nas seguintes áreas: neonatologia e pediatria. 

 No que diz respeito ao cargo que ocupam no setor dos 09 (nove) entrevistados, 03 

(três) eram enfermeiros e 06 (seis) eram técnicos de enfermagem. 

 Já no que diz respeito ao tempo de atuação da equipe de enfermagem em pediatria, 5 

(cinco) profissionais atuam em pediatria entre 1 (um) e 5 (cinco) anos; 3 (três) atuam entre 6 

(seis) e 10 anos e 1(uma) atua entre 11 e 15 anos. 

 Em relação ao tempo de atuação no setor onde a pesquisa foi realizada, 5 (cinco) 

possui atuação no setor entre 1 (um) e 5 (cinco) anos; 3 (três) atuam no setor entre 6 (seis) e 

10 anos e apenas 1 (um) atua no setor por mais de 10 anos. 

 

3.4 COLETA DE DADOS 

 

 

 A coleta de dados se deu em dezembro de 2012, através de uma entrevista 

semiestruturada. Para Trivinos (1994), a entrevista semiestruturada é aquela baseada em 

certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses, que interessam à pesquisa e 

que, em seguida, oferecem amplo campo de interrogativas, junto de novas hipóteses que vão 

surgindo à medida que recebem as respostas do informante. Desta forma, o pesquisado, 

seguindo espontaneamente a linha de seu pensamento e de suas experiências dentro do foco 
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principal colocado pelo investigador, começa a participar na elaboração do conteúdo do 

estudo. 

A grande vantagem da entrevista sobre outras técnicas é que ela permite a 

captação imediata e corrente da informação desejada, praticamente com 

qualquer tipo de entrevistado e sobre os mais variados tópicos. A entrevista 

permite correções, esclarecimentos e adaptações que a tornam eficaz na 

obtenção das informações desejadas (MARTINS; BÓGUS, 2004 p. 49). 

 

Nesta etapa utilizei um roteiro (apêndice 1) para realização da entrevista 

semiestruturada, que constava de perguntas abertas e fechadas. As perguntas fechadas foram 

cruciais para identificação das características dos sujeitos, feito isso foram feitas as seguintes 

perguntas abertas: Quais são as orientações que você faz às crianças em idade escolar, ou seja, 

crianças entre 6 e 12 anos, sobre a quimioterapia antineoplásica? Como você faz as 

orientações às crianças em idade escolar sobre a quimioterapia antineoplásica? Em sua 

opinião quais são as facilidades que a enfermagem encontra para realização da orientação à 

criança em idade escolar sobre a quimioterapia antineoplásica? Em sua opinião quais são as 

dificuldades que a enfermagem encontra para realização da orientação à criança em idade 

escolar sobre a quimioterapia antineoplásica? 

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

com o auxílio de um aparelho mp3, com autorização prévia dos sujeitos. O anonimato dos 

participantes foi mantido durante todo o tempo, para isso utilizamos codinomes fictícios para 

identificá-los, os codinomes usados foram as princesas da Disney. 

 

3.5 ASPECTOS ÉTICOS 

 

 

 O trabalho seguiu as determinações da Resolução 196/96 do Conselho Nacional de 

Saúde. Ele foi submetido a uma avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Hospital 

Público do Rio de Janeiro, onde a pesquisa foi realizada. Sendo aprovado pelo CEP, com 

protocolo de número 26/12. 

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

cenário do estudo, me apresentei ao responsável pelo setor e expliquei os objetivos e 

operacionalização da pesquisa. Posteriormente, fiz contato com os profissionais que ali 

trabalham, inicialmente me apresentei, falei sobre a pesquisa destacando seus objetivos, assim 

como os aspectos contidos no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE 
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(apêndice 2). Fiz o convite para atuarem como sujeito voluntário da pesquisa. O aceite foi 

formalizado com a assinatura do TCLE.  

No Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), constam o título do projeto, 

identificação dos responsáveis pelo projeto, o objetivo da pesquisa, os procedimentos 

necessários à realização e os benefícios que podem ser obtidos. Garantia de anonimato dos 

participantes da pesquisa, com a substituição do seu nome por codinomes fictícios. 

Destacamos que os sujeitos assinam duas cópias do TCLE, uma ficou com o pesquisador e 

outra com o sujeito da pesquisa. 

Todo o material gerado (gravação de voz e transcrição das falas) utilizado nesta pesquisa 

ficará arquivado sob a guarda do pesquisador por 5 (cinco) anos e após será destruído. 

 

3.6 ANÁLISE DE DADOS 

 

 

 Após a coleta de dados, as falas dos sujeitos entrevistados foram transcritas na íntegra 

e analisadas através da análise temática. Para Minayo (2004), a análise temática aborda como 

uma descoberta de núcleos de sentido evidenciados através de temas que compõem uma 

comunicação, cuja presença ou frequência apresentam significado para o objetivo analítico do 

estudo. 

