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O sonho 
 

Sonhe com aquilo que você quer ser, 
porque você possui apenas uma vida 

e nela só se tem uma chance 
de fazer aquilo que quer. 

 
Tenha felicidade bastante para fazê-la doce. 

Dificuldades para fazê-la forte. 
Tristeza para fazê-la humana. 

E esperança suficiente para fazê-la feliz. 
 

As pessoas mais felizes não tem as melhores coisas. 
Elas sabem fazer o melhor das oportunidades 

que aparecem em seus caminhos. 
 

A felicidade aparece para aqueles que choram. 
Para aqueles que se machucam 

Para aqueles que buscam e tentam sempre. 
E para aqueles que reconhecem 

a importância das pessoas que passaram por suas vidas. 
 

Clarice Lispector  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://pensador.uol.com.br/autor/clarice_lispector/�


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resumo  
 
 

Estudo descritivo, natureza qualitativa e do tipo estudo de caso que teve como objeto a trajetória do 

familiar do cliente oncológico em tratamento quimioterápico e como objetivos: descrever a 

trajetória do familiar acompanhante com o cliente em quimioterapia antineoplásica;Identificar as 

necessidades desse familiar acompanhante frente ao cliente em quimioterapia antineoplásica;  

discutir as possibilidades de cuidado de enfermagem a esse familiar acompanhante. A coleta de 

informações envolveu a observação simples e em seguida, a realização das entrevistas semi-

estruturadas com 21 familiares acompanhantes de clientes submetidos à quimioterapia no setor de 

quimioterapia do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP). Concluímos que à trajetória do 

familiar, pudemos constatar que muitos dos familiares não esperavam receber o diagnóstico de 

câncer e menos que seus entes teriam que se submeter a quimioterapia. A necessidade desses 

familiares eram geralmente relacionadas aos efeitos indesejáveis ocasionados pela quimioterapia, 

pois muitos não sabiam exatamente quais eram as reações que seus entes sofreriam e quando se 

deparavam com a situação, não sabiam o que fazer, pois não informação para realizar um cuidado 

adequado. Quanto às possibilidades de cuidado do enfermeiro junto a esse familiar, podemos 

destacar o apoio emocional e a informação. Percebemos que a enfermagem é importante na 

comunicação, pois houve relatos que  seria de grande ajuda, se houvesse alguém junto a eles 

oferecendo apoio, palavras de conforto, ou seja, melhorando o vínculo familiar-profissional. Além 

disso, alguns familiares relataram a importância de um profissional para orientá-los, esclarecendo 

dúvidas sobre a quimioterapia, os cuidados que eles teriam que ter em domicílio após o tratamento, 

diminuindo, muitas vezes, a ansiedade causada por falta de informação e de atenção adequados. 

 

 
   Palavra-chave: Quimioterapia, família, cuidado de enfermagem, oncologia 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract 
 
 

Descriptive study, qualitative and case study that had as its object the path of the client's family in 

cancer chemotherapy and as objectives: to describe the family of the passenger with the customer in 

cancer chemotherapy; Identify the needs of the family against the accompanying customer in cancer 

chemotherapy; discuss the possibilities of nursing care to this family companion. Data collection 

involved the simple observation, and then the realization of semi-structured interviews with 21 

family caregivers of clients undergoing chemotherapy in the field of chemotherapy at the University 

Hospital Antônio Pedro (HUAP). We conclude that the trajectory of the family, we found that many 

of the family did not expect to be diagnosed with cancer and their loved unless they have to undergo 

chemotherapy. The need for these families were generally related to the undesirable effects caused 

by chemotherapy, as many did not know exactly what were the reactions that their loved suffer and 

when faced with the situation, did not know what to do, because no information to perform a proper 

care. The possibilities of care the nurse next to that family, we can highlight the emotional support 

and information. We realize that nursing is important in communication, because there were reports 

that would be helpful if there was someone next to them offering encouragement, words of comfort, 

improving family ties and professional. In addition, some family members reported the importance 

of a professional to guide them, clarifying questions about chemotherapy, the care that they would 

have at home after treatment, decreasing often the anxiety caused by lack of information and 

attention appropriate. 

 

 

Keyword: Chemotherapy, family, nursing care, oncology  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Há Momentos 
 

Há momentos na vida em que sentimos tanto 
a falta de alguém que o que mais queremos 

é tirar esta pessoa de nossos sonhos 
e abraçá-la. 

 
Sonhe com aquilo que você quiser. 

Seja o que você quer ser, 
porque você possui apenas uma vida 

e nela só se tem uma chance 
de fazer aquilo que se quer. 

 
Tenha felicidade bastante para fazê-la doce. 

Dificuldades para fazê-la forte. 
Tristeza para fazê-la humana. 

E esperança suficiente para fazê-la feliz. 
 

As pessoas mais felizes 
não têm as melhores coisas. 
Elas sabem fazer o melhor 

das oportunidades que aparecem 
em seus caminhos. 

 
A felicidade aparece para aqueles que choram. 

Para aqueles que se machucam. 
Para aqueles que buscam e tentam sempre. 

E para aqueles que reconhecem 
a importância das pessoas que passam por suas vidas. 

 
O futuro mais brilhante 

é baseado num passado intensamente vivido. 
Você só terá sucesso na vida 

quando perdoar os erros 
e as decepções do passado. 

 
A vida é curta, mas as emoções que podemos deixar 

duram uma eternidade. 
A vida não é de se brincar 

porque um belo dia se morre. 
 

Clarice Lispector  
 
 
 

http://pensador.uol.com.br/autor/clarice_lispector/�


 
SUMÁRIO                                                  

 

                                                                                         

                                                                                                                                             Pág. 

INTRODUÇÃO 11 

CAPÍTULO I: REVISÃO DE LITERATURA 14 

CAPÍTULO II: METODOLOGIA 23 

  Tipo e abordagem da pesquisa 23 

 Cenário e sujeitos do estudo 23 

 Aspectos éticos 24 

 Coleta de informações 24 

 Organização e análise das informações 26 

CAPÍTULO III: DISCUSSÃO E RESULTADOS 27 

 Entrando no cenário de estudo 27 

 Conhecendo os sujeitos 29 

 A trajetória do familiar 36 

 ViVendo a experiência 37 

 ViVendo expectativas 38 

 Ensinar para cuidar 40 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 42 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 44 

APÊNDICES  

Apêndice A: Termo De Consentimento Livre E Esclarecido 49 

Apêndice B: Roteiro De Entrevista 50 

ANEXOS  

Anexo A: Aprovação Do Estudo Pelo Comitê De Ética 51 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
INTRODUÇÃO  
 

 

A motivação para o Tema 

 

Meu interesse pelo tema emergiu da experiência familiar com uma pessoa com câncer 

que foi submetida à quimioterapia antineoplásica (QT). Mais tarde, ao longo da trajetória 

acadêmica nas experiências no ensino teórico e teórico prático nas disciplinas, comecei a 

pensar melhor sobre qual seria o papel do enfermeiro e da enfermagem no cuidado aos 

clientes submetidos à QT e seus familiares que os acompanham e vivenciam todo o processo 

que envolve o adoecimento e tratamento do seu familiar. 

Souza e Espírito Santo (2008, pág. 32), descrevem como a experiência com essa 

doença influencia a vida dos familiares que: 
Diante dessa situação, ao vivenciar a "experiência do câncer", a família enfrenta uma 
série de sentimentos angustiantes e dolorosos, lidando com o que chamamos de 
"experiência do adoecer em família", um momento tão difícil tanto para o paciente 
quanto para a família que passam, juntos, pelos mesmos sentimentos e experimentam 
o medo e a expectativa da morte, pois cuidar de pessoas que fazem tratamento 
quimioterápico traz dor e sofrimento, principalmente quando se trata de alguém muito 
próximo. 

 

Nesse sentido, a identidade do cliente e de seu familiar é abalada frente ao 

aparecimento do câncer, pois o impacto do diagnóstico, a possibilidade de cirurgias 

mutiladoras, a submissão a radioterapia e quimioterapia, a limitação nas atividades diárias e 

sociais bem como a incerteza quanto ao futuro, são fatores que influenciam fortemente na 

vida desses familiares e clientes (SOUZA, 2011, pág.10). 

Assim, dentre os vários tratamentos para o câncer, a quimioterapia antineoplásica  

pode trazer várias mudanças tanto para a vida dos clientes, quanto para a dos seus familiares 

que convivem com os mesmos e necessitam de suporte e orientações para cuidar desses 

clientes durante o tratamento, e isso envolve considerar que a família também é foco do 

cuidado de enfermagem, quando se preconiza uma assistência integral visando contribuir para 

a recuperação e manutenção da saúde desses clientes. 
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Reforça-se a importância da família, para o paciente, porque ela representa um sistema 

de saúde para os seus membros, sistema esse do qual faz parte um modelo explicativo de 

saúde-doença; ou seja, um conjunto de crenças, valores, conhecimentos e práticas que guiam 

as ações da família na promoção da saúde de seus membros, na prevenção e no tratamento da 

patologia. Esse sistema inclui um processo de cuidar, no qual a família supervisiona o estado 

de saúde dos seus membros, toma decisões quanto aos caminhos a serem seguidos diante das 

queixas e/ou sinais de mal-estar, acompanham e avaliam constantemente a saúde e a doença 

de seus integrantes (ANDRADE, MIKUNI, MELO e SALES, 2006, pág.227). 

Nesse contexto, o enfermeiro é fundamental como educador fornecendo informações 

adequadas e compreensíveis que podem ajudar os clientes e seus familiares a entender as 

medidas para melhor enfrentar a doença e seus sintomas, conhecendo suas expectativas 

quanto ao futuro, visando atenuar medos, dúvidas e ansiedades decorrentes dos efeitos do 

tratamento, favorecendo e dando suporte no enfrentamento dessa nova situação que gera 

repercussões em toda a dinâmica familiar 

 Portanto, cabe ao enfermeiro na sua função de educador da saúde ser resolutivo nas 

suas ações pois é necessário que o cliente e, principalmente sua família entendam o que 

significa a quimioterapia, como a mesma funciona e quais serão os possíveis efeitos 

ocasionados por ela, para que possa intervir e proporcionar suporte em todo o processo 

relacionado ao tratamento quimioterápico ambulatorial, inclusive no contexto domiciliar. 

 Assim, considerando os clientes em tratamento quimioterápico ambulatorial que 

geralmente tem um familiar ao seu lado para ajudá-lo no enfrentamento da situação, elaborou-

se como questões norteadoras desse estudo: 

 

 Qual a trajetória do familiar acompanhante com o cliente em quimioterapia 

antineoplásica? 

  Quais são as necessidades do familiar acompanhante do cliente em quimioterapia 

antineoplásica?  

 Qual o papel da enfermagem junto ao familiar acompanhante desses clientes? 

