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RESUMO 

 

O estudo teve como objetivo geral analisar os limites e possibilidades da presença do familiar 

acompanhante no cuidado à criança com câncer no centro de terapia intensivo pediátrico 

oncológico e como objetivos específicos: descrever o cuidado à criança no centro de terapia 

intensivo pediátrico oncológico na visão da equipe de enfermagem e do familiar 

acompanhante; identificar a visão da equipe de enfermagem sobre a presença do familiar 

acompanhante no centro de terapia intensiva pediátrico oncológico e conhecer como o 

familiar acompanhante vê sua presença no centro de terapia intensivo pediátrico oncológico. 

Trata-se de pesquisa de natureza qualitativa, do tipo estudo de caso, realizado no centro de 

terapia intensiva pediátrico oncológico de um hospital de referência no tratamento de câncer 

localizado na Cidade do Rio de Janeiro. A produção de dados envolveu as técnicas de 

observação simples, com registros em diário de campo, e entrevista semiestruturada com 25 

membros da equipe de enfermagem e 10 familiares acompanhantes de crianças com câncer 

internadas no referido centro de terapia intensiva. Após organização e identificação dos 

dados, estes foram submetidos à análise temática de conteúdo segundo Bardin, emergindo-se 

as seguintes categorias: O familiar da criança com câncer até a entrada no centro de terapia 

intensivo pediátrico oncológico e as interações do familiar acompanhante e membros da 

equipe de enfermagem no cuidado à criança com câncer no Centro de Terapia Intensiva 

Oncológico. A partir dos depoimentos dos familiares acompanhantes e da equipe de 

enfermagem constatou-se que no cuidado a criança hospitalizada no CTIP a interação entre 

ambos favorece sua adaptação ao ambiente, que envolve inúmeros procedimentos e rotinas, 

demandando suporte emocional e conforto viabilizado pela presença do familiar e 

conhecimento técnico e científico da equipe de enfermagem. Assim, conclui-se que o centro 

de terapia intensivo pediátrico oncológico representa um espaço de interação do familiar 

acompanhante com a equipe de enfermagem no cuidado a criança com câncer, fundamentado 

na escuta atenta, viabilizada pelo diálogo que possibilita a troca de conhecimentos do familiar 

da criança com sua experiência, sentimentos e expectativas. Tal processo tem início com o 

adoecimento e conta com a equipe de enfermagem que tem como meta o cuidado integral à 

mesma, incluindo suporte e orientações ao familiar da criança, elemento fundamental no seu 

processo de hospitalização e tratamento.  

Descritores: Família, Criança Hospitalizada, Câncer, Unidades de Terapia Intensiva 

Pediátrica, Enfermagem oncológica. 
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ABSTRACT 

 

The study aimed to analyze the limits and possibilities of the presence of an accompanying 

family member in the care of children with cancer in the pediatric oncologic intensive care 

unit  and as specific objectives: to describe the care of children in the pediatric oncologic 

intensive care unit  in the nursing team and companion family member´s  point of view; 

identify the  nursing team´s point of view about the presence of an accompanying family 

member in the pediatric oncologic intensive care unit and to know how the accompanying 

family member sees his presence in the pediatric oncologic intensive care unit. It´s a 

qualitative research, a case study, carried out at the pediatric oncologic intensive care unit of a 

reference hospital in the treatment of cancer located in the city of Rio de Janeiro. The data 

production involved the simple observation techniques, with records in field diary, and semi-

structured interview with 25 members of the nursing team and 10 accompanying family 

members of hospitalized children with cancer in that intensive therapy unit. After data 

identification and organization, these were submitted to thematic content analysis according 

to Bardin, emerging the following categories: the family of the child with cancer to the 

entrance in the pediatric oncologic intensive care unit and the family member´s interactions 

and nursing team members in the care for children with cancer in the Oncologic Intensive 

Care Unit. From the testimonies of the accompanying family members and nursing team we 

found that in the care of children hospitalized in the CTIP interaction between them favors its 

adaptation to the environment, involving numerous procedures and routines, requiring 

emotional support and comfort made possible by the familiar member presence and scientific 

and technical knowledge of the nursing team. Thus, it is concluded that the pediatric 

oncologic intensive care unit is an accompanying family member interaction space with the 

nursing team in care of children with cancer, based on attentive listening, made possible by 

dialogue that enables the exchange of the knowledge of the family member with his 

experience, feelings and expectations. This process begins with the illness and has the nursing 

team that aims to the comprehensive care to it, including support and guidance to the child's 

family, a key element in the process of hospitalization and treatment. 

 

Descriptors: Family. Hospitalized child. Cancer. Pediatric intensive care units. Oncology 

nursing. 
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 RESUMEN 

 

El estudio tuvo como objetivo general analizar los límites y posibilidades de la presencia del 

familiar acompañante en el cuidado al niño con cáncer en el centro de terapia intensivo 

pediátrico oncológico y como objetivos específicos: describir el cuidado al niño en el centro 

de terapia intensivo pediátrico oncológico en la perspectiva del equipo de enfermería y del 

familiar acompañante; identificar la perspectiva del equipo de enfermería sobre la presencia 

del familiar acompañante en el centro de terapia intensiva pediátrico oncológico y conocer 

como el familiar acompañante ve su presencia en el centro de terapia intensivo pediátrico 

oncológico. Se trata de pesquisa de naturaleza cualitativa, de tipo estudio de caso, realizado en 

el centro de terapia intensiva pediátrico oncológico de un hospital de referencia en el 

tratamiento de cáncer localizado en la Ciudad del Rio de Janeiro. La producción de datos 

involucró las técnicas de observación simple, con registros en diario de campo, y entrevista 

semiestructurada con 25 miembros del equipo de enfermería y 10 familiares acompañantes de 

niños con cáncer internadas en el dijo centro de terapia intensiva. Después de la organización 

y identificación de los datos, estos fueron sometidos al análisis temática de contenido según 

Bardin, emergiéndose las siguientes categorías: El familiar del niño con cáncer hasta la 

entrada en el centro de terapia intensivo pediátrico oncológico y Las interacciones del 

familiar acompañante y miembros del equipo de enfermería en el cuidado al niño con cáncer 

en el Centro de Terapia Intensiva Oncológico. Basado en las declaraciones de los familiares 

acompañantes y del equipo de enfermería se constató que en el cuidado el niño hospitalizado 

en el CTIP la interacción entre ambos favorece su adaptación al ambiente, que envuelve 

inúmeros procedimientos y rutinas, demandando suporte emocional y conforto viabilizado por 

la presencia do familiar y conocimiento técnico y científico del equipo de enfermería. Por lo 

tanto, se concluye que el centro de terapia intensivo pediátrico oncológico representa un 

espacio de interacción del familiar acompañante con el equipo de enfermería en el cuidado al 

niño con cáncer, basado en la escucha atenta, viabilizada por el diálogo que posibilita la troca 

de conocimientos del familiar del niño con su experiencia, sentimientos y expectativas. Tal 

proceso inicia con la enfermedad y cuenta con el equipo de enfermería que tiene como 

objetivo el cuidado integral al mismo, incluyendo suporte y orientaciones al familiar del niño, 

elemento fundamental en su proceso de hospitalización y tratamiento.  