 Minayo (2004) propõe as seguintes etapas para proceder à análise temática dos dados: 

1ª) Pré-análise, que inclui a leitura flutuante através do contato exaustivo com material, e a 

constituição do corpus pela organização do material a fim de alcançar a validade do estudo; 

2ª) Exploração do material, que se inicia com a delimitação de unidades temáticas através de 

recortes no texto; 3ª) Tratamento dos resultados obtidos e interpretação, na qual o pesquisador 

interpreta os dados a partir do seu quadro teórico, ou ainda suscita questões que possam 

emergir da própria leitura do material, e expressa suas conclusões. 

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

comecei a organização do material como um todo. Li o material com o objetivo de conhecer o 

conteúdo do mesmo. 

 Depois da leitura exaustiva do material, classifiquei as falas dos profissionais a partir 

de cores, onde palavras e expressões com o mesmo sentido foram coloridas com a mesma cor. 

As cores respeitaram os objetivos da pesquisa, foram usadas as seguintes cores: amarelo para 

destacar as orientações realizadas pela equipe de enfermagem às crianças em idade escolar 
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sobre a quimioterapia antineoplásica; verde para os recursos utilizados pela enfermagem para 

orientar as crianças em idade escolar sobre a quimioterapia antineoplásica; azul para destacar 

as facilidades que a enfermagem encontra para realização da orientação à criança em idade 

escolar sobre a quimioterapia antineoplásica; e vermelho para as dificuldades que a 

enfermagem encontra para realização da orientação à criança em idade escolar sobre a 

quimioterapia antineoplásica. 

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

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

pela enfermagem à criança em idade escolar e seus familiares sobre a quimioterapia; os 

recursos utilizados pela enfermagem para orientar as crianças em idade escolar sobre a 

quimioterapia; facilidades para realização da orientação à criança em idade escolar sobre a 

quimioterapia; dificuldades para realização da orientação à criança em idade escolar sobre a 

quimioterapia. 



31 
 

 

 

 

 

 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Através das respostas dos profissionais entrevistados emergiram as seguintes unidades 

temáticas que serão desenvolvidas ao longo deste capítulo: 

 

 Orientações feitas pela enfermagem à criança em idade escolar e seus familiares sobre 

a quimioterapia; 

 Os recursos utilizados pela enfermagem para orientar as crianças em idade escolar 

sobre a quimioterapia; 

 Facilidades para realização da orientação à criança em idade escolar sobre a 

quimioterapia; 

 Dificuldades para realização da orientação à criança em idade escolar sobre a 

quimioterapia; 

 

4.1 Orientações feitas pela enfermagem à criança em idade escolar e seus familiares 

sobre a quimioterapia 

 

 

 A partir das respostas dos sujeitos em relação às orientações feitas pela enfermagem 

sobre a quimioterapia, percebemos que a maior parte dos profissionais realizam as orientações 

direcionando-as para os pais das crianças em tratamento quimioterápico e poucos 

profissionais orientam as crianças em idade escolar sobre a quimioterapia a qual é submetida. 

 Ao falarem a respeito da orientação à criança em idade escolar, sobre a quimioterapia, 

os profissionais falaram do volume de informações: 

 

Bom, a orientação que a gente tenta fazer para criança em relação à quimioterapia 

não é mentirosa, mas a gente tenta passar o mínimo possível, entendeu? (Cinderela- 

técnica de enfermagem) 

Damos pouca orientação a respeito da importância da quimioterapia e da 

manutenção do acesso integro e pérvio. ( Bela- enfermeira) 
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Os profissionais tem a preocupação para que o conteúdo da informação seja 

verdadeiro e evitam mentiras, entretanto afirmam que conteúdo de informação é o mínimo 

possível, eles passam poucas informações a respeito da importância do tratamento que a 

criança é submetida, assim como da necessidade de manutenção do acesso venoso. 

  Embora, a maioria dos profissionais entrevistados, prestem a orientação sobre a 

quimioterapia antineoplásica para os pais, Hockenberry (2011) informa que no primeiro 

contato com a criança, ela já deve ser incluída na conversa e no cuidado a partir de indagações 

a respeito do seu nome, idade ou outras informações. Confirmando o que foi identificado nas 

entrevistas Hockenberry (2011) diz que as enfermeiras normalmente fazem todas as perguntas 

aos adultos, mesmo quando a criança é grande o suficiente para falar de si.  

Reafirmando a importância da orientação direcionadas às crianças em idade escolar, 

Montandon (2005) apontou que o ponto de vista das crianças fornece elementos 

indispensáveis para compreendermos sua experiência sendo importante levá-lo em 

consideração. Costa e Lima (2002) destacaram que ao dar voz às crianças podemos perceber a 

dimensão que a doença tem em suas vidas, doença essa que é vivenciada de forma singular 

como uma experiência pessoal.  

Os profissionais falaram que passam poucas informações a respeito da importância do 

tratamento a que a criança é submetida e da necessidade de manutenção do acesso venoso, no 

entanto, Lemos, Lima e Mello (2004) dizem que a informação é fundamental para crianças e 

adolescentes com câncer, pois ela pode diminuir as incertezas e sentimentos negativos e fazer 

com que elas colaborem a participem do tratamento.  

Percebe-se assim, que a orientação direcionada à criança é importante, pois elas são 

capazes de compreender e perceber qualquer indício que não seja reconhecido como normal 

por elas próprias de maneira precoce (NOBREGA et al, 2010). Em vista disso,  Cruz (2008, p. 