  

 Nesse sentido, define-se como Objeto de Estudo: A trajetória do familiar de cliente 

em quimioterapia antineoplásica 

 

Objetivo geral: Conhecer as possibilidades de cuidado de enfermagem ao familiar do cliente 

em quimioterapia antineoplásica. 
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Objetivos específicos: 

 Descrever a trajetória do familiar acompanhante com o cliente em quimioterapia 

antineoplásica;  

 Identificar as necessidades do familiar acompanhante frente ao cliente em 

quimioterapia antineoplásica; 

  Discutir as possibilidades de cuidado de enfermagem a esse familiar acompanhante. 

 

Relevância do Estudo: 

 

 A relevância desse estudo consiste em verificar como os familiares que acompanham o 

cliente em QT lidam com as consequências desse tratamento e também, saber o conhecimento 

que os mesmos possuem da doença e do tratamento, já que a quimioterapia tem repercussões 

tanto para o cliente quanto para seus familiares. 

 Espera-se estimular os enfermeiros e outros profissionais da saúde a reconhecer a 

família como elemento essencial de suporte ao cliente em QT, sendo portanto necessário 

investir em estratégias educativas a mesma que vivencia de perto as repercussões do 

tratamento no seu familiar e também enfrenta sentimentos de medo e ansiedade frente ao seu 

adoecimento e tratamento, necessitando assim entender melhor como cuidar dele diante dos 

efeitos do tratamento visando contribuir na sua recuperação.  

Esse tema é de grande importância para a assistência de enfermagem, pois o cuidado 

eficaz do enfermeiro durante o tratamento faz a diferença para esses clientes, necessitando 

assim ser mais explorado e enfatizado durante a formação profissional e em estudos que 

ampliem os conhecimentos na área de enfermagem oncológica, uma das contribuições 

esperadas através desse estudo. 



 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO I: REVISÃO DE LITERATURA  
 

 
As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT’s) 
 

Com as grandes transformações produzidas pelas sociedades ao longo dos tempos, 

modificaram-se também as maneiras pelas quais os sujeitos e coletividades vivem suas vidas 

e modificam suas formas de viver. Observa-se que o Brasil vem apresentando um 

envelhecimento populacional nas últimas décadas e, com isso as Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis (DCNTs) tendem a aumentar no país. 

 Segundo Achutti e Azambuja (2004, pág. 834): 
o grupo das DCNTs compreende majoritariamente doenças cardiovasculares, 
diabetes, câncer e doenças respiratórias crônicas. Muitas doenças deste grupo têm 
fatores de risco comuns, e demandam por assistência continuada de serviços e ônus 
progressivo, na razão direta do envelhecimento dos indivíduos e da população. 
 

As DCNTs podem ser geradas durante os anos e trazem repercussões para a qualidade 

de vida das pessoas que as desenvolvem. Dentre elas destacam-se o Diabetes Mellitus, 

Hipertensão Arterial, Insuficiência cardíaca e Neoplasias. Essa ocorrência pode estar 

relacionada a um complexo de fatores que podem interagir entre si. Como fatores associados 

a sua ocorrência existem os fatores genéticos e os fatores comportamentais (sedentarismo, 

dieta, dependência química) que são os principais desencadeadores de processos nosológicos 

(ZUCHELLI, 2010, p. 19).  

Lessa (2004, p.933) descreve que as: 
doenças cardiovasculares são a primeira causa de morte no mundo. O câncer ocupa a 
segunda ou terceira posição nos países desenvolvidos, mas, como o diabetes, 
encontra-se entre as 10 primeiras causas de morte em vários países. Essas mesmas 
causas são de elevada prevalência bem como seus fatores de risco, muito dos quais 
considerados doenças (hipertensão, diabetes, obesidade). 

 

 O processo da industrialização global no século passado gerou mudanças na economia 

de vários países com repercussões no perfil da sociedade, como condições de trabalho, 

nutrição e consumo.  

 Assim, segundo Guerra, Gallo e Mendonça (2005, p. 228): 
Este processo de reorganização global determinou grande modificação nos padrões 
de saúde-doença no mundo. Tal modificação, conhecida como transição 
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epidemiológica, foi caracterizada pela mudança no perfil de mortalidade com 
diminuição da taxa de doenças infecciosas e aumento concomitante da taxa de 
doenças crônico-degenerativas, especialmente as doenças cardiovasculares e o 
câncer. 

 

O número de mortes prematuras e de incapacidades faz com que o enfrentamento das 

“epidemias novas”, que são causadas por doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs), 

demande significativos investimentos em pesquisa, vigilância, prevenção, promoção da saúde 

em defesa de uma vida mais saudável. 

 

Câncer   

 De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA, 2008, p.23), em 2004 foram 

registrados 141 mil óbitos pelo câncer, cujas principais causas de morte no sexo masculino 

foram câncer de pulmão, próstata e estômago e no sexo feminino, câncer de mama, pulmão e 

intestino. E sobre a estimativa para 2012, o INCA (2011, pág.26) fala que: 
São esperados um total de 257.870 casos novos para o sexo masculino e 260.640 
para o sexo feminino. Confirma-se a estimativa que o câncer da pele do tipo não 
melanoma (134 mil casos novos) será o mais incidente na população brasileira, 
seguido pelos tumores de próstata (60 mil), mama feminina (53 mil), cólon e reto 
(30 mil), pulmão (27 mil), estômago (20 mil) e colo do útero (18 mil) 

 

 Segundo Almeida et al. (2005, p.119) “O processo de carcinogênese, em geral, ocorre 

lentamente, podendo levar vários anos para que uma célula cancerosa origine um tumor 

detectável. Esse processo passa por vários estágios antes de chegar ao tumor”. 

 Smeltzer e Bare (2005, p.340) definem esses estágios como: 
Na iniciação, a primeira etapa, os iniciadores (carcinógenos), como as substâncias 
químicas, fatores físicos e agentes biológicos, fogem dos mecanismos enzimáticos 
normais e alteram a estrutura genética do DNA celular. Durante a promoção, a 
exposição repetida aos agentes promotores (co-carcinógenos) provoca a expressão 
de informações genéticas anormais ou mutantes, mesmo depois de longos períodos 
de latência. A progressão é a terceira etapa da carcinogênese celular. As alterações 
celulares formadas durante a iniciação e promoção exibem, atualmente, maior 
comportamento maligno. 

  

 Existem agentes e fatores que implicam na carcinogênese, sendo agentes físicos, 

químicos, fatores genéticos e familiais, fatores alimentares e agentes hormonais.  
Os fatores físicos associados à carcinogênese indicam a exposição à luz solar ou 
radiação, irritação ou inflamação crônica, e uso de tabaco. A fumaça de cigarro, 
creditada como sendo o mais letal carcinógeno químico isolado, contribui para pelo 
menos, 30% das mortes por câncer. O tabagismo também pode atuar de maneira 
sinérgica com outras substâncias, como o álcool, asbesto, urânio e vírus, para 
promover o desenvolvimento do câncer. Quase todo tipo de câncer possui uma base 
familiar. Isso pode ser gerado pela genética, ambientes compartilhados, fatores 
culturais ou de estilo de vida, ou apenas ao acaso. (SMELTZER e BARE, 2005, 
p.340). 
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 Há evidências de que fatores alimentares também podem ocasionar o câncer 

ambiental, pois, segundo Smeltzer e Bare (2005, p. 340 e 341): 
 

Acredita-se que os fatores alimentares estão relacionados com 35% de todos os 
cânceres ambientais. As substâncias da dieta podem ser pró-ativas (protetoras), 
carcinogênicas ou co-carcinogênicas. O risco para câncer aumenta com a ingestão 
de carcinógenos ou co-carcinógenos por longo prazo ou com a ausência crônica de 
substâncias pró-ativas na dieta. O crescimento tumoral pode ser promovido por 
distúrbios no equilíbrio hormonal, quer pela própria produção de hormônios 
(endógeno), quer por administração de hormônios exógenos.  

 

 Há formas de crescimento celular que se diferencia em controlada e não-controlada. A 

primeira consiste em crescimento normal celular, podendo ser metaplasia, displasia e 

hipertrofia. Já a não-controlada, é o crescimento anormal da célula e é chamado de tumor.   

A Neoplasia é descrita por Otto (2002, p.5) como “crescimento novo”: 
(...) uma massa tecidual anormal, que se expande além dos limites do tecido e não 
consegue cumprir a função normal das células daquele tecido. As neoplasias 
caracterizam-se por funcionamento descontrolado, divisão e crescimento não 
regulados e motilidade anormal. 

 

Os critérios de diferenciação entre tumores benignos e  malignos são detalhados na 

tabela a seguir: 

  

Característica Tumor maligno Tumor benigno 
Encapsulado 
Diferenciado 
Metástase 
Recorrência 
Vascularização 
Forma de crescimento 
Características celulares 

Dificilmente 
Pouco 
Freqüentemente presente 
Freqüente 
Moderada a acentuada 
Infiltrante e expansiva 
Células anormais e tornando-se 
cada vez mais diferentes das 
células-mãe. 

Em geral 
Parcialmente 
Ausente 
Rara 
Discreta 
Expansiva 
Bastante normais e 
semelhantes às 
células-mãe 

Fonte: OTTO,2002,p.06 
 
 O INCA (2008, p.64) descreve que os tumores são divididos em malignos e benignos, 

mas essa diferença não é fácil de ser estabelecida quando tal diferença não pode ser definida, 

adota-se o nome desses tumores de limítrofes ou bordeline.  

  Existem vários tipos de tratamento para o câncer os quais são definidos de acordo 

com o tumor diagnosticado e seu estágio de evolução. As possíveis metas do tratamento 

podem ser a cura completa da doença maligna, sobrevida prolongada, a contenção do 

crescimento do tumor (controle) ou o alivio dos sintomas causados pela doença (paliativos).  
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 De acordo com Otto (2002, p305), “as quatro modalidades primárias básicas no 

tratamento do câncer são: cirurgia, quimioterapia, radioterapia e Bioterapia.”  

 Sobre a técnica de cirurgia utilizada como tratamento dessa patologia, Almeida et al 

(2005, p. 119) falam que: 
 A técnica cirúrgica pode levar à remoção de tumores com eficácia, se não houver 
metástase; no caso da leucemia, por exemplo, costuma ser necessário o uso de outros 
tipos conjuntos de terapia, incluindo o transplante de medula. A radioterapia 
(geralmente raios gama, radioisótopos como cobalto-60, raios-X e até prótons e 
mésons pi negativos) é usada comumente em conjunto com a cirurgia, com 
incremento da eficiência do tratamento. Mesmo isoladamente, a radioterapia pode 
diminuir tumores grandes, diminuir a recorrência e a chance de metástase, sendo uma 
metodologia antineoplásica muito usada; entretanto, mesmo que sejam usados os 
sensitizadores (que diminuem os efeitos colaterais) o tratamento por radiação é 
sujeito a severas limitações.  