Descriptores: Familia, Niño Hospitalizado, Cáncer, Unidades de Terapia Intensiva Pediátrica, 

Enfermería oncológica. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

 
A MOTIVAÇÃO PARA O TEMA 

 

 

O tema familiar da criança com câncer chamou minha atenção desde o momento em 

que iniciei minhas atividades profissionais no Instituto Nacional do Câncer I (INCA). 

Atualmente exerço ações assistenciais no setor de pediatria, especificamente no Centro de 

Terapia Intensiva Pediátrico (CTIP), localizado no quinto andar do referido hospital, porém, 

faço plantões nas enfermarias hematológicas ala A (leucemias e linfomas) e de tumores 

sólidos ala B (tumores de SNC, Wilms, Neuroblastomas, Retinoblastoma, Osteossarcomas, 

dentre outros) além da emergência pediátrica. Tal rodízio nestes setores possibilitou-me 

observar e conviver com várias famílias oriundas de muitos lugares do Brasil com hábitos e 

culturas diferentes, mas todas chegaram à instituição com o objetivo de buscar tratamento 

oncológico para seus filhos. 

 O complexo hospitalar oncológico é composto por cinco hospitais assistenciais INCA 

I, II, III, IV e Cemo, todos voltados para a detecção, tratamento, controle, cura e cuidados 

paliativos do câncer. Nesse estudo, o cenário é o Hospital do Câncer I (HCI), situado à Praça 

da Cruz Vermelha, é nessa unidade que se localiza o complexo pediátrico, que no 11° andar 

conta com o ambulatório pediátrico e a sala de quimioterapia (onde as crianças fazem o 

tratamento quimioterápico e, caso não apresentem complicações, são liberadas para a 

residência). No 5° andar encontram-se as enfermarias infantis e o Centro de Terapia Intensivo 

Pediátrico (CTIP) e no 1°andar a emergência pediátrica.  

Desde o mês de abril de 2011 atuando nesses setores passei a observar o familiar 

acompanhante durante a hospitalização da criança e notei que, em sua maioria, essas famílias 

são oriundas de outras cidades que não dispõem tratamento oncológico o que torna o INCA 

um centro de referência de tratamento de câncer no país. Uma característica marcante é o 

deslocamento da família que ocasiona situações de conflito e estresse, na medida em que, nem 

todos os familiares podem participar de forma integral no tratamento e, ficando afastados do 

seu convívio familiar, vivenciam sentimento de insegurança frente ao tratamento do filho com 

câncer que é uma doença grave e de prognóstico indefinido. 

Nesse sentido, a doença e a hospitalização da criança, além de modificar sua rotina, 

gera na família mudanças psicoemocionais e interfere na dinâmica familiar, uma vez que a 

vivencia com a doença da criança causa dor e sofrimento, tanto pelo desconhecimento do 

câncer, como pelas alterações que a família precisa fazer para se adaptar a essa situação.  



 15 

Segundo Elsen e colaboradores (1994, p. 69), todos sabem o quanto uma 

hospitalização ou uma doença grave pode alterar a dinâmica familiar, levando à necessidade 

de redimensionamento dos papéis uma vez que o estresse permeia as relações interpessoais, 

gerando inclusive, uma situação de crise na unidade familiar. 

Para Silveira, Ângelo e Martins (2008, p. 214), a doença e a necessidade de 

hospitalização da criança causam dificuldades na reorganização dos papéis familiares e 

funções sociais, tais como trabalho, estudo e lazer, os quais muitas vezes precisam ser 

interrompidos pela situação, ocasionando instabilidade na dinâmica familiar. 

Com isso, a família passa a desenvolver formas para se adaptar às mudanças 

ocasionadas pela doença e internação da criança, ocasião em que os vínculos familiares se 

estreitam com o objetivo de buscar apoio e força para enfrentar as transformações na rotina 

diária advindas com a doença. 

 Para Hopia, Paavilainen
 
e

 
Åstedt-Kurki

1
 (2006) apud Silveira, Ângelo e Martins 

(2008, p.213), o enfrentamento efetivo e a adaptação às mudanças decorrentes da 

hospitalização infantil demandam da família novas formas de organização e exigem o 

desenvolvimento de habilidades para lidar com as pressões, ansiedades, dificuldades e 

incertezas existentes ao ter que dividir a vida familiar entre a casa e o hospital. 

Cabe ressaltar que o Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990) 

implantado nos hospitais garante o direito de a criança e o adolescente a ter um acompanhante 

durante toda a sua hospitalização. A partir daí, com a presença constante do familiar 

acompanhante no hospital vem à necessidade, por parte da enfermagem, de conviver com a 

família durante a hospitalização da criança, e o cuidado passa a ser centrado no paciente e na 

família. 

O termo cuidado centrado no paciente e família surgiu devido à compreensão de que a 

família é considerada elemento fundamental no cuidado de seus membros e o isolamento 

social é um fator de risco, em especial, para os indivíduos mais dependentes como os muito 

jovens, os mais velhos e aqueles com doença crônica (PINTO et al, 2010, p. 133). 

  Nesse sentido, estudos sobre a família da criança com câncer apontam que o cuidado 

também deve ser direcionado para o familiar acompanhante entendendo-se que o cuidado à 

criança não deve ser desvinculado da família e de suas necessidades. Sendo assim, a equipe de 

enfermagem deve considerar a família como parte indispensável do processo assistencial. 

                                                 
1
 HOPIA H, PAAVILAINEN E, ÅSTEDT-KURKI P. The diversity of family health: constituent systems and 

resources. Scand J Caring Sci., v.19, n.3, p.186-95, set. 2005. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16101846
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Neste contexto, Gomes afirma (2005, p.21) que o ato de cuidar ultrapassa a criança 

hospitalizada, envolve, também, a sua família, neste ambiente. Durante a hospitalização da 

criança, seus familiares procuram formas de atenuar suas necessidades físicas e emocionais. 

Eles demonstram conseguir integrar em seu cuidado, aspectos emocionais, psicológicos e do 

cuidado ao corpo biológico propriamente dito, além do cuidado com os aspectos terapêuticos. 

A inserção da família no cenário hospitalar para acompanhar a criança e o adolescente 

é garantido pelo Estatuto da criança e o do Adolescente e o referido estatuto diz que: “é 

garantida a permanência de um responsável durante a hospitalização”, de acordo com artigo 

12 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei 8069 promulgado em 1990. O 

referido artigo estabelece que “os hospitais devem proporcionar condições para a permanência 

em tempo integral de um dos pais ou responsável, nos casos de internações de criança e de 

adolescente” (BRASIL, 1990).  

O item 4 da Resolução nº 41 de 1995 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 

Adolescente (CONANDA), ressalta que é “direito da criança de ser acompanhado por sua mãe, 

pai ou responsável durante todo o período de sua hospitalização bem como receber visitas” 

(BRASIL, 1995). Assim, tanto a família como a comunidade, a sociedade em geral e o poder 

público são obrigados a assegurar tais direitos.  