37)  traz que é necessário “captar a visão de crianças, pois é a partir de suas vozes que 

medidas de proteção e de atendimento mais prementes serão tomadas pelas equipes”.  

 Ao falarem a respeito das orientações realizadas às crianças em idade escolar sobre a 

quimioterapia, alguns profissionais apontaram que as realizam no momento da administração 

de medicamentos. Falaram também que as crianças dessa faixa etária tem a capacidade de 

entender a necessidade do tratamento e algumas modificações que acontecem no próprio 

corpo. 

 

A gente sabe que a criança nessa idade já consegue entender alguma coisa. Então a 

gente fala: a gente vai dar um remedinho e você vai ficar com o cabelo assim 

(alopecia). (Cinderela- técnica de enfermagem) 
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Às vezes, eu falo: olha eu vou colocar um remedinho que vai te ajudar (Bela- 

enfermeira) 

Quando vou administrar uma quimioterapia digo que aquilo é um remédio para o 

tratamento, que ela pode ficar enjoada, e neste caso tem que avisar para fazermos 

uma medicação (...) falo sobre o risco de queda de cabelo, porque eu acho que é o 

que mais choca as crianças visualmente, então, eu explico que pode acontecer (...) 

Quando começam a usar corticoide, explico que elas vão sentir muita fome por 

causa do remédio que elas estão tomando. ( Aurora- enfermeira) 

Na hora de falar sobre a quimioterapia eu falo para os dois (família e criança), um 

próximo do outro (...) porque a criança muitas vezes lembra-se de mais detalhes do 

que os pais (...) muitas vezes a criança absorve muito mais do que os pais. (Aurora- 

enfermeira) 

 

Pela fala dos profissionais, percebemos que eles conhecem as características de 

desenvolvimento da criança em idade escolar, pois nesta faixa ela já consegue entender a 

respeito da sua patologia, tratamento e sobre as mudanças que ocorrerem em sua vida e seu 

corpo. Inclusive uma profissional sinalizou que muitas vezes as crianças compreendem mais 

orientações do que os pais. 

Com relação à fase de desenvolvimento infantil, destacamos que as crianças em idade 

escolar (6 a 12 anos) tornam-se capazes de lidar com muitos aspectos diferentes de uma 

situação simultaneamente. Elas resolvem os problemas de modo concreto, sistemático, com 

base em sua recepção. Possuem raciocínio indutivo, e através de mudanças progressivas em 

processos de pensamento e em relacionamentos com os outras pessoas, o pensamento se torna 

menos autocentrado, passando a levar em consideração ponto de vistas diferentes dos seus, 

passando a possuírem pensamento socializado (HOCKENBERRY, 2011). 

 Ressaltamos que a capacidade de ler, é adquirida durante os anos escolares e torna-se 

o instrumento mais importante para a independência. Pois aumenta a capacidade das crianças 

de exploração, imaginação e expansão do conhecimento através da leitura 

(HOCKENBERRY, 2011). 

Os sujeitos falaram ainda que as crianças em idade escolar tem compreensão sobre sua 

patologia, tratamento e sobre as mudanças que ocorrem em seu corpo. Neste sentido, Nobrega 

et al (2010) destacam que a criança em idade escolar já entende da doença em si, tem 

preocupação com autoimagem e sensibilidade para sentir seu corpo como estranho.  

 Como pôde ser visto, as orientações mais comuns são as relacionadas com os efeitos 

da quimioterapia que vão alterar a autoimagem da criança, Sousa et al (2012) informa que 

com o objetivo de minimizar os prejuízos decorrentes da percepção da autoimagem, a 

enfermagem pode informar à criança e à mãe a respeito dos efeitos que a doença e o 
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tratamento medicamentoso podem levar para a vida da criança, principalmente os efeitos 

visíveis aos seus olhos e aos olhos de outras pessoas, como por exemplo, as mudanças 

corporais. Sendo também importante encorajar a criança a compartilhar seus medos, angústias 

e insatisfações em relação a sua imagem com a pessoa responsável por cuidar dela, seja 

cuidador, familiar ou profissional. Então, percebemos que a equipe de enfermagem busca 

fazer o que está preconizado em relação as orientações sobre os efeitos medicamentosos. 

Apesar das perguntas da pesquisa terem sido voltadas para as orientações feitas à 

criança, a maior parte dos profissionais situou em suas respostas a família e os pais, em 

detrimento da criança: 

Orientamos a família antes mesmo de administrar a quimioterapia (...) a gente 

acaba não orientando muito a criança.  (Bela- enfermeira) 

 Faço as orientações aos pais, durante e após a quimioterapia (Mulan- enfermeira) 

Informamos a mãe qual é o antineoplásico que a gente vai administrar, como vai 

ser administrado, a velocidade de infusão. ( Bela- enfermeira) 

As orientações são feitas para os pais (...) Eu falo para os pais que o cabelinho da 

criança vai cair, que a quimioterapia provoca enjoo, sobre a importância da 

higienização das mãos. E só! (Jasmine- técnica de enfermagem) 

Explicamos para os pais que a criança pode ter reações como: vomito, reações 

respiratórias, reações alérgicas. (Pocahontas- técnica de enfermagem) 

Nós orientamos aos pais que devido a quimioterapia o cabelo da criança vai cair, 

ela vai ficar nauseada, vai ter que internar, não vai querer comer e quando estiver 

fazendo corticoide vai comer demais. Todas essas orientações fazemos aos pais. 