 

 Muitos clientes passam pela radioterapia em conjunto com a cirurgia, segundo 

Smeltzer e Bare (2005, p.348), define a radioterapia como:   
a radiação ionizante é empregada para interromper o crescimento celular. (...) A 
radiação pode ser empregada para curar o câncer, como na doença de Hodgkin, 
seminomas testiculares, carcinomas tireóideos, cânceres localizados de cabeça  e 
pescoço e cânceres do colo uterino. A radioterapia também pode ser utilizada para 
controlar a doença maligna quando um tumor não  pode ser removido por meios 
cirúrgicos ou  quando a metástase  nodal local está presente(...). 

  

 A Bioterapia ou a terapia biológica vem sendo desenvolvida e sendo utilizada como 

opção de tratamento. De acordo com Otto (2002, p.351), “Bioterapia pode ser definida como 

tratamento com agentes derivados de fontes biológicas e/ou que alteram as respostas 

biológicas.”. 

 Sobre o Transplante de Células-Tronco Hematopoiéticas (TCTH), o INCA (2008, 

p.490) destaca que é: 
um procedimento terapêutico que consiste na infusão de células-tronco 
hematopoiéticas (CTH) por via intravenosa, com a finalidade de restabelecer a 
normalidade funcional da medula óssea. Constitui uma forma racional de tratamento 
quando o processo patológico envolve a medula óssea ou quando a toxicidade 
hematopoiética é o fator limitante no tratamento agressivo da doença.  

  

Para o alívio dos sintomas da doença, os cuidados paliativos segundo Santos Pagliuca 

e Fernandes (2007, p.2) é uma modalidade terapêutica: 
integrada e multidisciplinar ao portador de câncer em fase avançada, sem 
possibilidade terapêutica de cura. Essa possibilidade, descrita como de baixa 
tecnologia e de alto contato, busca evitar que os últimos dias do cliente se convertam 
em dias perdidos, oferecendo um tipo de cuidado apropriado às suas necessidades. 

 

 A quimioterapia é um tratamento muito utilizado para o câncer e, segundo Smeltzer e 

Bare (2005, p.350): 



 18 

os agentes antineoplásicos são usados na tentativa de destruir as células tumorais ao 
interferir com as funções celulares e a reprodução. A quimioterapia é usada para 
tratar a doença sistêmica em lugar de lesões que são localizadas e adequadas para a 
cirurgia ou radiação 

  

 Dentre os tratamentos utilizados para o câncer, Sawada et al (2008, pág. 582) fala que 

“a quimioterapia constitui umas das modalidades de melhor escolha para produzir cura, 

controle e paliação.” 

 

Quimioterapia antineoplásica  

 
A quimioterapia antineoplásica (QT) é um método que utiliza compostos químicos, 

chamados de quimioterápicos, no tratamento de doenças causadas por agentes biológicos. 

Quando aplicada ao câncer, a quimioterapia é chamada de quimioterapia antineoplásica ou 

quimioterapia antiblástica.  

  Almeida, Leitão, Reina et al. (2005, p.120) explicam que o objetivo principal da 

quimioterapia é:  
destruir as células neoplásicas, preservando as normais. Entretanto, a maioria dos 
agentes quimioterápicos atua de forma não-específica, lesando tanto células 
malignas quanto normais, particularmente as células de rápido crescimento, como as 
gastrointestinais, capilares e as do sistema imunológico. Isto explica a maior parte 
dos efeitos colaterais da quimioterapia: náuseas, perda de cabelo e susceptibilidade 
maior às infecções. 

  

 A quimioterapia é um tratamento utilizado em vários tipos de câncer, tendo uma ação 

sistêmica no corpo, ou seja, atingindo células sadias e não sadias, portanto, possíveis de 

causar inúmeras repercussões no organismo dos clientes, durante o tratamento. 

Os agentes utilizados no tratamento do câncer afetam tanto as células normais como as 

neoplásicas, porém, eles acarretam maior dano às células malignas do que às dos tecidos 

normais, devido às diferenças quantitativas entre os processos metabólicos dessas duas 

populações celulares. Às vezes a quimioterapia é utilizada como o único tratamento contra a 

doença. Porém, mais frequentemente, o cliente passa por quimioterapia juntamente com 

outros tratamentos como cirurgia, radioterapia ou terapia biológica.   

 Segundo o INCA (2008, pág.391):  
A maioria dos quimioterápicos antineoplásicos atua de forma não específica, 
lesando tanto células malignas quanto benignas. Como as diferenças entre as duas 
populações celulares são mais quantitativas do que qualitativas, uma linha muito 
tênue separa o sucesso terapêutico de uma toxicidade inaceitável. 
 

 A maioria das drogas utilizadas na quimioterapia interfere de alguma forma no 

mecanismo celular e com o conhecimento do ciclo celular normal, levou-se a melhor 
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definição dos mecanismos de ação das drogas quimioterápicas. 

 A quimioterapia pode ser realizada com uma ou com vários quimioterápicos, ou seja, 

existe o tratamento com uma droga isolada que é chamada de monoquimioterapia e quando se 

usa várias drogas associadas é chamada de poliquimioterapia.  

 O INCA (2008, pág.392) fala que: 
Devido à essa característica é que se opta por usar, mais freqüentemente, a 
poliquimioterapia, na qual mais de dois tipos de medicamentos de classificações 
farmacológicas diferentes são aplicados, buscando-se um efeito mais abrangente 
sobre as células tumorais. É importante, sempre que possível, a associação de 
medicações com diferentes toxicidades, que permitam aumentar o efeito antitumoral 
sem elevar o grau de toxicidade. 
 

Independente do tratamento monoquimioterápico ou poliquimioterápico, os dois tipos 

causam toxicidade para o cliente, que precisam ser bem avaliadas durante todo o processo que 

envolve o uso desse tipo de tratamento. (INCA, 2008, pág. 407). 

 A quimioterapia é um tratamento que causa vários efeitos para o paciente e que tem 

grandes consequências para o mesmo. De acordo com Anjos e Zago (2006, pág.34): 
A quimioterapia está associada a efeitos colaterais físicos, como náuseas, vômitos, 
anorexia, constipação, diarréia, fadiga e mucosite. Como o diagnóstico de câncer 
tem significativo impacto social, o acréscimo dos efeitos colaterais da quimioterapia 
pode levar o paciente a sentir-se impotente para reagir e lutar pela sobrevivência. 
 

 Esses efeitos fazem com que o paciente fique muito fragilizado e isso afeta os 

familiares, já que os mesmos estão vivenciando a situação, mas o apoio dos mesmos é de 

grande importância durante esse período, pois ajuda o paciente a enfrentar melhor o 

tratamento e seus efeitos quando possui alguém próximo compartilhando com ele essa 

experiência. Nesse contexto, a família é fundamental como rede de suporte, devendo ter uma 

orientação continua da equipe de saúde sobre como lidar com as situações decorrentes do 

tratamento do cliente, estimulando e apoiando-os nessa trajetória. 

 

Família como suporte   

 O conceito de família tem se modificado, pois a composição da mesma é composta por 

várias pessoas distintas, entre avós, avôs, namorados, primos, sobrinhos, amigos etc. Segundo 

Lima, Silva e Silva (2009, p.362): 
Muitos autores já tentaram definir o que efetivamente é a família ou quem deve ser 
considerado como família sob o ponto de vista terapêutico. Talvez a melhor 
definição, ou a mais aceita atualmente, é a de que “a família é quem seus membros 
dizem que são”. 

  

O cotidiano do cuidador é diretamente influenciado pela demanda de cuidados 
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produzidos pela patologia e por necessidades de saúde do cliente, o que, consequentemente, 

pode alterar sua qualidade de vida. Tanto o comprometimento da doença como o estigma 

ainda presente na mesma, pode dificultar o cuidador de ter sociabilidade cotidiana e 

interrompe o curso normal da vida para os enfermos e seus familiares. (SALES, MATOS, 

MENDONÇA e MARCON, 2010, pág. 617). 

 No caso especifico do tratamento quimioterápico, a família assume fundamental 

importância, pois, irá acompanhar de perto todo o processo que envolve saber reconhecer e 

apoiar o cliente na ocorrência dos efeitos colaterais, no incentivo a autoestima, suporte físico 

e emocional de forma continua.  

  De acordo com Souza e Espírito Santo (2008, p.32): 
 
Tudo isso tende a ser mais evidente quando o tratamento quimioterápico é iniciado e 
a família passa a acompanhar de perto as repercussões e os efeitos dos agentes 
antineoplásicos em seu parente. Por ser tratar de uma terapêutica sistêmica, a 
quimioterapia antineoplásica gera reações desagradáveis no organismo do paciente, 
tais como: náuseas, vômitos, diarréia, queda de pêlos e ulcerações na mucosa oral. 
Todos esses efeitos afetam a aparência física do paciente, levando o, muitas vezes, a 
sentimentos de revolta frente a tal situação e à vergonha do próprio corpo. 

  

  Segundo Muniz e Dutra (2003, pág. 127) sobre o cuidado para o familiar durante 

o tratamento é: 
No cuidado são exercidas atividades de assistência direta ou indireta, de apoio e de 
facilitação para um membro da família ou para a família como um todo, a fim de 
manter ou recuperar a saúde. Este cuidado é efetuado através de componentes de 
cuidar que são: prever, dar atenção, comprometer-se, trocar idéias, ouvir, entre 
outros 

 

Segundo Soares et al (2009, p. 715), os clientes com câncer, em geral, submetem-se a 

tratamento que, na maioria das vezes, provocam uma série de  consequências físicas, 

emocionais e sociais, as quais requerem uma maior atenção e suporte da família e da equipe 

multiprofissional. Geralmente vivenciam diversas perdas na autonomia e no cotidiano, bem 

como alterações nos hábitos de vida para adaptar-se a uma nova realidade que implica 

conviver com os efeitos adversos da terapêutica. 

Nesse contexto, Stumm, Leite e Maschio (2008, p. 75-82) ressaltam que: 
Para proporcionar assistência de enfermagem resolutiva e integral ao paciente 
oncológico, se torna relevante e continuo aprimoramento dos conhecimentos 
técnicos e científicos, bem como o estreitamento das relações interpessoais, 
promovendo ações de saúde e práticas educativas no decorrer do tratamento que 
possibilitem minimizar o sofrimento de todos os envolvidos no processo de cuidar. 
 

 Destaca-se aqui o papel do familiar que necessita de orientações e suporte para 

acompanhar e auxiliar estes clientes em todo o processo de tratamento, visando contribuir 
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para que ele se sinta mais preparado para enfrentar o cotidiano com esses clientes e por isso, a 

importância da presença da enfermagem junto aos seus familiares, orientando-os e auxiliando-

os durante esse período. 