E, nesse contexto, o acompanhante é geralmente a mãe, segundo Molina e Marcon 

(2009): 

 

 No cotidiano hospitalar se observa que na grande maioria das vezes, a mãe é quem 

permanece junto ao filho durante todo período de internação, ou quem vem visitá-lo 

com maior frequência e quando se consegue estreitar os relacionamentos com essas 

mães, nota-se que elas nutrem um intenso desejo de cuidar dos filhos durante o 

processo de internação, como forma de transmitir todo o seu amor, aumentar o 

vínculo mãe e filho e minimizar sentimento de culpa, muitas vezes em face do 

adoecimento da criança. (MOLINA; MARCON, 2009, p.857). 

 

 

Em minha experiência profissional, através de conversas com as mães das crianças 

hospitalizadas vinha percebendo suas angústias ao terem que se distanciar de seus outros 

filhos, marido, emprego, rotinas do lar, para acompanhar o filho em tratamento na 

oncopediatria. Embora reconhecessem que o filho adoecido é quem necessitava de todo seu 

cuidado, preocupação e amor aliados ao medo de se afastar dele, por um momento sequer, o 

que poderia levá-la a perda deste na luta contra o câncer. 

  

Nesse processo de desestruturação/estruturação, desorganização/ organização, com o 

vislumbre da criança com doença oncológica, as mais variadas formas de inserir 

nessa nova realidade são experimentadas no cenário multifacetado onde se encontra 
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a família. Observa-se a maior presença da família com mais cumplicidade no 

enfrentamento de situações difíceis, a divisão de responsabilidade entre as pessoas 

amigas que mesmo de longe vivenciam o drama dos familiares; o apoio de vizinhos 

que vigiam a casa e cuidam dos animais (COUTO, 2004, p. 18). 

 

O processo de adoecimento da criança gera na família expectativas quanto à doença e 

o tratamento e essa situação se torna mais dolorosa quando a criança precisa ser hospitalizada 

por longos períodos e piora levando à necessidade de internação na unidade de terapia 

intensiva, que na visão dos pais é um ambiente desconhecido, com grande aparato 

tecnológico, que assusta os familiares acompanhantes com a perspectiva da morte do filho. 

Para Vieira (2014, p. 26-27), a hospitalização na unidade de terapia intensiva 

pediátrica reflete para os familiares uma ruptura associada à perda de autonomia sobre a 

criança que fica sob a responsabilidade da equipe de saúde da unidade. Além disso, o cenário 

da UTIP reflete a possibilidade de perda e morte, por ser um cenário de cuidados complexo, 

estressante, gerador de uma atmosfera emocionalmente comprometida e permeada por vários 

sentimentos diante do tratamento da criança com câncer. 

Os centros de terapia intensiva (CTI) surgiram com o objetivo de abrigar pessoas que 

necessitam de cuidados intensivos, como monitorização contínua e observação constante. 

Para isso é necessário aperfeiçoamento e concentração de recursos materiais e humanos com o 

propósito de restabelecer a saúde destes usuários que, no momento, encontram-se em estado 

crítico, porém com chances de cura.  

Segundo Jerônimo (2011): 

 

A unidade de Terapia Intensiva, conforme descrito na resolução n° 170, de 6 de 

novembro de 2007, Anexo I, do Conselho Regional de Medicina do Estado de São 

Paulo (Cremesp), tem como objetivo, prestar atendimento a pacientes graves ou de 

risco, potencialmente recuperáveis, que exijam assistência medica ininterrupta, com 

o apoio da equipe de saúde multiprofissional, além de equipamentos e recursos 

humanos especializados. (JERÔNIMO, 2011, p.9). 

 

A partir de 1950 surgiram os primeiros CTIs os quais foram amplamente disseminados 

pelo mundo inteiro.  Sabe-se que esses ambientes são reconhecidos pelos médicos e pela 

sociedade como lugares onde são realizadas manobras com uso de tecnologia avançada para 

proporcionar condições para a reversão dos distúrbios que colocam em risco a vida dos 

pacientes. Porém, no Brasil, os primeiros CTIs foram criados entre o final da década de 60 e o 

início dos anos 70 tendo como origem os centros de recuperação cirúrgica de hospitais 

universitários, seguido de grande desenvolvimento principalmente em hospitais privados. 
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O conceito de prestação de cuidados intensivos e diferenciados aos pacientes 

originou-se com a enfermeira britânica Florence Nightingale, que em 1954, durante 

a Guerra da Criméia, propôs separar os pacientes mais graves e que, portanto, 

necessitavam de atendimento mais intensivo, dos demais pacientes. Com essa 

medida, ela conseguiu uma redução de 40% para 2% na taxa de mortalidade 

(JERONIMO, 2011, p. 9). 

 

 

 

Em outubro de 2002 foi inaugurada no INCA a primeira Unidade de Terapia Intensiva 

Pediátrica Oncológica do Estado do Rio de Janeiro. A unidade conta com seis leitos e uma 

tecnologia de ponta destinada ao atendimento do público infanto-juvenil com câncer. A 

unidade recebe pacientes críticos, tais como: pós-operatório de grandes cirurgias oncológicas, 

complicações clinicas decorrentes do tratamento oncológico e complicações relacionados com 

a própria doença.  

De acordo com Camargo (2000), são indicações cirúrgicas em pacientes neoplásicos 

os procedimentos para ressecção tumoral, realização de diagnósticos (biópsias e 

laparotomias), estadiamento, ressecção, reconstrução, tratamento de complicações (drenagem 

de abscessos e obstruções) e instalação de cateteres venosos centrais totalmente implantados 

(CVC TI), semi-implantados (CVC SI) e alívio de sintomas (paliação).  

O CTI do hospital do Câncer possui uma equipe multiprofissional com especialização 

oncológica e/ou em terapia intensiva, todos capacitados para o cuidado à criança com câncer.  

Essa equipe é composta por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, 

fonoaudiólogos, nutricionistas, assistentes sociais e técnicos de enfermagem. Destaca-se que a 

equipe de plantão é composta por dois médicos, dois enfermeiros, três técnicos de 

enfermagem durante o expediente diurno e de outra equipe, com a exceção de um técnico de 

enfermagem, no expediente noturno. Segundo Jerônimo (2011, p. 14-15): 

 

Os pacientes internados em centro de terapia intensiva devem contar com a 

assistência de equipe multiprofissional necessária para cada caso. Em geral, a equipe 

é composta por: médico intensivista, médico especialista, enfermeiro intensivista, 

técnico de enfermagem, fisioterapeuta com especialização na área respiratória, 

nutricionista, psicólogos, assistente social, farmacêutico, fonoaudiólogos e Equipe 

Multidisciplinar de Terapia Nutricional (EMTN). 