(Branca de Neve- técnica de enfermagem) 

Durante a quimioterapia, a gente fala para os pais sobre o que pode acontecer: a 

criança pode nausear, pode ter efeitos colaterais da quimioterapia entendeu? Após 

a quimioterapia, há risco de queimadura, por isso orientamos os pais que a criança 

não pode tomar sol. E (Mulan- enfermeira) 

 

A maior parte dos profissionais relatou que realizam as orientações à família, ou aos 

pais das crianças em tratamento quimioterápico e não às crianças. Destacamos que quando os 

profissionais falaram sobre as orientações feitas às crianças, situaram a administração do 

quimioterápico como sendo o principal o momento fornecimento de informação acerca do 

tratamento. Entretanto, com os pais, as orientações acontecem antes, durante e depois da 

quimioterapia.   

O conteúdo informativo para os pais é diversificado, os profissionais falam qual o 

quimioterápico antineoplásico que será administrado, a técnica que será usada para 

administração e as possíveis reações dos quimioterápicos, os cuidados para evitar infecção 

como a lavagem das mãos e ainda os cuidados que precisam ter após a quimioterapia. 
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 A informação para os familiares é importante, pois segundo Costa e lima (2002) 

quando os familiares não são orientados, ou quando a orientação se dá de maneira 

inadequada, a família encontra dificuldades para realizar o cuidado, o que leva a 

consequências negativas para a saúde da criança.  

Ainda com relação às orientações voltadas aos familiares, Nobrega et al (2010) 

informam que a família tem a necessidade de aprender novas estratégias de organização do 

cotidiano das crianças o mais próximo possível do normal, no entanto, precisa ser adaptado às 

condições limitantes que a doença crônica impõe. Costa e Lima (2002) afirmam ainda, que 

quando os familiares possuem pouca informação sobre a condição de saúde de seus filhos, 

ficam ansiosos e com medo do futuro. Sendo a orientação uma prática fundamental para que 

os familiares se adaptem às mudanças que ocorrem no cotidiano de seus filhos. 

Como no conjunto das orientações feitas pelos profissionais aos familiares das 

crianças, a maior parte é em relação aos colaterais da quimioterapia faz-se necessário destacar 

os efeitos colaterais da quimioterapia mais comuns em crianças. Neste sentido, Santos (2009) 

aponta que os principais são: alopecia, alterações nas células do sangue (leucopenia, anemia, 

plaquetopenia), mucosite, diarreia, náusea, vômito, efeitos tóxicos sobre o sistema nervoso 

(formigamento de extremidades, adormecimento de mãos e pés, zumbido nos ouvidos, 

sensação de queimação, alterações sexuais, constipação, alterações de pele como prurido, 

vermelhidão, descamação, ressecamento e acne, unha escura e quebradiça, além da 

instabilidade emocional. 

Como foi visto a informação aos familiares é importante para a continuidade dos 

cuidados às crianças, mas não se pode esquecer que como afirmam Nobrega et al, (2010) elas 

já conseguem entender a respeito de sua patologia e seu tratamento, elas conhecem a si 

mesmas e possuem a astúcia de ver quando algo está diferente, dessa forma, é importante que 

os profissionais da saúde e cuidadores conversem com elas, as orientem, levem em 

consideração suas queixas, e utilizem-nas como norteadoras do cuidado no hospital e no 

domicílio.   

 Então, a informação aos familiares é importante, no entanto, não devemos esquecer de 

orientar a criança e valoriza-las como fonte de informação, pois elas são as que melhor sabem 

de si. 
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4.2 Os recursos utilizados pela enfermagem para orientar as crianças em idade escolar 

sobre a quimioterapia 

 

 

Ao perguntarmos sobre os recursos utilizados pelos profissionais para orientarem a 

criança em idade escolar sobre a quimioterapia, em suas respostas eles falaram sobre a forma 

de conversa estabelecida com a criança, destacaram que esta é uma prática individual e que 

depende da conscientização de cada profissional. 

 Ao serem questionados sobre os recursos que a enfermagem utiliza para orientar as 

crianças em idade escolar, foi observado que a maior parte dos profissionais realiza a 

orientação por meio de conversa:  

 

A gente conversa e tenta mostrar que é para o bem dela. Falamos da melhor forma 

possível, tentamos falar as partes boas (...) de maneira carinhosa (...) tentamos falar 

de uma maneira melhor, conversando com a criança. (Cinderela- técnica de 

enfermagem) 

Essas orientações, fazemos conversando mesmo. (Branca de Neve- técnica de 

enfermagem) 

Ah, eu faço a orientação conversando e vou explicando. Então de acordo com cada 

protocolo estabelecido, eu vou explicando. (Aurora- enfermeira) 

Faço as orientações conversando, uma conversa bem informal em relação aos 

medicamentos. (Mulan- enfermeira) 

 

O recurso utilizado pela enfermagem para orientar as crianças em idade escolar sobre 

a quimioterapia é a comunicação por dialogo, conversa. Eles buscam estabelecer uma 

conversa informal, de maneira carinhosa e vão explicando sobre os medicamentos. Outros 

recursos como dramatizações, brinquedo ou brinquedo terapêutico não foram destacados. 