 

Enfermagem oncológica 

 

 A enfermagem é uma parte da equipe de saúde que está diretamente em contato com 

os clientes que estão em tratamento antineoplásico, apoiando e ajudando durante todo o 

período da quimioterapia para que o mesmo e seus familiares compreendam melhor o 

tratamento e suas repercussões físicas, emocionais e sociais.  

 Assistir a família nos possibilita entender que o paciente é uma continuidade familiar, 

e que esta é de vital importância para a recuperação de sua saúde. Desse modo, os enfermeiros 

precisam conhecer como é a estrutura familiar, sua dinâmica e as interações que essa família 

possui e estabelece nos contextos em que transita, para assim atender a suas reais 

necessidades, buscando fortalecer e manter os vínculos de apoio a essas pessoas (DI PRIMIO 

et al., 2010, pág.335). 

 Segundo Alves e Fontim (2008, p. 346) sobre o papel da enfermagem: 
 
(...) entender o impacto causado pelo câncer nos clientes, pois isso lhe possibilitará 
estabelecer estratégias de cuidado. A enfermeira imprimir no cuidado a capacidade de 
interagir com o cliente, exercitando o diálogo, colocando-se disponível para escutar o 
que o aflige, pode não resolver a situação objetiva da doença e os aspectos dela 
decorrentes, mas certamente contribuirá para minimizar a sensação de medo e angústia 
manifestada pelo seu surgimento. Essa atitude poderá facilitar o processo de aceitação 
do câncer pelo cliente e sua reabilitação, bem como o tratamento da doença. 

 

Sobre a importância da enfermagem junto ao paciente e seu familiar durante a 

trajetória da doença, Vieira e Queiroz (2006, pág.64) ressaltam que: 
A enfermagem é a única especialidade que mantém um membro durante as 24 horas 
no interior do ambiente hospitalar. Este fato é significativo quando se busca a 
compreensão de uma patologia como o câncer, que pode contribuir para o surgimento 
de outras patologias psíquicas, dependendo da forma como for vivenciado, tendo em 
vista, especificamente, o relacionamento com a equipe de saúde. Nesta perspectiva, 
os momentos relacionados ao período de internação podem ser determinantes quanto 
às formas da paciente enfrentar a doença após o recebimento do diagnóstico de 
câncer. 

 

A comunicação entre a família e os profissionais de saúde é fundamental para a 

assistência desses clientes, pois é compartilhado tomadas de decisões e responsabilidades 

sobre as complexas demandas decorrentes do diagnóstico de câncer, e geralmente quando o 

estado de saúde do cliente se agrava. Isso é modo de estabelecer comunicação e de envolver o 
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núcleo familiar na atenção a saúde do cliente. (SOUZA, 2011, PÁG.100). 

De acordo com Salles e Castro (2009, p.183) sobre a definição de comunicação: 
Considerando a comunicação como instrumento de fundamental importância para o 
papel de educador do enfermeiro, bem como da assistência da enfermagem, destaca-
se que a comunicação pode ser compreendida como um conjunto de sinais verbais e 
não-verbais emitidos e percebidos com a intenção de expor idéias e torná-las 
comuns em um processo de compreender. 

 

O processo educativo realizado pelos enfermeiros é considerado como uma importante 

ferramenta para oferecer informações e apoiar, e nesse caso, para que os familiares de 

pacientes com câncer compreendam o que está acontecendo com a saúde dos clientes, 

favorecendo a adesão ao tratamento pela possibilidade de compreender o porquê de todas as 

ações e procedimentos (SALLES; CASTRO, 2010, pág. 184).  

 O câncer vem sendo foco de vários estudos nas ultima décadas, mas ainda há muito 

que explorar sobre sua ocorrência na sociedade visando cada vez mais evoluir em novas 

tecnologias de diagnostico, tratamento e abordagem do cliente, família e intervenções 

profissionais na perspectiva da sua prevenção e melhoria da qualidade de vida da população. 



 

 

 

 

 

 

 CAPÍTULO II: METODOLOGIA 

 
 
Tipo e abordagem da pesquisa: 
 

Considerando os objetivos do estudo, optou-se por um estudo descritivo, de natureza 

qualitativa, do tipo Estudo de Caso.  

A definição de estudo descritivo é dado por Vergara1

O cenário do estudo foi o ambulatório de Quimioterapia do Hospital Universitário 

Antônio Pedro (HUAP). Foram incluídos na pesquisa os familiares acompanhantes de clientes 

adultos, acima de 18 anos em tratamento quimioterápico no referido ambulatório que 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Foram excluídos da 

 (2000, p.47) apud Fernandes e 

Gomes (2003, p.7): 
Argumenta que a pesquisa descritiva expõe as características de determinada 
população ou fenômeno, estabelece correlações entre variáveis e define sua 
natureza. "Não têm o compromisso de explicar os fenômenos que descreve, embora 
sirva de base para tal explicação." Cita como exemplo a pesquisa de opinião. 

 

 Segundo Minayo (2007, p.57), a abordagem qualitativa 
aplica ao estudo da história, das relações, das representações, das crenças, das 
percepções e das opiniões, produtos das interpretações que os humanos fazem a 
respeito de como vivem, constam seus artefatos e a si mesmos, sentem e pensam. 

 

De acordo com Fernandes e Gomes (2003, p.15), o estudo de caso: 
Constitui-se em um método amplamente utilizado para a execução da pesquisa 
exploratória, o que não significa que outros tipos de pesquisa não possam utilizar-se 
de tal método. Trata-se de um estudo em profundidade de uma unidade de interesse, 
que pode ser único ou múltiplo e a unidade de análise pode ser uma ou mais pessoas, 
família (s), produto (s), empresa(s) ou unidade(s) da empresa, um órgão público, ou 
mesmo um país ou vários países. 

 
 
Cenário e sujeitos do estudo 
 

                                                 
1 VERGARA, S. C. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. 3. ed. São Paulo: 
Atlas, 2000. 
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pesquisa, familiares de clientes abaixo de 18 anos, que se recusaram a participar do estudo 

e/ou incapacitados físico ou mentalmente de responder as entrevistas e a não assinatura do 

TCLE. 

 

Aspectos éticos: 

O estudo seguiu a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), e o 

protocolo de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital Universitário 

Antônio Pedro (CEP/HUAP) com número 197/11 (ANEXO A) para então proceder a coleta 

de informações. Os sujeitos foram orientados quanto aos objetivos da pesquisa e a assinatura 

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE A).     

Segundo o Conselho Nacional de Saúde (1996, p.3) sobre o Consentimento livre e 

esclarecido:  
O respeito devido à dignidade humana exige que toda pesquisa se processe após 
consentimento livre e esclarecido dos sujeitos, indivíduos ou grupos que por si e/ou 
por seus representantes legais manifestem a sua anuência à participação na pesquisa. 

 

 

Coleta de informações: 

  
 A coleta de informações foi desenvolvida com observação simples, para aproximação 

com o cenário e os sujeitos do estudo, sendo utilizado um roteiro de observação com registros 

em diário de campo sobre a estrutura e dinâmica do setor; analise documental dos prontuários 

dos clientes, para caracterização dos clientes e entrevista semi estruturada visando captar o 

ponto de vista dos sujeitos sobre a temática abordada.  

Segundo Gil (1995, p.105) a observação simples é aquela:  
(...) em que o pesquisador, permanecendo alheio à comunidade, grupo ou situação 
que pretende estudar, observa de maneira espontânea os fatos que aí ocorrem. Nesse 
procedimento, o pesquisador é muito mais um espectador que um ator. 

  
A análise documental, segundo Lüdke e André (1986, p.38) : 

 
(...) pode se constituir numa técnica valiosa de abordagem de dados qualitativos, seja 
complementando as informações obtidas por outras técnicas, seja desvelando 
aspectos novos de um tema ou problema. 

 
 As entrevistas semi estruturadas, para Boni e Quaresma (2005, p. 75): 

(...) combinam perguntas abertas e fechadas, onde o informante tem a possibilidade 
de discorrer sobre o tema proposto. O pesquisador deve seguir um conjunto de 
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questões previamente definidas, mas ele o faz em um contexto muito semelhante ao 
de uma conversa informal. O entrevistador deve ficar atento para dirigir, no 
momento que achar oportuno, a discussão para o assunto que o interessa fazendo 
perguntas adicionais para elucidar questões que não ficaram claras ou ajudar a 
recompor o contexto da entrevista, caso o informante tenha “fugido” ao tema ou 
tenha dificuldades com ele. 

 

   

 A observação simples foi feita no período de 26 de setembro a 07 de outubro de 2011 

perfazendo um total de 14 horas destinadas a observação do ambiente e da rotina do setor de 

quimioterapia. Todos os dias era observado a chegada dos clientes, se os mesmos estavam 

acompanhados de familiares, suas expressões, gestos, condições físicas dos clientes e 

acompanhantes. O setor era observado como um todo, levando em consideração o horário de 

funcionamento e a estrutura física, a atuação da equipe de saúde, seu relacionamento com os 

clientes e familiares Tais observações proporcionaram uma melhor compreensão da dinâmica 

de funcionamento do setor, como eram recepcionados os clientes e como era feito o 

tratamento quimioterápico. Assim, foi possível identificar os clientes e familiares que 

poderiam ser sujeitos da pesquisa, considerando os critérios de inclusão e exclusão do estudo. 

Após a seleção dos familiares, foi realizada a entrevista semi-estruturada (APÊNDICE 

B) que utilizou como espaço, o pátio do HUAP em frente ao setor de quimioterapia no 

período de setembro à meados de outubro de 2011. No total, foram realizadas 21 ( vinte e 

uma) entrevistas, as quais foram gravadas em MP4, com uma duração médica de 10 à 15 

minutos cada uma. 

Ao abordar os sujeitos, eu me apresentava como acadêmica de enfermagem da 

Universidade Federal Fluminense que estava cursando o último período da faculdade. 

Explicava também, que estava realizando um trabalho naquele setor com os familiares dos 

clientes que eram submetidos ao tratamento de quimioterapia antineoplásica. 

Antes de iniciar as entrevistas, explicava o tema do estudo, seus objetivos e quais 

seriam as contribuições esperadas com o mesmo e, em seguida apresentava o termo de 

consentimento livre e esclarecido, para que eles lessem e assinassem após terem suas dúvidas 

esclarecidas. 

No inicio da coleta de informações, fiquei um pouco nervosa e com medo de me 

aproximar, pois tinha dificuldade em abordar os familiares. Com o passar do tempo, eu me 

senti mais familiarizada com as perguntas do roteiro de entrevista e essas dificuldades iniciais 

foram vencidas. Durante as entrevistas, pude perceber que muitos familiares se recusavam a 

participar do estudo por temerem deixarem seus entes queridos sozinhos durante a entrevista. 
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Organização e Análise das Informações 

 

 Após encerrar a coleta de informações, ocorreu a etapa de organização das 

informações, sendo as entrevistas transcritas na íntegra para preservar a integralidade das falas 

e, em seguida foram identificadas com nomes de flores para preservar o anonimato dos 

sujeitos, sendo em seguida submetidas à análise temática, visando identificar os temas 

comuns nos discursos.  