 

Apesar de todo o aparato tecnológico e de uma equipe multiprofissional especializada 

no cuidado à criança com câncer, a família sente medo e insegurança quando vislumbra a 

possibilidade de seu filho necessitar de cuidados num centro de terapia intensiva, seja pelo 

desconhecimento do ambiente do CTI, seja pelo medo da perda do filho. 

Para Morais e Costa (2009), quando a criança é internada no Centro de terapia 

intensiva: 
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As mães vivenciam momentos de sofrimento diante do temor da possibilidade da 

perda do filho amado, da incerteza do retorno para o lar, da separação dos filhos que 

não estão sob seus cuidados, de enfrentamento do ambiente desconhecido e do 

convívio com profissionais que a visualizam apenas como a mãe acompanhante da 

criança hospitalizada, ou seja, ela não é inclusa no cuidado. (MORAIS; COSTA, 

2009, p.643). 
 

  

Falando um pouco mais sobre a experiência da família que vivencia a internação da 

criança no Centro de Terapia Intensivo Pediátrico (CTIP), Bousso e Ângelo (2001, p. 175) 

identificaram dois fenômenos que compõem esta experiência da família: ter uma ruptura 

familiar e viver a possibilidade de perder o filho. No momento em que a família se 

conscientiza da possibilidade de vir a sofrer uma ruptura definitiva, inicia-se uma série de 

reflexões e ações direcionadas no sentido de preservar a meta principal, que é “preservar a 

integridade da unidade familiar”. 

Portanto, um filho com câncer e hospitalizado numa unidade de terapia intensiva 

acarreta para a família um elevado nível de estresse, na medida em que a intensidade desse 

sofrimento sofre variações de acordo com o diagnóstico, tratamento e prognóstico, uma vez 

que a permanência da criança nessa unidade vai depender da estabilização do seu quadro de 

saúde.  

 

O TEMA E SUA CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

 

O câncer ou cancro é uma patologia caracterizada pela proliferação anormal de células 

que tem seu crescimento desordenado e passam a atuar malignamente invadindo tecidos e 

órgãos. As células mutantes infiltram esses tecidos e migram para os vasos linfáticos e 

sanguíneos, dirigindo-se para outros lugares do corpo e provocando o fenômeno denominado 

metástase. 

Smeltzer e Bare (2012) definem câncer como: 

 

 
Um processo patológico que começa quando uma célula anormal é transformada por 

mutação genética do DNA celular. Essa célula anormal forma um clone e começa a 

se proliferar de maneira anormal, ignorando os sinais de regulação do crescimento 

no ambiente que a circunda; as células adquirem características invasivas, e as 

alterações têm lugar nos tecidos circunvizinhos. (SMELTZER; BARE, 2012, p.337). 
 

As causas externas estão relacionadas aos hábitos de vida e ao meio ambiente. As internas 

estão relacionadas com genes pré-determinados ligados à necessidade de o organismo se 

defender das agressões externas. Os tumores são classificados de acordo com sua origem. São 
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considerados carcinomas se forem originados nos tecidos epiteliais, como pele e mucosa e 

sarcomas quando originados no tecido conjuntivo, ósseo, muscular e cartilaginoso. 

 

 
No Brasil, a estimativa para o ano de 2014 e que será válida também para o ano de 

2015 aponta para a ocorrência de aproximadamente 576 mil casos novos de câncer, 

incluindo os casos de pele não melanoma, reforçando a magnitude do problema do 

câncer no país. O câncer de pele do tipo não melanoma (182 mil casos novos) será o 

mais incidente na população brasileira, seguido pelos tumores de próstata (69 mil), 

mama feminina (57 mil), cólon e reto (33 mil), pulmão (27 mil), estômago (20 mil) e 

colo do útero (15 mil).) (INCA, 2014, p. 26). 

 

 

 

Considerando a magnitude do câncer no país, para o seu controle e prevenção foram 

criados vários programas, tais como: controle do tabagismo, controle do câncer de mama, do 

colo do útero, porém a população precisa fazer a sua parte procurando os serviços de saúde de 

forma preventiva com o objetivo de minimizar os transtornos decorrentes dessa neoplasia e, 

portanto: 

 

 

A prevenção e o controle do câncer precisam adquirir o mesmo foco e a mesma 

atenção que a área de serviços assistenciais, pois o crescente aumento do número de 

casos novos fará com que não haja recursos suficientes para dar conta das 

necessidades de diagnóstico, tratamento e acompanhamento. A consequência serão 

mortes prematuras e desnecessárias. Assim, medidas preventivas devem ser 

implementadas agora para reduzir a carga do câncer, como as estratégias para o 

controle do tabagismo, relacionado ao câncer de pulmão, entre outros; a promoção 

da alimentação saudável, para a prevenção dos cânceres de estômago e intestino, 

entre outros; a vacinação para Papiloma vírus humano (HPV) e hepatite, contra o 

câncer do colo do útero e de fígado (INCA, 2014, p. 25). 

 

 

 

O câncer infantil é considerado uma doença cuja incidência vem aumentando na faixa 

etária de 0 a 19 anos, com repercussões na vida da criança e da família que em grande parte, 

não estão preparadas para lidarem com esse diagnóstico. O câncer infantil difere do adulto 

porque afeta as células sanguíneas e os tecidos de sustentação, não estando relacionado com 

hábitos de vida, mas a fatores predominantemente embrionários. Enquanto que o câncer no 

adulto afeta as células do epitélio e pode ser originado de influências externas, como hábitos 

de vida. 

 
No adulto, em muitas situações, o surgimento do câncer está associado claramente 

aos fatores ambientais como, por exemplo, fumo e câncer de pulmão. Nos tumores 

da infância e adolescência, até o momento, não existem evidências científicas que 

nos permitam observar claramente essa associação. Logo, prevenção é um desafio 

para o futuro. A ênfase atual deve ser dada ao diagnóstico precoce e orientação 

terapêutica de qualidade (INCA, 2008a, p. 25). 
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O câncer pode acometer qualquer criança/ adolescente em qualquer região do mundo e 

suas famílias precisam se deslocar da cidade em que residem para procurar tratamento em 

outras cidades como o Rio de Janeiro, onde está localizado o Instituto Nacional do Câncer 

(INCA) hospital referência no tratamento do câncer. Estimava-se para o ano de 2014, 394.450 

casos novos de câncer, excluindo-se os tumores de pele não melanoma. Como o percentual 

mediano dos tumores pediátricos observado nos RCBP brasileiros encontra-se próximo de 

3%, depreende-se que ocorrerão cerca de 11.840 casos novos de câncer em crianças e 

adolescentes até os 19 anos (INCA, 2014, p. 53). 

 O INCA é uma Instituição conhecida mundialmente pelo diagnóstico, tratamento e 

controle do câncer visando garantir uma melhor qualidade de vida e, quando possível, a cura 

da doença desses pacientes. 