 Existem diferentes recursos para realização da orientação à criança em idade escolar, 

são eles: histórias, brinquedos, dramatização e jogos. 

 Uma das principais formas de se orientar as crianças é por meio de brincadeira, pois 

quando a criança se envolve em brincadeiras, ela se sente mais confiante. Facilita sua 

comunicação com o mundo e ela expõe suas emoções, afetividade, formação e ruptura de 

vínculos possibilitando a compreensão da criança em relação a hospitalização e adoecimento 

(MACHADO & GIOIA- MARTINS, 2002). 
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 Outra forma de se comunicar com as crianças é através do jogo, assim Alves e 

Bianchin (2010) trazem que o jogo, em seus vários aspectos, pode ter estimular o processo de 

desenvolvimento e aprendizagem da criança. Neste mesmo sentido, Mitre e Gomes (2004) 

informam que o brincar pode ser um facilitador para interação entre profissionais da saúde-

crianças-acompanhantes por ser uma linguagem universal que remete ao prazer e à alegria. 

Embora os profissionais não tenham falado a respeito de outros recursos utilizados 

para informar e se comunicar a criança, é crucial destacar que Mitre e Gomes (2004) 

informam que são encontradas ações relacionadas com o brincar nas práticas e na abordagem 

de diversos profissionais, podendo ser usado não apenas como instrumento de se aproximar 

da criança, mas também através da realização da sua assistência no contexto do brincar, 

adequando suas técnicas com a atividade lúdica. 

Na prática de assistência às crianças em quimioterapia, o lúdico pode ser utilizado 

como instrumento para garantir a adesão ao tratamento, como veículo de comunicação já que 

leva a informação sobre o adoecimento e o tratamento, através de uma linguagem acessível à 

criança e a família. Podendo ser usado para demonstração de procedimentos, possibilitando a 

experimentação por parte da criança (Mitre e Gomes, 2004) 

 Outra forma de comunicação com a criança é através da música, sobre esse recurso, 

Lima et al (2009) destacam que a mesma pode ser usada, se composta com um objetivo 

específico, o de incentivar a criança a mudar hábitos, estimular a alimentação ou satirizar 

procedimentos e rotinas hospitalares.  

 Ainda como possível recurso para orientação e comunicação com a criança existe a 

leitura, para Lima et al (2004) a leitura de estórias infantis pode ser usada dependendo de cada 

momento com a finalidade de atrair ou distrair a atenção da criança, possibilitando uma 

comunicação diferenciada com a criança, uma vez que a argumentação lógica e racional pode 

não ser a melhor forma de informar, principalmente no caso de crianças. 

Ao falarem a respeito dos recursos utilizados pela enfermagem para orientar as 

crianças sobre a quimioterapia, percebeu-se que a orientação ou não, está relacionado com a 

conscientização do profissional e com a prática individual de cada um. 

 

Orientar a criança tem a ver com a conscientização de cada um, o conhecimento, a 

busca pelo conhecimento, o treinamento. (Entrevista 2 – Bela- enfermeira) 

Bom, eu faço as orientações para os pais e para as crianças, porque eu acho que a 

criança muitas vezes os pais acabam esquecendo. (Entrevista 7-  Aurora- 

enfermeira) 
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 O profissional destaca que a orientação direcionada à criança em idade escolar está 

relacionada com a conscientização, busca de conhecimento e treinamento de cada 

profissional, percebe-se que esta é uma prática individual, pois não é padronizada, não há 

protocolo institucional com esta finalidade. 

 Como essa prática de orientação para a criança não é padronizada como parte dos 

cuidados à criança em quimioterapia, ela acaba sendo uma opção individual de cada 

profissional. Destacamos que, a criança em quimioterapia precisa ver visualizada em seus 

aspectos biopsicossociais e espirituais, tendo necessidades que vão além da administração do 

medicamento. Assim, Faraco e Albuquerque (2004) colocam que os padrões de assistência de 

enfermagem estão relacionados com o cuidado direto ao usuário e busca atender aos 

problemas apresentados pelo menos nos 3 grupos de necessidades humanas básicas 

(psicobiológicas, psicossociais e psicoespirituais).  

 Como já demostrado, a orientação à criança em idade escolar sobre o tratamento 

quimioterápico antineoplásico são de suma importância. Ela pode ser feita através da consulta 

de enfermagem, onde familiar e criança são acolhidos para auxiliar no enfrentamento desse 

tratamento que traz efeitos colaterais em vários sistemas do organismo das crianças, e esses 

efeitos alteram a imagem corporal da criança, diminuem sua imunidade e requerem cuidados 

específicos (SANTOS, 2009). Assim, a partir da consulta, familiar e criança têm a 

oportunidade de adquirir conhecimento a cerca de suas novas necessidades e dessa forma o 

enfrentamento da patologia e do tratamento será facilitado, além disso, a qualidade de vida 

dessas crianças é melhorada. 