Para Minayo (2007, p.303), a análise temática consiste em: 
 
Descobrir os núcleos de sentido que compõem uma comunicação, cuja presença ou 
freqüência signifiquem alguma coisa para o objetivo analítico visado. 
Tradicionalmente, era feita pela contagem de freqüência das unidades de 
significação, definindo o caráter do discurso. 

 

Os dados da analise documental foram utilizados para caracterização dos clientes e os 

dados da observação constituem o pano de fundo da discussão dos temas emergentes da 

analise das entrevistas os quais foram agrupados nas seguintes categorias: 

 

 A trajetória do familiar: foram incluídas nessa categoria as falas relacionadas à 

trajetória da doença para esse familiar; 

 ViVendo a experiência: inclui as falas relacionadas à visão do familiar com seu 

parente  em tratamento quimioterápico; 

 ViVendo expectativas: inclui as falas dos familiares relacionadas às 

expectativas e dificuldades frente ao tratamento; 

 Ensinar para cuidar: inclui as falas relacionadas às possibilidades de apoio do 

enfermeiro junto a esse familiar. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO III: RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Atualmente, o câncer é considerado um problema de saúde pública e vem sendo 

considerada a segunda causa de morte por doenças no Brasil. A concentração de quase 70% 

da população brasileira em centros urbanos favorece a exposição aos fatores de risco 

ambientais, aos quais são atribuídos, direta ou indiretamente, com 80% dos casos de câncer. 

(BITTENCOUR; SCALETZKY; BOEHL, 2003, pág. 96). 

 O Sistema Único de Saúde (SUS) teve um aumento significativo no número de 

pacientes oncológicos atendidos nas Unidades de Alta Complexidade do SUS nos últimos 

anos e, em 2006, teve um registro de 400 mil internações por neoplasias malignas, além de 

1,6 milhões de consultas ambulatoriais em oncologia. (INCA, 2008, p. 3 - 4).  

Assim, ressalta-se a importância da doença e do seu impacto social e econômico, já 

que a maioria dos clientes com câncer tem que ser submetidos a uma série de procedimentos 

diagnósticos e de tratamentos, dentre os quais destaca-se a quimioterapia antineoplásica (QT). 

 Durante o caminhar desse estudo no setor de quimioterapia do Hospital Universitário 

Antônio Pedro (HUAP), foi possível conhecer um pouco da realidade dos clientes e seus 

familiares e que muitos desses necessitam de uma atenção maior dos profissionais de saúde 

devido ao seu papel fundamental como suporte de cuidado a esses clientes bem como devido 

as repercussões da doença e do tratamento do ente no seu estado emocional e na dinâmica 

familiar. 

 Todos os clientes observados no ambulatório estavam acompanhados por um familiar 

e a maioria estava iniciando o tratamento no dia da entrevista ou naquela semana, 

demonstrando receio e ansiedade com o que o que poderia acontecer frente a essa etapa do 

processo de enfrentamento da doença. 

 

Entrando no Cenário do Estudo... 

 

 O Ambulatório de Quimioterapia é localizado no térreo do HUAP, com funcionamento 
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das 08 às 16 horas de segunda a sexta-feira. A porta de entrada do setor tem boa acessibilidade 

aos clientes que chegam deambulando, de cadeira de rodas ou de macas. A equipe de saúde é 

dividida em dois plantões, cada um com 7 profissionais, sendo 2 enfermeiros, 1 assistente 

social, 2 médicos e 2 técnicos de enfermagem. Todos os clientes atendidos eram procedentes  

dos ambulatórios do hospital ou de outra instituição. 

 Na área interna do setor, existe uma sala de espera, que é um local amplo, sem odores, 

arejado com ventilação artificial por dois aparelhos de ar-condicionados, iluminação artificial 

com 3 lâmpadas fluorescentes e duas janelas de média extensão que são mantidas fechadas, 

devido ao ar-condicionado. Possui paredes pintadas de bege e lilás, cores que transmitem 

calma e tranquilidade. Em uma dessas paredes, existem três quadros com imagens de flores 

para harmonizar o ambiente. Nessa sala, há um balcão das recepcionistas, onde os familiares e 

os clientes marcam os próximos atendimentos. Há 1 televisão de plasma e  um armário com 

materiais onde os acompanhantes podem realizar origamis ou outros tipos de artesanatos no 

local, para que consigam se distrair enquanto esperam o tratamento dos seus entes queridos.  

 Além da recepção, o ambulatório possui um espaço no qual a quimioterapia e a 

pulsoterapia são realizadas. Esses procedimentos são realizados pelos enfermeiros e técnicos 

de enfermagem nos clientes em espaços próprios, sendo que na entrada da sala funciona a 

parte da pulsoterapia, na segunda parte, é realizada a quimioterapia. Esse ambiente também é 

pintado de bege e lilás, possui dez cadeiras para a quimioterapia e quatro cadeiras para a 

pulsoterapia, além de um posto de enfermagem, um ar-condicionado, uma televisão e três 

banheiros, sendo que dois são destinados aos clientes e um aos profissionais. 

 No interior do ambulatório existe uma área onde são os localizados os consultórios 

médicos, três no total; uma copa para os profissionais, um expurgo, uma sala destinada ao 

profissional da limpeza, uma sala para realização dos exames, um local para descanso dos 

enfermeiros da equipe do setor e uma sala destinada à assistente social para consultas com os 

familiares dos clientes.  

 

O olhar da pesquisadora...  

 

 Cheguei ao setor de quimioterapia às 8 horas da manhã e já pude perceber que havia 

muitos clientes a espera do atendimento. Fiquei um pouco assustada ao ver as fisionomias 

dos pacientes e seus familiares, pois muitos aparentavam tristes e cansados. Como era meu 

primeiro dia, fui a recepção do setor e me apresentei como estudante de enfermagem e 

expliquei que pretendia realizar um trabalho naquele setor com familiares. Imediatamente, 
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ela me apresentou para toda a equipe de enfermagem que me acolheu muito bem e se 

ofereceu para ajudar no que fosse possível. Nesse dia, a enfermeira me mostrou toda a 

estrutura do setor e como era rotina dos profissionais. Depois disso, ela me deixou com a 

assistente social, pois a mesma é responsável por atender os familiares dos clientes que irão 

se submeter a quimioterapia. Através dela, consegui conhecê-los e me adaptar a rotina. 

 No dia seguinte, cheguei ao setor às 8:30 da manhã, e já havia muitas pessoas para 

serem atendidas e fiquei observando como eram as reações dos clientes e seus familiares. 

Nesse dia, tive a oportunidade de conhecer a esposa de um cliente que fazia a terceira sessão 

de quimioterapia e ela me contou como tudo aconteceu. Fiquei surpresa de saber que ela não 

fazia idéia do que era o câncer e de como funcionava a quimioterapia. Ela me disse que só 

sabe que seu marido entra para fazer a medicação e ela fica durante horas esperando, mas 

não sabe o que ele faz la dentro. Durante a entrevista, ela ficou triste e até começou a chorar 

quando falou que temia perder o seu marido, nesse momento, comecei a dizer palavras que a 

confortassem e ela disse que nunca havia tido um apoio dos profissionais de saúde do 

hospital como eu havia dado. Fiquei comovida, pois percebi que consegui ajudar aquela 

mulher apenas com um pouco de atenção e palavras de conforto. 

 Na outra semana, cheguei às 8 horas da manhã e a assistente social me apresentou 

um casal muito simpático e alegre, mas o caso deles me surpreendeu, pois quando perguntei 

quem iria para a sessão de quimioterapia, os dois responderam que ambos. Tanto o marido 

quando a esposa estavam com câncer e os dois tinham descoberto juntos durante uma 

consulta de rotina. Eles disseram que intercalavam as sessões, pois cada dia um era o 

acompanhante do outro para os cuidados em casa. Durante a entrevista, eles se mostraram 

muito esperançosos e em nenhum momento demonstrou tristeza, só falavam em superação e 

que tudo é possível quando acreditamos. 

  Durante as duas semanas que estive lá, pude perceber que muitos se sentiam 

cansados com a rotina que levavam, mas relataram que se era para ver seu ente bom 

novamente aquilo tudo valia a pena e independente de qualquer dificuldade, eles estariam ao 

lado do seu familiar doente. 

 

Conhecendo os Sujeitos do estudo... 

 

 Nos quadros 1 e 2 são apresentados os dados relacionados à caracterização dos 

familiares. 
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Sujeito Sexo Idade Grau de 

parentesco 

Estado civil Número 

de filhos 

Margarida Feminino 42 Comadre Casada  2 

Cravo Masculino 35 Filho Solteiro  1 

Rosa Feminino 54 Cunhada Solteira  1 

Copo de leite Masculino 49 Irmão Casado 2 

Violeta Feminino 42 Filha Casada 2 

Camélia Feminino 34 Filha Casada 2 

Dália Feminino 38 Neta Casada 2 

Girassol Masculino 59 Marido Casado 2 

Acácia Feminino 55 Esposa Casada 2 

Hortênsia Feminino 47 Nora Casada 2 

Begônia Feminino 39 Filha Solteira Nenhum 

Açucena  Feminino 51 Esposa Casada  1 

Lavanda Feminino 40 Amiga  Casada 2 

Lírio Masculino 41 Pai  Casado 2 

Amor perfeito Masculino 62 Irmão  Casado 3 

Petúnia Feminino 64 Irmã  Solteira 2 

Tulipa Feminino 31 Filha  Casada Nenhum 

Magnólia Feminino 18 Filha Solteira Nenhum 

Bela manhã  Feminino 41 Filha  Solteira Nenhum 

Mimosa Feminino  42 Nora  Divorciada 2 

Maravilha  Feminino  58 Esposa  Casada 2 

Quadro 1: Caracterização dos familiares.  

 

 No quadro 1, é apresentada a caracterização dos sujeitos da pesquisa quanto a sexo, 

idade, grua de parentesco, estado civil e número de filhos.  

 No que diz respeito ao sexo, mais de 75% dos entrevistados era do sexo feminino, pois 
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desde a antiguidade, o cuidado era realizado pelas mulheres, já que as mesmas cuidavam do 

lar e da família, também eram as que desenvolviam as práticas relacionadas ao cuidado 

domiciliar. (SOUZA, 2011, p.47). 

 Percebemos que o percentual baixo de homens (23,80%) como acompanhante, pode 

estar associado ao fato desse indivíduo ser visto como o provedor do lar, precisando trabalhar 

para sustentar a família, já que o mesmo é considerado como o responsável pela parte 

financeira e não pode deixar de trabalhar para acompanhar o cliente durante o tratamento.  