 
O Instituto Nacional de Câncer é o órgão auxiliar do Ministério da Saúde no 

desenvolvimento e coordenação das ações integradas para a prevenção e o controle 

do câncer no Brasil. Essas ações compreendem a assistência médico-hospitalar, 

prestada direta e gratuitamente aos pacientes com câncer como parte dos serviços 

oferecidos pelo Sistema Único de Saúde, e a atuação em áreas estratégicas, como 

prevenção e detecção precoce, formação de profissionais especializados, 

desenvolvimento da pesquisa e geração de informação epidemiológica (INCA, 2003, 

p. 3). 

 

 

Porém, para buscar tratamento no INCA, muitos pais precisam abandonar os 

familiares, seus trabalhos, suas vidas para acompanhar a criança com câncer, gerando uma 

situação de conflito familiar.  O diagnóstico de uma doença oncológica numa criança produz, 

de fato, um impacto na vida da família com alterações nos papéis e funções desempenhados 

pelos pais para poderem cuidar da criança. 

Nesse sentido, segundo Di Primio e colaboradores (2010): 

 

 

O câncer infantil gera mudanças afetivas e instrumentais em um curto tempo, 

exigindo da família uma mobilização mais rápida na sua capacidade de administrar a 

crise que vivencia, bem como a sobrecarga da realização do cuidado, que reduz o 

tempo livre do cuidador familiar para si e para os demais familiares. Essa realidade 

pode ocasionar, inclusive, problemas de relacionamento entre casais, pais e filhos e 

outros parentes, assim como o convívio cotidiano com a dor, o sofrimento e o 

fantasma da morte são uma realidade de manejo difícil por parte dos familiares. (DI 

PRIMIO et al., 2010, p.341). 
 

 

Percebemos que quando um membro da família, neste caso a criança, é acometida por 

uma doença, a família em si exerce a função de proporcionar recursos físicos e, também 

emocionais, para manter o tratamento e sustentar a possibilidade de cura que enche de 
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esperança todos os familiares. Observa-se, contudo, que mesmo quando a família se uniu para 

oferecer suporte durante o diagnóstico/ tratamento há estresse familiar, quando a mãe, precisa 

se ausentar para acompanhar o filho doente afastando-se dos demais membros familiares e 

inúmeras responsabilidades. 

 Nascimento e colaboradores (2005) afirmam que: 

 

 
A família e a criança enfrentam problemas como longos períodos de hospitalização, 

reinternações freqüentes, terapêutica agressiva com sérios efeitos indesejáveis 

advindos do próprio tratamento, dificuldades pela separação dos membros da família 

durante as internações, interrupção das atividades diárias, limitações na 

compreensão do diagnóstico, desajuste financeiro, angústia, dor, sofrimento e o 

medo constante da possibilidade de morte. O conjunto dos estudos descritos a seguir 

ilustra o impacto da criança com câncer no sistema familiar. (NASCIMENTO et al., 

2005, p.470). 

 

  

 A outra questão é que a presença do familiar mantém a relação criança/família e 

minimiza o impacto da separação, proporcionando assistência integral, facilitando a adaptação 

da criança ao hospital, aumentando a adesão ao tratamento, o que resulta em uma melhor 

resposta terapêutica à doença. 

Assim, os pais exercem papel fundamental no contexto da hospitalização, na medida 

em que representa a referência da criança, como mediadores da relação terapêutica, fonte 

principal de segurança e de carinho, além de apoio imprescindível ao enfrentamento dessa 

situação (FAQUINELLO; HIGARASHI; MARCON, 2007, p. 610). 

 Durante a minha experiência profissional observo que muitos familiares 

acompanhantes não fazem o revezamento no acompanhamento da criança durante a 

hospitalização, seja por residirem em outra cidade, por não terem com quem revezar ou, 

ainda, por desejarem acompanhar todo o processo de hospitalização. Com isso, acabam se 

“internando” junto com a criança, situação que pode culminar em esgotamento físico e 

mental, e que, por sua vez, pode influenciar na interação com a equipe de enfermagem. 

Entendo que a interação na verdade é uma negociação, entre o familiar acompanhante 

e a equipe de enfermagem, do cuidado à criança inserida no ambiente hospitalar. O que me 

levou a perceber que durante o desenvolvimento da assistência de enfermagem no CTIP a 

presença do familiar acompanhante diminui a angústia que a criança possa vir a sentir durante 

a internação e favorece a formação do vínculo com os integrantes da equipe de saúde, uma 

vez que, as trocas de informações possibilitam o planejamento de um cuidado integral e em 

conjunto. 
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Segundo Rodrigues e colaboradores (2013, p. 787), a interação e o vínculo podem ser 

ferramentas importantes no fortalecimento das relações humanas em unidades de internação 

pediátrica, da mesma forma que a escuta atenta e as atitudes de empatia na relação com a 

criança e sua família podem tornar a assistência humanizada. O diálogo interativo que abre 

espaço para perguntas reflexivas sobre as demandas de cuidado da família, bem como as 

estratégias para o enfrentamento da situação de doença e hospitalização do filho, auxilia a 

apreender o momento existencial vivenciado.  

Dessa forma, a relação entre a equipe de enfermagem e o familiar acompanhante 

precisa ser intensificada, na medida em que, tanto a família quanto a enfermagem 

compartilham o cuidado com a criança doente e a recuperação da sua saúde. Assim, uma 

satisfatória interação entre os profissionais e o familiar acompanhante se faz necessária, uma 

vez que o tempo que a criança estará hospitalizada no CTIP nem sempre é previsível. E, para 

que o convívio desse familiar com a equipe seja menos estressante é necessário que se 

estabeleça um clima de cumplicidade e harmonia. Entende-se por interação a “ação recíproca 

entre duas ou mais pessoas ou objetos; ação de um objeto físico sobre outro, a observação 

desse acontecimento, desse evento”. (GEERTZ, 1989). 

 Para Geertz (1989), interações são as relações construídas entre pessoas, em um 

espaço físico e temporal, onde permeia uma história e um contexto de vida, no qual padrões 

culturais em tais relações são reforçados e construídos, e, pelo fato de o homem ser 

incompleto, vai, ao longo de sua vida, se completando pelas interações, que sedimenta e al 

qual denomina cultura. 

Silveira e Ângelo (2006, p.214) afirmam que a compreensão da experiência de 

interação da família no contexto do cuidado à criança demonstra a possibilidade de cuidar da 

família, promover e manter o funcionamento familiar, seu alívio e bem-estar diante de 

situações de sofrimento como a doença e hospitalização da criança. 

A respeito da interação entre a equipe de enfermagem e o acompanhante da criança 

hospitalizada, Souza e Oliveira (2010, p. 556) relatam que no primeiro momento ela sofre 

interferências relacionadas ao medo, ansiedade e angústia, desconhecimento dos 

procedimentos feitos com a criança e falta de confiança por parte dos familiares.   

Na minha vivência laboral percebo o sofrimento da família da criança com câncer 

causado desde a descoberta da doença e início do tratamento oncológico até o momento em 

que a criança precisa de cuidados num Centro de Terapia Intensivo Pediátrico Oncológico. 