 Portanto, a padronização de um momento para orientação da criança e sua família, é 

importante para que esse cuidado passe a se tornar uma rotina dentro da assistência de 

enfermagem no setor, deixando de ser uma opção individual. 

 

4.3 Facilidades para realização da orientação à criança em idade escolar sobre a 

quimioterapia 

 

 A partir das respostas dos profissionais a respeito das facilidades que a enfermagem 

encontra para realização da orientação à criança em idade escolar sobre a quimioterapia, 

percebeu-se que entre os facilitadores estão o contato com outras crianças e familiares, sendo 

essas relações mediadoras da melhor aceitação do tratamento por parte da criança. 
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O contato com as outras crianças facilita, ela sabe que o cabelo vai cair, porque vê 

as outras crianças. (Cinderela- técnica de enfermagem) 

No começo ela fica assustada, mas depois ela vai acostumando (...) ela vê que os 

coleguinhas estão passando pela mesma coisa e elas acabam aceitando. (Cinderela- 

técnica de enfermagem) 

A família também faz o apoio psicológico. A mãe fala: “filha você vai ficar assim, 

mas olha você vai ficar uma princesa. Ninguém vai deixar de te amar por causa 

disso. É para o seu bem, é para você ficar bem”. Então dessa forma a criança 

acaba aceitando. (Cinderela- técnica de enfermagem) 

 

O fato do hospital ser pediátrico, já é uma facilidade. (Bela- enfermeira) 
 

 O profissional compreende que a aceitação é uma grande facilitadora que a 

enfermagem encontra para realização da orientação à criança em idade escolar sobre a 

quimioterapia.  

A melhor aceitação é mediada pelo contato, pela relação social da criança com outras 

que também estão em processo de adoecimento pelo câncer e tratamento quimioterápico, 

assim como pela presença e apoio dos familiares. Um profissional destacou que esse contato 

com outras crianças e familiares, é potencializado pelo fato do hospital onde o estudo foi 

realizado ser um hospital pediátrico. 

A forma de compreender o meio em que está inserida é resultante de um processo de 

recordação de eventos que já ocorreram e também de representações presentes e futuras. Elas 

são capazes de identificar sua doença e o que a cerca (Nobrega et al, 2010). Neste sentido, ao 

se relacionarem com outras crianças no mesmo processo de adoecimento e tratamento, as 

crianças vão formando conceitos e representação, e identificam sua própria condição como 

semelhante a das outras crianças. 

 Como a interação familiar também é importante para aceitação, vale lembrar que 

durante o processo de saúde-doença das crianças, não podemos deixar de levar em 

consideração seu contexto familiar e o papel da família em relação a saúde, já que a família 

protege a saúde de seus membros, apoiando e suprindo as necessidades básicas durante o 

período de adoecimento (SANTOS, 2009). Então, faz-se importante salientar que de acordo 

com a lei 8.069 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) de 1990, em seu artigo 12°, 

há garantia à criança ou adolescente o direito de ter um responsável para acompanhar durante 

a hospitalização, assim, os hospitais precisaram se reestruturar para receber outro elemento do 

cuidado, os acompanhantes. 
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4.4 Dificuldades para realização da orientação à criança em idade escolar sobre a 

quimioterapia 

 

 Por meio das respostas dos entrevistados em relação às dificuldades encontradas pela 

enfermagem para realização da orientação à criança em idade escolar sobre a quimioterapia, 

percebeu-se que os fatores que mais dificultam são aqueles relacionados ao fato da criança 

não entender as orientações, apontaram também as dificuldades com os familiares. 

 Ao falarem a respeito das dificuldades encontradas pela equipe de enfermagem, os 

profissionais indicaram que a criança não entende a orientação. 

  

A criança não consegue entender muito bem o que a gente fala (...) os efeitos 

colaterais do tratamento (...) que um dia ela tem cabelo e daqui um mês vai ficar 

careca. (Cinderela- técnica de enfermagem) 

Para realizar qualquer procedimento a gente acaba orientando o acompanhante. 

Muitas vezes a criança está do lado, mas ela não entende aquela linguagem. Eu me 

preocupo muito com o acompanhante e nem sempre eu chego e converso com a 

criança. (Bela- enfermeira) 

 

 O profissional muitas vezes utiliza uma linguagem para realizar as orientações que a 

criança não entende, principalmente pelo fato da orientação ser voltada aos pais das crianças 

em tratamento quimioterápica. 

 Como a linguagem utilizada pelo profissional nem sempre é compreendida, faz-se 

importante salientar que para Sousa et al (2012) as orientações realizadas pelo enfermeiro 

para as crianças e para seus pais necessitam possuir uma linguagem acessível, precisam ser de 

fácil compreensão, abrangendo a totalidade desses indivíduos, para que a orientação de fato 

provoque mudanças no cotidiano das crianças com o objetivo de melhorar sua qualidade de 

vida. 