De acordo com Pires, Santos e Silva (2011, pág. 112): 
Ele coloca, segundo a moralidade da Kabile, a mulher no espaço da casa,  enquanto o 
homem está colocado no “mundo externo”.  Nesta dicotomia, ao homem será 
atribuído o papel de provedor do lar, aquele que buscará no mundo externo as  
condições possíveis para o sustento familiar. 
 

 Quanto à idade, verificou-se que com  <30 anos encontramos 1 familiar (4,76%), entre 

31- 40 anos havia 6 (28,57%), entre 41-50 anos eram 7 (33,3%), entre 51-60 anos tinham 5 

(23,80%) e > 60 anos tínhamos. 2 (9,56%).  

 A maior parte dos sujeitos eram casados (14), 6 eram solteiros e 1 (4,76%) se declarou 

divorciado. Com relação ao número de filhos, 4 disseram não possuir filhos, 14 tinham 2 ou 

mais filhos e apenas 3 relataram ter 1 filho.  

  Quanto ao grau de parentesco, 1 (4,76%) era comadre, 7 (33,3%) filho ou filha, 1 

(4,76%) cunhada, 4 (19,04%) irmão ou irmã, 1 (4,76%) neta, 4 (19,04%) esposo ou esposa, 1 

(4,76%) nora, 1 (4,76%) amiga, 1 (4,76%) pai.  

Esses dados reforçam que o conceito de família tem mudado, pois consideramos 

familiares aqueles que estão presente na nossa vida, mesmo que não sejam consanguíneos. 

(LIMA, SILVA e SILVA, 2009, p. 362). 

 O quadro 2 mostra a escolaridade, religião,  local de residência, profissão e meios de 

locomoção dos sujeitos. 

 

Sujeito Escolaridade Religião Residência Profissão Meio de 
locomoç

ão 
Margarida Ensino médio 

Católica 

São Gonçalo Técnica de 

enfermagem 

Ônibus  

Cravo Ensino 

fundamental Não possui 

Niterói Balconista Ônibus  
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Rosa Ensino 

superior Espírita 

Niterói Do lar Ônibus  

Copo de leite Ensino médio Não possui São Gonçalo Motorista Ônibus  

Violeta Ensino 

fundamental Evangélica 

Rio Bonito Gari Carro 

Camélia Ensino 

superior Evangélica 

São Gonçalo Professora  Carro 

Dália Ensino 

fundamental Católica 

Itaboraí Balconista Ônibus  

Girassol Ensino médio 

Católico 

São Gonçalo Funcionário 

público 

Ônibus  

Acácia Ensino 

fundamental Evangélica 

São Gonçalo Do lar Ônibus  

Hortênsia Ensino 

fundamental Evangélica  

Niterói Do lar Carro 

Begônia  Ensino médio Católica  São Gonçalo Operadora de 

caixa 

Ônibus  

Açucena  Ensino 

fundamental Evangélica  

Silva Jardim Aposentada Carro 

Lavanda Ensino 

fundamental Evangélica  

São Gonçalo Auxiliar de 

costura 

Ônibus  

Lírio Ensino 

fundamental Evangélico  

São Gonçalo Eletricista  Carro 

Amor perfeito Ensino 

fundamental Não possui 

Silva Jardim Segurança Ônibus  

Petúnia Ensino 

fundamental Não possui 

São Gonçalo Do lar Carro 

Tulipa Ensino médio Católica São Gonçalo Técnica 

administrativa 

Carro 
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Magnólia Ensino médio Católica São Gonçalo Do lar Ônibus  

Bela manhã  Ensino 

fundamental 

Evangélica  Niterói Costureira Carro 

Mimosa Ensino 

fundamental Católica  

São Gonçalo Do lar Carro 

Maravilha  Ensino 

fundamental Católica  

São Gonçalo Do lar Ônibus  

Quadro 2: Escolaridade, religião,  local de residência, profissão e meios de locomoção dos 

familiares. 

 

 Esse quadro possibilita comparar o grau de instrução com a profissão dessas famílias, 

mostrando como é a realidade dos mesmos para estar com esses clientes. 

 Com relação à escolaridade, a maioria possuía apenas o ensino fundamental (13 

entrevistados), 6 tinham o ensino médio e 2 o ensino superior. Quanto à profissão, 1 (4,76%) 

era técnico de enfermagem, 1 (4,76%) era eletricista, 1 (4,76%) era balconista, 6 (28,57%) 

eram “do lar”, 1 (4,76%) era motorista, 1 (4,76%) era operador de caixa, 2 (9,56%) eram 

costureiras, 1 (4,76%) trabalha em serviços gerais, 1 (4,76%) era professora, 1 (4,76%) era 

funcionário público, 1 (4,76%) era doméstica, 1 (4,76%) era aposentado, 1 (4,76%) era 

segurança e 1(4,76%) era técnico administrativo. Quanto ao meio de locomoção, 12 (57,14%) 

andavam de ônibus e 9 (42,85%) andavam de carro.  

Esses dados mostram que no Brasil ainda existem grandes desigualdades sociais, 

geradas pelas mudanças na vida econômica, cultural e social da população, afetando suas 

condições de sobrevivência e reforçando a necessidade do uso dos serviços públicos. 

(GOMES; PEREIRA, 2006, p. 359). 

 Nos últimos anos, tem se observado estudos com correlação entre baixo nível de 

escolaridade e condições sócio-econômicas precárias, situação que pode ser prejudicada 

quando o paciente e/ou seu familiar é o responsável pela renda familiar, em casos de uma 

doença como o câncer. (CARVALHO, 2008, pág. 98).  

 Quanto à religião, 8 (38,09%) eram católicos, 4 (19,04%) não tinham religião,  8 

(38,09%)  evangélicos e 1 (4,76%)  espírita.  

De acordo com Soares et al (2009, p. 717), “ A convicção religiosa representa para a 

família e para o paciente apoio e suporte, pela qual buscam, muitas vezes, o alívio do 

sofrimento por que passam e depositam expectativas de milagres, de cura da doença.” 
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 O quadro 3 apresenta a caracterização dos clientes com relação à sexo, idade, tempo 

de quimioterapia e diagnóstico. 

 

Sujeito Sexo Idade Religião Tempo de 
quimioterapi

a 

Diagnóstico  

P1 Feminino 

46 

Católica 1 sessão Linfoma não-

Hodgkin 

P2 Masculino 67 Não possui 1 sessão Câncer de reto 

P3 Feminino 

53 

Católica 6 sessões Câncer de 

pulmão 

P4 Masculino 

52 

Não possui 18 sessões Linfoma não-

Hodgkin 

P5 Feminino 73 Evangélica 2 sessões Leucemia 

P6 Masculino 

70 

Católica 1 sessão Câncer de 

estômago 

P7 Masculino 83 Católica 14 sessões Câncer de cólon 

P8 Feminino 50 Católica 12 sessões Câncer de mama 

P9 Masculino 

49 

Espírita 18 sessões Câncer de 

garganta 

P10 Feminino 

78 

Evangélica 2 sessões Linfoma não-

Hodgkin 

P11 Feminino 69 Católica 12 sessões Leucemia 

P12 Masculino 

42 

Católico 8 sessões Câncer de 

pulmão 

P13 Feminino 44 Católica 15 sessões Câncer de mama 

P14 Masculino 

18 

Evangélico 22 sessões Linfoma não-

Hodgkin 

P15 Masculino 

64 

Católico 18 sessões Câncer de 

estômago 
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P16 Feminino 

61 

Católica 4 sessões Linfoma não-

Hodgkin 

P17 Feminino 65 Católica 6 sessões Câncer de mama 

P18 Masculino  44 Católico 20 sessões Câncer no reto 

P19 Feminino 

60 

Evangélica 24 sessões Linfoma não-

Hodgkin 

P20 Feminino 64 Católica 6 sessões Câncer no reto 

P21 Masculino 

64 

Católica 12 sessões Câncer no 

estômago. 

Quadro 3: caracterização dos clientes submetidos à quimioterapia. 

 

  Entre os clientes, verificou-se que 11 (52,80%) eram do sexo feminino e 10 (47,61%) 

do sexo masculino, indicando predominância de câncer em mulheres.  

Sobre a incidência de câncer para 2012, o INCA (2011, p.26) aponta que “são 

esperados um total de 257.870 casos novos para o sexo masculino e 260.640 para o sexo 

feminino.”  

 Com relação à religião, 14 (66,66%) eram católicos, 5 (23,80%)  evangélicos e 2 

(9,56%) não tinham religião, demonstrando que muitos clientes se apegam a religião para 

conseguir superar esse período.  

Segundo Soares et al (2009, p. 717), “A fé é muitas vezes vista como um “remédio” 

muito poderoso para os clientes com câncer, pois estes mantêm a esperança em busca de um 

significado e de confiança em um ser superior o que “propicia fortalecimento e serenidade 

para aceitar a doença.” 

 Quanto à idade observa-se que 1 (4,76%) <30 anos, 0 (0%) 31-40 anos, 6 (28,57%) 

41-50 anos, 3 (14,28%) 51-60 anos, 8 (38,09%) 61-70 anos e 3 (14,28%) maiores de 70 anos.  

 Quanto ao tempo de quimioterapia, 10 (47,61%) menor que 10 sessões, 7 (33,33%) 

entre 11- 19 sessões e 3 (14,28%) maior que 19 sessões. 

 Com relação aos diagnósticos encontrados, 6 (28,57%) tinham Linfoma não-Hodgkin, 

3 (14,28%) Câncer de reto, 2 (9,56%) Câncer de pulmão, 3 (14,28%) Câncer de estômago, 2 

(9,56%) Câncer de mama, 1 (4,76%) câncer de garganta, 2 (9,56%) Leucemia e 1 (4,76%) 

Câncer de cólon.   

Esses dados corroboram a estatística feita pelo INCA (2011, pág. 25) que diz : 
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Em países com grande volume de recursos financeiros, predominam os cânceres de 
pulmão, mama, próstata e cólon. Em países de baixo e médio recursos, os cânceres 
predominantes são os de estômago, fígado, cavidade oral e colo do útero. Mesmo na 
tentativa de se criar padrões mais característicos de países ricos em relação aos de 
baixa e média rendas, o padrão está mudando rapidamente, e vem-se observando um 
aumento progressivo nos cânceres de pulmão, mama e cólon e reto, os quais, 
historicamente, não apresentavam essa importância e magnitude. 

 

 Através desses dados, é possível conhecer um pouco esses cliente e seus familiares e 

assim compreender melhor a situação vivida por essas pessoas durante o tratamento 

quimioterápico, bem como suas necessidades, buscando vislumbrar não apenas o indivíduo 

em si, mas a singularidade e o contexto sociocultural. 