Uma vez que esteja no CTIP, essa criança passa por vários procedimentos médicos e de 

enfermagem e isso tende a causar-lhe e ao seu familiar acompanhante estresse. Com isso, esse 
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acompanhante começa a questionar as atividades desenvolvidas pela equipe de enfermagem 

no setor ocasionando um clima desconfortável para os profissionais em questão. 

À luz dessas considerações definiu-se como Objeto de Estudo: O familiar 

acompanhante da criança com câncer e a equipe de enfermagem no Centro de Terapia 

Intensiva Pediátrico Oncológico. 

 

QUESTÕES NORTEADORAS  

 Como a equipe de enfermagem vê a presença do familiar acompanhante no centro de 

terapia intensivo pediátrico oncológico? 

  Quais são os limites e possibilidades da presença do familiar acompanhante no 

cuidado a criança no centro de terapia intensivo pediátrico oncológico? 

 

OBJETIVO GERAL  

Analisar os limites e possibilidades da presença do familiar acompanhante no cuidado 

à criança no centro de terapia intensiva pediátrico oncológico. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Descrever o cuidado a criança no centro de terapia intensiva pediátrico oncológico na visão da 

equipe de enfermagem e do familiar acompanhante. 

 Identificar a visão da equipe da equipe de enfermagem sobre a presença do familiar 

acompanhante no centro de terapia intensiva pediátrico oncológico 

 Conhecer como o familiar acompanhante vê sua presença no centro de terapia intensiva 

pediátrico oncológico 

 
JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA 

 

Dados epidemiológicos publicados a cada dois anos pelo INCA revelam que o número 

de pessoas com câncer tende a aumentar, gradativamente, e nessa estatística inclui-se a 

população infantil. Com isso, o número de famílias de crianças com diagnóstico de câncer em 

busca de tratamento oncológico tende a crescer proporcionalmente. Consequentemente, 

haverá um aumento no número de hospitalizações nos centros especializados de tratamento 

oncológico e, juntamente com a criança, à ocasião da internação, estará presente a família 

que, por sua vez, acompanhará todo esse processo.  
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Estima-se que, em 2030, a carga global será de 21,4 milhões de casos novos de câncer 

e 13,2 milhões de mortes por câncer, em conseqüência do crescimento e do envelhecimento 

da população, bem como da redução na mortalidade infantil e mortes por doenças infecciosas 

em países em desenvolvimento (INCA, 2014, p.25). 

Entendo que a assistência de enfermagem à criança com câncer não pode ser 

desvinculada da preocupação com o familiar, principalmente com quem busca tratamento 

longe de sua cidade de origem.  

 

A presença de uma criança com uma doença como o câncer, afeta os 

relacionamentos familiares de diversas formas. Afeta, também, dimensões externas à 

estrutura familiar da criança, exigindo reflexões e adaptações, tanto por parte da 

criança, quanto dos seus familiares. Os estudos demonstram que a enfermagem 

precisa desenvolver métodos de abordagem que apreendam as suas necessidades de 

assistência, particularizando o cuidado de acordo com a singularidade de cada caso e 

evitando estereótipos ou preconceitos, os quais se referem tanto às incapacidades da 

criança, quanto às limitações dos pais (NASCIMENTO, 2005, p. 474). 
 

 

Para fundamentar o estudo foi realizada uma revisão integrativa da literatura sobre o 

tema, cujo artigo já foi aceito para publicação na Revista Mineira de Enfermagem. Foi usado 

como critérios de inclusão: artigos cuja temática aborda famílias ou familiares de crianças 

com câncer que estivessem em tratamento ambulatorial, hospitalizada ou em controle; textos 

completos em inglês, espanhol e português publicados no período de 2008 a 2014. A busca 

foi feita na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), sendo utilizados os seguintes bancos de dados: 

Literatura da América Latina e Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Medical Literature 

Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), Biblioteca Eletrônica Brasil (SCIELO) e 

Base de Dados de Enfermagem (BDENF).  

Foram excluídas publicações cujos sujeitos eram adultos. Os descritores utilizados na 

busca foram: Família, Criança, Câncer/ Neoplasia, Enfermagem Oncológica. Para restringir a 

amostra, foi empregado o operador boleano and, junto aos termos selecionados: família and 

criança and câncer, família and câncer and enfermagem oncológica e família and criança and 

enfermagem oncológica.  

Após a busca nas bases de dados inicialmente foi realizada uma leitura dos resumos, 

sendo selecionados 26 artigos por se enquadrarem nos critérios de inclusão propostos. Em 

seguida, os artigos selecionados foram lidos na íntegra e constatou-se que todos concordam 

com a existência de uma desestruturação familiar quando se depara com o diagnóstico de 

câncer na criança/adolescente. Com tal descoberta, ocorrem muitas mudanças no cotidiano 
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familiar que incluem desde o medo que envolve o contato inicial com a doença às alterações 

que ocorrem com a criança devido à agressividade do tratamento.  

Outras questões que merecem atenção é que geralmente o familiar (mãe) que 

acompanha a criança durante a hospitalização se afasta dos outros filhos, do emprego, da vida 

social, enfim se dedicam inteiramente ao filho doente. O abandono aos filhos desencadeia 

sentimentos de raiva, desproteção, insegurança, na medida em que os irmãos percebem que o 

irmão doente tem todas as atenções voltadas para si. Além disso, a questão financeira também 

fica desajustada, porque apenas um indivíduo da família fica responsável pela manutenção 

financeira. 

 É indiscutível que a família representa papel fundamental durante todas as etapas que 

envolvem o processo de adoecimento infantil e é num momento tão difícil como esse que 

ocorre o fortalecimento das relações criança, família, enfermagem. 

Nos artigos estudados percebe - se que há certo enfoque na equipe de enfermagem, no 

que diz respeito à atenção prestada à família. Dessa forma, entende-se que a enfermagem tem 

papel relevante para a criança e a família durante a hospitalização, pois é através dela que a 

família se sente amparada, ouvida e tem suas dúvidas esclarecidas. Por isso, é importante que 

se disponha sempre de um profissional de enfermagem para intermediar e minimizar o 

sofrimento vivido por esses familiares durante a hospitalização infantil. 

Este estudo pretende contribuir para uma prática de enfermagem voltada para o 

reconhecimento e valorização do sofrimento do familiar da criança com câncer ao ver seu 

filho sendo hospitalizado no CTIP oncológico concomitante ao impacto no campo da 

assistência, preparando a equipe de enfermagem para inserir o familiar acompanhante como 

sujeito do cuidado, preocupando-se com as condições de que este familiar dispõe para dar 

continuidade ao tratamento da criança. 

No campo do ensino espera-se incentivar para a formação dos enfermeiros e demais 

membros da equipe de enfermagem dando subsídios cujos conteúdos envolvam o cuidado 

humanizado tanto à criança hospitalizada quanto à sua família. Outrossim, espera-se 

contribuir para fomentar discussões sobre a necessidade de programas de educação 

permanente nas instituições acerca da temática, visando favorecer uma assistência mais 

humanizada considerando a criança e a família como peças centrais para receberem o cuidado 

de enfermagem. 