Como as orientações são voltadas para os pais, muitas vezes as crianças não entendem 

a linguagem utilizada, no entanto, Lima et al (2004) colocam que através da participação das 

crianças em atividades como brincadeiras, jogos e dramatização pode-se perceber que elas 

compreendem sua doença, a medicação que utilizam, as rotinas hospitalares, o que nos mostra 

que se a linguagem e o recurso para realizar a orientação forem apropriados para faixa etária, 

as crianças são capazes de compreender as orientações realizadas.  
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 Ainda ao falarem sobre as dificuldades encontradas pela equipe de enfermagem para 

realização da orientação à criança, os profissionais situaram as dificuldades que tem com os 

pais. 

As dificuldades são muitas (...) as mães que não aceitam a higienização das mãos, 

não entendem que o que a criança come na rua que pode prejudicar, elas continuam 

trazendo coisa da rua, para a criança comer, e não pode! (Jasmine- técnica de 

enfermagem) 

Nem sempre os pais entendem que a quimioterapia tem diversas reações, acho que 

essa é a maior dificuldade. Tem também a dificuldade de aceitação da doença. 

(Pocahontas- técnica de enfermagem) 

Depende muito da mãe né, porque tem mãe que é terrível, que não deixa a gente ser 

amiga dela. (Branca de Neve- técnica de enfermagem) 

São os pais que não aceitam o tratamento, os pais resistentes. (Mulan- enfermeira) 

 

 Os profissionais colocam que a não aceitação dos pais em relação à doença, ao 

tratamento e aos cuidados necessários durante o tratamento quimioterápico, dificultam a 

orientação, destacamos que eles não falaram sobre as dificuldades que têm com as crianças. 

O fato de não apontarem dificuldades nas orientações com as crianças, pode ser 

decorrente da pouca experiência que eles têm na orientação delas, uma vez que já houve 

destaque em temas anteriores que na maioria das vezes essas orientações são voltadas para os 

familiares e não para as crianças.  

 A dificuldade que os pais têm em aceitam a patologia do filho e o tratamento ao qual 

será submetido, pode decorrer da afirmativa de Nascimento et a (2005) que coloca que as 

famílias das crianças com câncer normalmente têm a sensação de impotência para suprir as 

necessidades relacionadas aos cuidados de saúde de seus filhos e de sustentarem suas vidas 

familiares, além disso outra dificuldade pode ser a mudança na rotina do familiar.  

Diante do diagnóstico, normalmente a família se desorganiza, havendo mudanças em 

rua rotina e dinâmica, por isso é importante lembrar que a família também faz parte do 

tratamento e precisa ser acompanhada e assistida (COSTA & LIMA, 2002). 

 Ainda trazendo a importância do acompanhamento e da assistência também aos pais 

das crianças em tratamento quimioterápico antineoplásico, Oriá, Moraes e Victor (2004) 

colocam que a assistência de enfermagem à criança com câncer e sua família trata-se de uma 

assistência complexa e necessita o englobamento de necessidades bio-psicossociais- 

espirituais e afetivas, estando diretamente vinculada a uma comunicação efetiva da tríade 

criança-enfermeiro-família. 
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 Em relação aos fatores que interferem na aceitação da patologia e tratamento de seus 

filhos, Costa e Lima (2002) trazem que o sentimento de culpa, o medo da morte, o otimismo, 

a depressão, a esperança e a desesperança são sentimentos pelos quais as famílias passam, 

tendo destaque de acordo com o sucesso ou o insucesso do tratamento. Silva et al (2009) 

colocam que com o diagnóstico do câncer infantil a maior parte dos pais sentem-se 

desesperados, com medo da morte, culpados, revoltados, passam pelo estágio da negação mas 

não costumam perder a esperança. 

 Por todas essas modificações na estrutura familiar, além dos sentimentos e  

envolvimentos com a revelação do diagnóstico de câncer infantil e com o seguimento do seu 

tratamento, algumas vezes a relação entre a família e a equipe que atende a criança pode ser 

dificultada.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

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

entrevista semiestruturada aplicada a equipe de enfermagem de um hospital público no Estado 

do Rio de Janeiro que atende crianças em tratamento oncológico, ressaltou as orientações 

feitas pela enfermagem junto às crianças em idade escolar sobre a quimioterapia 

antineoplásica, os recursos utilizados pela enfermagem para realizar essa orientação e ainda as 

dificuldades e facilidades que a enfermagem encontra para realização da orientação à criança 

em idade escolar sobre a quimioterapia antineoplásica. 

 Notou-se que os profissionais de enfermagem reconhecem que as crianças em idade 

escolar já são capazes de compreender sobre sua patologia e seu tratamento, no entanto, a 

maior parte dos profissionais realiza as orientações acerca da quimioterápica antineoplásica 

aos pais dessas crianças. 

 O recurso utilizado para realizar as orientações a respeito da quimioterapia 

antineoplásica é a conversa. Os profissionais não utilizam outros recursos como o lúdico, o 

brinquedo, a música, os jogos, a leitura de histórias, que são recursos que permitem a 

comunicação com as crianças de forma a fazê-los entender a informação, respeitando assim 

seu grau de desenvolvimento. 

 A interação social das crianças em tratamento quimioterápico antineoplásico com seus 

pares e seus familiares, foram destacados como facilitadores desse processo de orientação, 

pois o contato da criança com outras crianças que estão passando pelo mesmo momento que o 

seu facilita seu entendimento e além disso a interação social traz um pouco da normalidade da 

vida da criança que acaba sendo alterada devido a patologia e o tratamento ao qual a criança é 

submetida. 