 

A trajetória do familiar... 

 

 A trajetória da doença compreende todas as etapas da patologia, desde o diagnóstico 

até o início do tratamento. E quando há a descoberta, os familiares se desestruturam e se 

sentem injustiçados, isso fica bem claro com as falas de alguns entrevistados a seguir: 
 

Bem, eu não esperava não, mas não foi o primeiro caso na família, mas a 
gente não esperava. Logo ela, que sempre foi ao médico e se cuidou. Ela não 
merece isso. A gente ta em choque até agora. (Margarida) 

 

Pra nós foi assim, ficamos muito chateados e preocupados com ela, mas a 
gente tá tentando não demonstrar o medo de perder ela, porque a gente tem 
demonstrar força né? Senão ela se abala de vez.(Rosa) 

 

Ela começou a inchar, e parecia que tava sempre resfriada. Pensamos no 
máximo em pneumonia, mas quando veio o diagnóstico dessa doença a gente 
não sabia o que fazer. Comecei a chorar pensando que ia perder minha mãe, 
até hoje não acredito que isso aconteceu com a gente. (Violeta). 

 

Oh, foi complicado porque como tínhamos acabado de sair de uma situação 
igual né? Foi bem assustador, porque você ainda tá sofrendo porque perdeu 
um parente e logo depois ele aparece com a mesma doença. Comecei a achar 
que era castigo, porque é muito difícil superar uma vez, imagina viver isso 
duas vezes? (Dália) 

 

Foi muito chato né? Porque descobri a doença juntamente com a minha 
esposa. Quando contamos para os nossos filhos eles sofreram muito porque 
achavam que iam ficar órfãos dos pais. Acho que isso foi o maior trauma da 
nossa família. (Girassol) 

 

 Como afirmam Muniz e Dutra (2003, pág. 127), quando um componente da família 

recebe a notícia do diagnóstico, esta se desestrutura, devido ao impacto que é causado pelo 
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fato de não esperar essa doença e pela dificuldade de aceitá-la, devido ao estigma de morte.  A 

maioria das pessoas não consegue pronunciar a palavra câncer abertamente, geralmente usa 

expressões que nos levam a entender que seja a doença. Além disso, os mesmos autores dizem 

que com o tempo, nota-se que as pessoas acabam aceitando um pouco melhor a enfermidade e 

lutando para vencê-la. E isso foi verificado nos trechos de alguns familiares: 

 

A gente confia em Deus, que ele está junto e a nossa cura depende dele. 
Graças a Deus, agente tem como tratar né? Estamos aí para enfrentar né? 
(Hortênsia) 
 
Tá sendo muito difícil pra ele e pra gente, mas Deus dá força. A gente tem 
muita esperança que vamos conseguir que ele fique bom. (Açucena). 
 
A gente tá na esperança né? Do tratamento dar a cura para ele. (Maravilha) 

 

 Soares et al (2009, p. 717) confirmam as falas dos sujeitos dizendo que a fé é muitas 

vezes considerada como um “remédio” poderoso para os familiares de pacientes com câncer, 

pois estes mantêm a esperança em busca de um significado e de confiança em um ser 

superior, isso faz com que eles tenham força e serenidade para aceitar a doença e lutar pela 

cura.  

 Além da descoberta da doença, o início da quimioterapia também pode abalar os 

familiares e, como é dito por Barreto e Amorim (2010, p. 466), o tratamento pode causar 

sofrimento, devido às reações adversas, embora represente um motivo de esperança de cura.  

 

ViVendo a experiência... 

 

 O começo do tratamento gera insegurança para alguns familiares, pois é uma terapia 

que muitos tem medo por não saberem direito quais serão as reações causadas por ela e qual 

será a intensidade das mesmas. Isso foi evidenciado em alguns entrevistados quando foram 

perguntados sobre a quimioterapia. 

Realmente é muito violento, dói o corpo todo. A gente que convive com o 
problema, a gente sabe como é ruim. A gente nunca sabe como ele vai voltar 
mas ainda não caiu o cabelo, espero que não caia né?(Girassol). 
 
Faz pouco tempo que ele começou (a quimioterapia), mas já to preocupada 
com que ele pode sentir. Será que ele vai ficar muito abatido? Não quero 
nem pensar. (Camélia). 

 
Pra gente foi uma surpresa, porque ele sempre foi forte, cheio de vida. Pra 
quem pesava 95 kg, chegar a pesar quase 50 kg!? Foi horrível e a gente não 
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imaginava que o tratamento causaria dores tão intensas como ele sente, foi 
um susto. (Amor perfeito) 
 
No começo, todo mundo ficou desesperado, inclusive ela. Porque a gente 
não entendia muito bem isso (a quimioterapia) né? E ela se recusou a fazer 
no início, porque ela não queria que caísse o cabelo, ela é muito vaidosa. 
(Bela manhã). 

 

 Sobre essas falas, segundo Souza e Espírito Santo (2008, p.36), “de um modo geral, a 

reação das pessoas, ao tomarem conhecimento do câncer é de desespero, pois não é possível 

prever com exatidão o que irá acontecer.” 

 Mesmo com o medo das reações do tratamento, dois familiares relataram que estavam 

muito felizes ao saber que seu ente iria se submeter à quimioterapia. 

 
Bem satisfatória, porque com o fim do tratamento, surge a esperança de 
cura e que ela fique boa. (Margarida) 
 
A gente aceitou muito bem, pois a gente sabe que isso pode ajudar ela a 
ficar boa né? Então a gente coloca na mão de Deus e dos médicos, tendo fé 
e esperando que fique boa logo. (Acácia). 

 

  O tratamento quimioterápico é vista pelos familiares como a possibilidade de 

continuar vivendo e tentar retornar a sua rotina pré- diagnóstico do câncer pois mesmo com 

todos os efeitos físicos e psicológicos que a quimioterapia pode causar, as pessoas consideram 

que o tratamento não irá durar para sempre e logo seu ente estará com a saúde recuperada 

novamente (JESUS e LOPES, 2003, p. 721). 

 

ViVendo expectativas.. 

   Apesar das dificuldades e as limitações que o tratamento quimioterápico pode causar 

aos familiares, eles tentam superar esses obstáculos, pois possuem a esperança da cura. Na 

maioria das falas constata-se a fé que esses familiares têm no tratamento. 

 
Hoje eu sei que tá resolvendo. Hoje ele tem praticamente uma vida normal. 
Tá resolvendo. A gente tá muito esperançoso (Lírio) 
 
A expectativa é de melhora pra ela e para todos nós. Depois de tudo que ela 
sentiu e sofreu, hoje ela tá bem melhor, já engordou , não sente dor, não 
sente nada. (Petúnia) 
 
Eu espero que ocorra tudo bem, que ele consiga se normalizar em relação a 
saúde dele e que ele aproveite a vida dele. (Cravo) 
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Com relação ao futuro, nós acreditamos que será superado, acreditamos que 
a doença é superada. E que tudo voltará ao normal  (Copo de leite) 
 
A expectativa que ele fique bom logo né? A reza pra que ele saia logo disso e 
curado. (Maravilha) 

 

 Frente a essas falas, segundo Barreto e Amorim (2010, p.465) “a maioria dos 

familiares vê o tratamento como a possibilidade de cura ou de prolongar a vida da pessoa com 

câncer, razão por que a incentiva para realizá-lo mesmo com as reações adversas que 

provoca”. 

 Com relação às dificuldades encontradas pelos familiares, À maioria dos entrevistados 

relatou as reações adversas causadas pela quimioterapia. 

 

As maiores dificuldades são os sintomas que ele sente atualmente. Ele ta 
perdendo cabelo, sente muitas dores, fica muito cansado, precisa de mim pra 
tudo. Às vezes tenho medo dele morrer de tanta dor. (Hortênsia). 
 
Ela fica muito cansada e fraca. Quando a gente vem pra quimioterapia, ela 
fica dois dias de cama se recuperando, não levanta pra quase nada, porque 
sente dores. Fico muito abalada de ver ela assim.(Begónia). 
 
A dificuldade é com a alimentação, porque ele tem sentido muito enjoo, falta 
de apetite. Ele tá perdendo muito peso porque não quer comer. Não sei mais 
o que fazer. (Tulipa). 
 
Algumas vezes quando ele volta da quimioterapia, ele passa muito mal, 
vomita, não quer comer. Ele ultimamente só quer ficar deitado, diz que dói 
as pernas. Isso me deixa nervosa. (Magnólia). 
 
Ela sente muito cansaço quando sai daqui. Eu fico muito preocupada, 
porque ela não quer comer porque sempre tá sem fome. E se ela piorar por 
isso? (Mimosa). 

 

 As principais dificuldades relatadas foram relacionados a parte física, tendo como 

exemplos: alopécia, náuseas, vômitos, dores entre outros. 

Para Soares et al (2009, p. 716), “Os efeitos adversos são considerados uma das 

principais limitações do tratamento, podendo apresentar-se de forma mais severa ou mais 

amena.” Segundo os mesmos autores, quando há o esclarecimento do tratamento e sobre os 

efeitos que o mesmo pode causar, isso contribui para diminuir a apreensão do familiar e do 

cliente e aumenta a confiança dos mesmos quanto ao processo de cura. 

 

Ensinar para cuidar 
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 O cuidado de suporte aos familiares é de suma importância, pois quando conseguimos 

ajudá-los a entender a quimioterapia e as reações que a mesma causa, eles se sentem mais 

seguros para cuidar de seus entes queridos após a quimioterapia e ficam menos ansiosos com 

os efeitos que os quimioterápicos possam causar (SOARES et al, 2009, p. 718).  

Seis familiares relataram a importância do enfermeiro com eles e apenas um disse que 

a principal ajuda da enfermagem seria na parte emocional. 

 
Olha, eu acho assim, que eles devem orientar sobre o que deve fazer. Se deve 
ou não fazer esforço, o que pode comer. Como eu sou leiga, seria muito bom 
esses conselhos. (Açucena). 
 
...acho que é na base da informação mesmo, para ver o quanto o familiar 
sabe. Porque muitos não querem fazer o tratamento porque acham que não 
tem resultado. Prefere ficar em casa porque vai morrer mesmo. É a 
informação mesmo. (Lavanda) 
 
Conversando comigo, porque até agora não tive acesso  a conversa com 
ninguém, à fundo de como vai ser o tratamento dele... Ninguém me orientou, 
eles poderiam conversar comigo para saber o que está acontecendo. Antes 
eram 21 sessões, aí caiu para 15, agora caiu pra 8, né? (Acácia) 
 
Nos orientando da melhor maneira que a gente possa cuidar dela né? 
Fazendo, com que a gente consiga fazer o cuidado dela né? Sobre a 
orientação do enfermeiro, a gente vai poder ajudar ela melhor né? 
(Hortênsia) 
 
Eu acho que precisava de uma pessoa que explicasse melhor a gente, porque 
o médico fala muito formal e a gente como leiga não entende muito. Eu 
queria saber como lidar com ela nessa situação porque ela tá ficando muito 
teimosa. (Begónia) 
 
Acho que mais no emocional, ajudar a tratar num modo geral, ajudar na 
alimentação porque eu sei que atinge os glóbulos brancos né? Não mata só 
as células cancerígenas. Então, tem que ter uma alimentação boa e um 
apoio psicológico bem legal, é o que a gente vai procurar fazer né? 
(Margarida) 

 
  

Dentre os sujeitos, dois disseram que haviam sido informados sobre o tratamento e 

relataram ainda, que com isso, o tratamento se tornava menos aterrorizante para eles. 