 Na pesquisa, espera-se contribuir para ampliar os conhecimentos nas áreas de 

enfermagem oncológica, pediátrica e familiar despertando outros enfermeiros para realizarem 
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pesquisas sobre essa temática e subsidiando projetos de pesquisa e desenvolvimento de 

estratégias de suporte à família da criança hospitalizada com câncer.  

 Para a instituição espera-se contribuir para propiciar reflexões na equipe de 

enfermagem do CTIP quando da inserção do familiar da criança no setor. Por isso se faz 

necessário ter uma equipe de enfermagem preparada para receber esse familiar no CTIP 

oncológico embasados nos conceitos da humanização do cuidado, uma vez que essa família 

também necessita de cuidados. Com isso, pretende-se fortalecer a produção de conhecimentos 

em enfermagem no âmbito da saúde do familiar da criança oncológica hospitalizada frente à 

lacuna do conhecimento sobre esta problemática. 
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CAPITULO 2:  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O CÂNCER NA ATUALIDADE 

 
 

A palavra câncer teve origem no termo grego karkínos, que significa caranguejo, 

sendo utilizada pela primeira vez por Hipócrates, o pai da medicina, que viveu entre 460 e 

377 a.C. O fato de ter sido detectado em múmias egípcias comprova que o câncer é uma 

doença muito antiga por ter sido encontrada no homem há mais de três mil anos antes de 

Cristo (INCA, 2012a, p.17). 

O câncer ou cancro, como também é conhecido, constitui atualmente, um dos 

principais problemas de saúde pública do Brasil. É definido como um conjunto de mais de 

100 tipos de doença que ocorre pelo crescimento desordenado de células malignas que tem 

caráter de invadir e se disseminar pelo sangue, órgãos e tecidos. 

O aumento significativo de novos casos de câncer no Brasil se deve a mudanças no 

perfil epidemiológico da população. Mudanças essas advindas dos atuais padrões de vida 

adotados em relação ao trabalho, alimentação e consumo, de modo geral, os quais expõem os 

indivíduos a fatores ambientais (agentes químicos, físicos e biológicos) e ao aumento da 

expectativa de vida. Podemos dizer que o aumento da incidência de cânceres está associado 

ao melhor nível socioeconômico. Porque anteriormente, imaginava-se ser o câncer uma 

doença oriunda de países desenvolvidos, o que, porém, verificou-se, atualmente, tratar-se de 

uma doença encontrada em países em desenvolvimento. 

 

Assim, nas últimas décadas, o câncer ganhou uma dimensão maior, convertendo-se 

em um evidente problema de saúde pública mundial. A Organização Mundial da 

Saúde (OMS) estimou que, no ano 2030, pode-se esperar 27 milhões de casos 

incidentes de câncer, 17 milhões de mortes por câncer e 75 milhões de pessoas 

vivas, anualmente, com câncer. O maior efeito desse aumento vai incidir em países 

de baixas e médias rendas (INCA, 2011, p.25). 

 

 

No Brasil existe uma instituição responsável pelo desenvolvimento de programas e 

ações, bem como a elaboração de projetos, campanhas, estudos e pesquisas voltadas para a 

detecção precoce e tratamento do câncer. Essa instituição denominada de Instituto Nacional 

do Câncer (INCA) atende um público adulto e infantil a procura de tratamento vindo de todos 

os lugares do país. 

 
Como órgão assessor, executor e coordenador da Política Nacional de Atenção 

Oncológica do Ministério da Saúde (GM/MS nº 2.439/2005), que reconhece o 

câncer como problema de saúde pública e estabelece a lógica do trabalho em rede, o 

INCA direciona sua atuação multidisciplinar ao desenvolvimento de programas e 
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ações, incluindo projetos, campanhas, estudos, pesquisas e experiências eficazes de 

gestão com instituições governamentais e não governamentais. O Instituto mantém 

acordos internacionais de cooperação em várias frentes, formando redes de 

conhecimento técnico e científico e buscando reduzir o impacto regional e global da 

doença (BRASIL, 2003 p. 3). 

 

 

Os principais dados epidemiológicos que possibilitam a descrição da situação do 

câncer em determinada população são a incidência, ou seja, o total de casos novos da doença 

no período avaliado; a sobrevida, que representa o tempo de vida após o diagnóstico da 

doença e inclusão do indivíduo com câncer em um sistema de informações que permita o seu 

acompanhamento, e a mortalidade, que relaciona os óbitos que tiveram como causa as 

neoplasias malignas (INCA, 2013, p. 19). 

 
Para a estimativa de incidência por câncer na infância e juventude, é necessária a 

implantação de sistemas de informação com Registros de Câncer de Base 

Populacional (RCBP). No Brasil, existem, atualmente, 28 RCBP, sendo que, desses, 

20 apresentavam informações consolidadas para um ano, o que permitiu a 

publicação recente, pelo INCA, de informações sobre taxas de incidência por câncer 

na população de 0 a 19 anos de alguns municípios brasileiros (INCA, 2013, p. 19). 

 

 

 A incidência de câncer tende a aumentar a cada ano e isso vale também para a 

população infantil. Por que, assim como nos adultos, o câncer tende a se disseminar de forma 

desordenada em crianças e adolescentes. E foi sobre essa população que se deu o enfoque 

dessa pesquisa.  

Segundo o Inca (2014): 

 

 
Considerada uma doença rara, o câncer infanto juvenil (crianças e adolescentes entre 

0 e 19 anos) corresponde a entre 1% e 3% de todos os tumores malignos na maioria 

das populações. Apresenta características histopatológicas próprias. Por isso, o 

câncer que acomete crianças e adolescentes deve ser estudado separadamente 

daqueles que acometem os adultos, principalmente no que diz respeito ao 

comportamento clínico. Esses cânceres têm, na sua maioria, curtos períodos de 

latência, são mais agressivos, crescem rapidamente, porém respondem melhor ao 

tratamento e são considerados de bom prognóstico. Desse modo, as classificações 

utilizadas para os tumores pediátricos são diferentes daquelas utilizadas para os 

tumores nos adultos, sendo a morfologia a principal característica observada. 

(INCA, 2014, p.53). 

 

 

O câncer é considerado uma doença crônica não transmissível que está entre as 10 

doenças responsáveis pelo óbito da população infantil. Sua incidência é menor se comparado 

à população adulta, porém corresponde a 2% e 3% de todos os tumores no Brasil. Sendo que 

na América Latina são encontrados 0,5% a 3% de todos os tumores malignos. Segundo 

informações divulgadas pelos dados dos Registros de Câncer de Base Populacional (RC BP) 
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em 2009 a partir dos cinco anos, a morte por câncer correspondeu a primeira causa de morte 

por doença em meninos e meninas (INCA, 2014, p.54). 