 A não aceitação dos pais é mencionada como um ponto negativo pelos profissionais, o 

que é uma reação comum aos pais de crianças que recebem o diagnóstico de câncer infantil, 
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então, faz-se importante destacar que o cuidado a criança com câncer engloba tanto a criança 

quanto sua família. 

 Percebe-se então, a importância de inserir cada vez mais a criança em idade escolar 

em seu tratamento e na compreensão de sua patologia, visto que elas já são capazes de 

compreender e que quando orientadas sobre sua patologia, tratamento e cuidados necessários, 

a qualidade de vida dessas crianças pode ser otimizada. Sendo necessário, para isso a 

utilização de recursos de comunicação e linguagem que respeitem o nível de desenvolvimento 

da criança em idade escolar. Outro ponto importante, é que a orientação direcionada as 

crianças em idade escolar devem ser estimuladas e inseridas na rotina dos serviços de saúde 

destinados a atendimento pediátrico. 
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APÊNDICES 

 

 

APÊNDICE 1 - ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

 

IDENTIFICAÇÃO 

Nome fictício:__________________________________________________ 

Idade:_________ 

Escolaridade:____________________ 

Tempo de formação:____________________________________ 

Especialização (  ) não    (  ) sim     Qual__________________________    

Cargo que ocupa no setor:______________________________________ 

Tempo de atuação em pediatria:_________________________________ 

Tempo de atuação no setor:_____________________________________ 

 

PERGUNTAS: 

 

1) Quais são as orientações que você faz às crianças em idade escolar, ou seja, entre 6 e 

12 anos sobre a quimioterapia antineoplásica? 

2) Como você faz as orientações às crianças em idade escolar sobre a quimioterapia 

antineoplásica? 

3) Em sua opinião quais são as facilidades que a enfermagem encontra para realização da 

orientação à criança em idade escolar sobre a quimioterapia antineoplásica? 

4) Em sua opinião quais são as dificuldades que a enfermagem encontra para realização 

da orientação à criança em idade escolar sobre a quimioterapia antineoplásica? 
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APÊNDICE 2 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

  

 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA AFONSO COSTA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM MATERNO-INFANTIL E PSIQUIATRICA 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

 

Resolução nº. 196/96 – Conselho Nacional de Saúde. 

Título do Projeto: orientações de enfermagem para crianças em tratamento quimioterápico antineoplásico. 

Pesquisadores Responsáveis: Liliane Faria da Silva, Fernanda Garcia Bezerra Goes e Elaine Freire Cruz 

Instituição a que pertence o pesquisador responsável: Universidade Federal Fluminense. 

Telefones para contato: (21) 9641- 5530 e (21)91928931 

Nome do voluntário: ______________________________________________________ 

Idade: ____________ anos               R.G. _____________________________________ 

 

O (A) Sr. (
a
) está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa “Orientações para crianças em 

tratamento quimioterápico antineoplásico como uma prática da Enfermagem” de responsabilidade dos 

pesquisadores Liliane Faria da Silva, Fernanda Garcia Bezerra Goes e Elaine Freire Cruz.  

A pesquisa tem como objetivos: Identificar as orientações feitas pela enfermagem junto às crianças em 

idade escolar sobre a quimioterapia antineoplásica; Descrever os recursos utilizados pela enfermagem para 

orientar as crianças em idade escolar sobre a quimioterapia antineoplásica; Discutir as dificuldades e facilidades 

que a enfermagem encontra para realização da orientação à criança em idade escolar sobre a quimioterapia 

antineoplásica. 

A pesquisa terá duração de seis(6) meses, com o término previsto para novembro de 2012. Suas 

respostas serão tratadas de forma anônima e confidencial, isto é, em nenhum momento será divulgado o seu 

nome. Quando for necessário exemplificar determinada situação, sua privacidade será assegurada uma vez que 

seu nome será substituído de forma aleatória. Os dados coletados serão utilizados apenas NESTA pesquisa e os 

resultados divulgados em eventos e/ou revistas científicas. 

Sua participação é voluntária, isto é, a qualquer momento você pode recusar-se a responder qualquer 

pergunta ou desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo na sua 

relação com o pesquisador ou com a instituição que forneceu os dados, como também na que trabalha. Sua 

participação nesta pesquisa será apenas responder as perguntas a serem realizadas sob a forma de um 

questionário. Após 5 anos os questionário serão invalidados. Você não terá nenhum custo ou qualquer ganho 

financeiro. A sua participação não causará nenhum risco a você mesmo. Você receberá uma cópia deste termo 

onde consta o telefone e o endereço de e-mail do pesquisador responsável, e demais membros da equipe, 

podendo tirar as suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a qualquer momento. Desde já 

agradecemos! 

 

Eu, ___________________________________________, RG n° ______________________, declaro ter sido 

informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito.                                                     

    Rio de Janeiro,_______de_______________de 20___.    

       

________________________________                      _____________________________________ 

                    (Participante)                                                        Elaine Freire Cruz 

                                                                                          (Responsável por obter o consentimento) 
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ANEXO - PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

 

 