 
Olha, eu to adorando o tratamento aqui, todos são ótimos. Os médicos e os 
enfermeiros sempre explicam tudo que ela vai fazer. Isso deixa a gente 
menos nervoso né? Porque não me assusto quando ela sente algo. (Rosa) 
 
Acho que a melhor maneira nós estamos tendo, que é o tratamento humano, 
carinho e atenção. É maravilhoso como os profissionais daqui tratam a 
gente pelo nome. Isso me deixa muito mais confortável e tranquilo. (Copo de 
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leite). 
 

 De acordo com Barreto e Amorim (2010, p.465), a equipe de saúde é fundamental para 

que haja aceitação do tratamento, visto que ela é a responsável por informar à família e ao 

cliente, além de esclarecer as dúvidas sobre os cuidados e os recursos terapêuticos, colocando-

se à disposição deles sempre que necessário. 

 Nesse sentido, enfatiza-se a importância do enfermeiro investir em estratégias 

educativas voltadas para o familiar do cliente em QT, pois enquanto elemento fundamental na 

rede de suporte ao cuidado desses clientes, deve ser também considerado como foco do 

cuidado de enfermagem tendo em vista seu equilíbrio e saúde para saber e conseguir 

identificar as necessidades do seu ente, intervindo e enfrentando junto o desafio de colaborar 

no processo de tratamento e recuperação da saúde do cliente em quimioterapia antineoplásica, 

tendo como horizonte a expectativa de uma melhoria na qualidade de vida de quem adoece e 

daquele que vivencia o processo de adoecimento do familiar.  

 Assim, cabe a enfermeira não apenas a implementação de ações de cuidado ao cliente 

e sua família, mas uma atitude de cuidado que seja incorporada pelos profissionais sob sua 

liderança nos cenários da prática em saúde. 

  

 



 
 
 
 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  
  

O presente estudo demonstra ter alcançado seus objetivos, que eram Descrever a 

trajetória do familiar com o cliente em quimioterapia antineoplásica; Identificar as 

necessidades desse familiar frente ao cliente em quimioterapia antineoplásica e Discutir as 

possibilidades de cuidado de enfermagem a esse familiar. 

 A incidência do câncer no  Brasil e no mundo, tem crescido consideravelmente, logo 

faz pensar a importância de pesquisa sobre esse tema, englobando não só o cuidado ao cliente 

mas também ao familiar, pois o mesmo é muito afetado durante toda a trajetória. 

 Ao analisar as 21 entrevistas, podemos verificar como a família está presente durante 

todo o tratamento, pois percebemos como a maioria deles deixavam seus lares, seus filhos e 

seus trabalhos para não deixarem desamparados seus entes queridos numa fase tão delicada. 

Muitos demonstraram entusiasmo em participar da pesquisa, contando toda a trajetória, seus 

sentimentos e seus receios com relação a doença e ao tratamento, já alguns, se sentiam 

tímidos ou sem vontade de demonstrar o que realmente estavam passando, mas apenas pela 

observação das expressões e gestos, consegui perceber como eles se sentiam. 

 A maioria dos cuidadores era mulheres (75%). Isso está de acordo com os resultados 

encontrados em outros estudos como foi relatado anteriormente, colocando como a 

protagonista do cuidado. Com relação à idade, muitos eram adultos jovens, porém, podemos 

verificar um significativo percentual de idosos, devido ao aumento da expectativa de vida em 

países desenvolvidos e em desenvolvimento como o Brasil. 

 Com relação à trajetória do familiar, podemos constatar que a maioria dos familiares 

não esperavam o diagnóstico de câncer e muito menos que seus entes teriam que se submeter 

a quimioterapia. Mostrando que muitos deles se sentiram chateados, irritados e injustiçados, 

pois não achavam que mereciam viver uma situação como essa. 

 Mas muitos disseram que com o tempo, eles conseguiram absorver a idéia de ter um 

parente com essa patologia, fazendo com eles os familiares e os clientes tivessem mais forças 

para lidar com a doença e conseguir a cura. 

 A necessidade desses familiares eram geralmente relacionadas aos efeitos ocasionados 

pela quimioterapia, pois muitos não sabiam exatamente quais eram as reações que seus entes 
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sofreriam e quando se deparavam com a situação, não sabiam o que fazer, pois não tinham 

informação para realizar um cuidado adequado. 

 Quanto as possibilidades de cuidado do enfermeiro junto a esse familiar, podemos 

destacar o apoio emocional e a informação. Percebi que a enfermagem é importante no 

comunicação, pois tivemos relatos que  seria de grande ajuda, se houvesse alguém junto a eles 

dando apoio, palavras de conforto, ou seja, melhorando o vínculo familiar-profissional. Além 

disso, alguns familiares falaram a importância de um profissional para orientá-los, 

esclarecendo as dúvidas sobre a quimioterapia, quais os cuidados que eles teriam que ter em 

domicílio pós tratamento, diminuindo muitas vezes a ansiedade que é causada por falta de 

informação e de atenção. 

 Tive algumas limitações durante o estudo, pois encontrei dificuldade de encontrar 

familiares para a pesquisa,já que nem sempre a demanda de pacientes era significativo. Além 

disso,  alguns familiares não se interessaram em participar da pesquisa pelo receio de deixar 

seus entes queridos sozinhos durante a entrevista e senti a necessidade de um local tranquilo 

no hospital para realizar as entrevistas. 

 No final da pesquisa, pude entender um pouco melhor como era a realidade e a rotina 

desse familiares que acompanhavam seus entes queridos, com tudo isso é desgastante, como é 

importante o cuidado desses familiares, pois eles também necessitam de atenção e se o 

mesmo adoecer, isso poderá prejudicar o cuidado integral ao cliente. 

 Espero que esse estudo estimule o interesse de outros profissionais ou estudantes sobre 

a temática, mostrando como a família é importante junto ao cliente, independentemente de 

estar no contexto na oncologia ou em outro assunto, pois podemos ver que eles também 

precisam de nossa atenção e cuidado. Desejo que essa pesquisa contribua para que os 

profissionais da saúde, em especial o enfermeiro, para que possamos sair do nosso lugar de 

agentes promotores de saúde e nos coloquemos no lugar do familiar, daquele que não sabe 

como lidar com aquela situação e tratemos esse familiar como gostaríamos que tratassem 

nosso ente ou até nós mesmos. 
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APÊNDICES 
 

Apêndice A: Termo De Consentimento Livre E Esclarecido  
 
 

Título do Projeto: ENSINAR PARA CUIDAR: O enfermeiro e o familiar do cliente em Quimioterapia 
antineoplásica. 

Dados de identificação  

 
Pesquisador Responsável: Profª Drª Fátima Helena do Espírito Santo 
Orientanda: Elisa Monteiro Magalhães 
 
Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal 
Fluminense Telefones para contato: (21) 2714-3069 - (21) 2629-9477 -(21) 9807-7109  
 
 
Nome do voluntário:____________________________________________________________________ 
Idade: ___________________ anos R.G. _____________________________________________  
 
 
O (A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “ENSINAR PARA CUIDAR: 
O enfermeiro e o familiar do cliente em Quimioterapia antineoplásica. ” desenvolvido sob a 
responsabilidade do pesquisador Fátima Helena do Espírito Santo e sua orientanda Elisa Monteiro 
Magalhães. Esta pesquisa tem como objetivos: Descrever a trajetória do familiar com o cliente em 
quimioterapia antineoplásica; identificar as necessidades desse familiar frente ao cliente em 
quimioterapia antineoplásica e discutir as possibilidades de cuidado de enfermagem a esse familiar. 

Participando desta pesquisa, o (a) Senhor (a) estará contribuindo para a ampliação dos 
conhecimentos em relação às possibilidades do cuidado de enfermagem ao familiar do cliente em 
tratamento quimioterápico. A pesquisa será realizada através de uma entrevista. 

A presente pesquisa não oferece riscos ou danos físicos, econômicos ou sociais. Caso o (a) Sr.  
(a) tenha qualquer dúvida relacionada a pesquisa, poderá entrar em contato com o pesquisador, por 
telefone ou pessoalmente. O pesquisador garante o acesso às informações atualizadas durante todo o 
estudo. E as entrevistas serão gravadas, sendo mantido o anonimato dos sujeitos.  

Sua participação é voluntária, de maneira que está livre para retirar este consentimento e deixar 
de participar do estudo a qualquer momento, sem nenhum prejuízo. As informações relacionadas à sua 
privacidade serão mantidas em caráter confidencial.  
Ao final do estudo, as informações poderão ser divulgadas em textos, periódicos ou eventos científicos 
da área de saúde. 
 
 
 
Eu, _______________________________, RG nº _______________ declaro ter sido informado e 
concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 
 

 
Rio de Janeiro, RJ, _____ de ____________ de _______. 

 
 
 
 
___________________________________ ______________________________________ 

Nome e assinatura do cliente Nome   e   assinatura   do   responsável   por 
ou seu responsável legal obter o consentimento 

____________________________________ _____________________________________ 

Testemunha Testemunha 
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Apêndice B: Roteiro De Entrevista 
 
 
ENTREVISTA N:                                                      Data: inicio/termino 

1 Dados de identificação: 

Caracterização do familiar:                                                       

Nome: 

Grau de Parentesco:                                                                          

Idade:                     Sexo:                         Escolaridade:             Religião: 

Estado civil  numero de filhos  

Residência 

Profissão:  

Meio de locomoção 

Caracterização do cliente

1 Fale sobre sua trajetória com seu parente desde o início da doença. 

: 

Idade:                                 Sexo:                                               Profissão:  

Escolaridade:                                          Religião:                        Estado civil  

Residência 

Meio de locomoção 

Tempo de quimioterapia: 

 

Questões:  

2 Qual foi a sua reação ao saber que seu parente seria submetido á 

Quimioterapia? 

3 Quais são as suas dificuldades e expectativas em relação ao tratamento 

Quimioterápico do seu familiar? 

4 Como o enfermeiro pode ajudá-lo? 

 

Impressões do Pesquisador: 
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ANEXO 
 
Anexo A: Aprovação Do Estudo Pelo Comitê De Ética 
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