 O câncer em crianças é diferente do que acomete adultos, no que diz respeito ao tipo 

histológico, comportamento clínico e topográfico. O câncer em crianças pode se apresentar 

em tumores sólidos e do sistema sanguíneo. Os tumores sólidos são representados pelos 

tumores do sistema nervoso central e linfomas (sistema linfático), o neuroblastoma (tumor de 

células do sistema nervoso periférico, frequentemente de localização abdominal), tumor de 

Wilms (tumor renal), retinoblastoma (tumor da retina do olho), tumor germinativo (tumor das 

células que vão dar origem às gônadas), osteossarcoma (tumor ósseo), sarcomas (tumores de 

partes moles). E as Leucemias que são as mais frequentes na infância e responsáveis pela 

maior taxa de mortalidade. 

O câncer pediátrico afeta as células sanguíneas e as de sustentação, e por serem 

constituídas de células indiferenciadas, em geral, têm uma melhor resposta ao tratamento, 

diferente do que ocorre no adulto.  

Na vida adulta, em muitas situações, o surgimento do câncer está associado claramente 

aos fatores ambientais como, por exemplo, fumo e câncer de pulmão. Nos tumores da infância 

e adolescência, até o momento, inexistem evidências científicas que nos permitam observar 

claramente essa associação. Logo, prevenção é um desafio para o futuro. A ênfase atual deve 

ser dada ao diagnóstico precoce e orientação terapêutica de qualidade (INCA, 2013 p.53). 

Com a alta incidência do câncer infantil na nossa população é notório que muitos pais 

só procuram atendimento especializado quando a doença já se encontra em estágio avançado. 

Isso se deve a alguns fatores tais como: desinformação, medo do diagnóstico de câncer, os 

quais, associados à desinformação dos médicos não especialistas, muitas vezes não 

conseguem perceber os sinais e sintomas. Por isso é muito importante estar atento a alguns 

sinais e sintomas de algumas apresentações de câncer infantil.  

Os principais sinais e sintomas são específicos de cada tipo de câncer. Por exemplo, 

nas leucemias, pela invasão da medula óssea por células anormais, a criança se torna 

suscetível a infecções, pode ficar pálida, ter sangramentos e sentir dores ósseas. 

Já no retinoblastoma, um sinal importante de manifestação é o chamado "reflexo do olho do 

gato", que é o embranquecimento da pupila quando exposta à luz. Pode se apresentar, 

também, através de fotofobia ou estrabismo. Geralmente surge em crianças antes dos três anos 

de vida. Nos tumores de Wilms ou hepatoblastoma ou neuroblastoma o principal sinal é o 

aumento do volume abdominal.  
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Nos casos de osteossarcoma (tumor no osso em crescimento) um sinal encontrado é a 

formação de uma massa, podendo ser visível ou não e causar dor nos membros. Mais comum 

em adolescentes. No que tange aos Tumores de sistema nervoso central os principais sintomas 

incluem: dor de cabeça, vômitos, alterações motoras, alterações de comportamento e paralisia 

de nervos.  

 Portanto, é relevante que os pais fiquem atentos a quaisquer queixas de seus filhos e 

não ignorem qualquer manifestação de doença, seja ela qual for, pois os sintomas 

apresentados podem ser de origem oncológica ou relacionados com a idade. Como, 

dificilmente, uma criança consegue ocultar um sintoma por muito tempo, os pais devem ficar 

alertas a qualquer sinal de anormalidade, pois, é a partir da detecção precoce do câncer que o 

tratamento pode ser instituído adequadamente e com isso salvar a vida da criança. 

 

O tratamento do câncer começa com o diagnóstico correto, em que há necessidade 

da participação de um laboratório confiável e do estudo de imagens. Pela sua 

complexidade, o tratamento deve ser efetuado em centro especializado, e 

compreende três modalidades principais (quimioterapia, cirurgia e radioterapia), 

sendo aplicado de forma racional e individualizado para cada tumor específico e de 

acordo com a extensão da doença. O trabalho coordenado de vários especialistas 

também é fator determinante para o êxito do tratamento (oncologistas pediatras, 

cirurgiões pediatras, radioterapeutas, patologistas, radiologistas), assim como o de 

outros membros da equipe médica (enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos, 

nutricionistas, farmacêuticos) (INCA, 2013, p.47). 

 

 

Na detecção, tratamento e controle do câncer é essencial que os aspectos sociais da 

criança e do adolescente sejam valorizados, pois, além do fator biológico, a cura deve incluir 

as questões sociais.  Dessa forma, no tratamento curativo/ paliativo, a criança e a família 

devem ser assistidas por uma equipe multiprofissional disposta a ouvir e dar apoio, 

proporcionando bem-estar e qualidade de vida para esses usuários.  

A população infantil com câncer deve ter atendimento garantido em todos os níveis de 

atenção à saúde, de baixa, média e alta complexidade, além de acesso aos atendimentos que 

incluem a prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação social. Para garantir esse direito 

foi instituída em 2005 a Política Nacional de Atenção Oncológica que contempla tanto a 

população infantil quanto à adulta com câncer.  

A Política Nacional de Atenção Oncológica (BRASIL, 2005, p.81) apresenta como 

premissa, a necessária integração da atenção básica à média e alta complexidade, buscando 

facilidades para o acesso a todas as instâncias de atenção e controle do câncer, além da oferta 

e utilização racional dos serviços hospitalares e das tecnologias médicas”. 
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 Dessa forma, a ação conjunta de todos os níveis de complexidade relacionados à 

atenção em saúde permitirá à criança e ao adolescente com doença oncológica uma assistência 

resolutiva, uma vez que a população infantil estará sendo assistida em todas as suas 

necessidades biológicas, físicas, sociais e psicológicas. Principalmente no que tange ao 

tratamento oncológico. 

O tratamento do câncer é definido a partir do tipo de tumor, localização, grau de 

comprometimento e malignidade. Atualmente existem quatro tipos de tratamento oferecidos 

pelo INCA; Cirúrgico, Quimioterápico, Radioterápico e Transplante de Medula Óssea. Em 

vários casos pode ser necessária a combinação de duas ou mais modalidades. A terapêutica é 

instituída tão logo seja diagnosticado o tipo de neoplasia que acomete a criança, e em alguns 

casos, esta pode ser feita mesmo quando ainda não se sabe ao certo qual o tipo de câncer. 

Pode-se iniciar, por exemplo, a quimioterapia com base na sintomatologia e na localização do 

tumor. 

 
 

Aliado ao diagnóstico precoce, o tratamento em centros especializados também tem 

contribuído significativamente para o aumento das possibilidades de cura do câncer 

em crianças e adolescentes. No entanto, é preciso atentar para o fato de que 

terapêuticas como quimioterapia, radioterapia, cirurgia, transplante de medula óssea, 

entre outras, aumentam a necessidade de cuidados específicos relativos aos efeitos 

colaterais que provocam (INCA, 2013, p. 81). 
 

 

Com o início do tratamento oncológico, principalmente a quimioterapia, ocorrem 

efeitos indesejáveis, visto que a citotoxidade dos quimioterápicos empregados não só atua nas 

células malignas, bem como, destroem células de tecidos normais. Essa destruição pode 

ocasionar em nível de sistema hematológico e gastrointestinal complicações agudas que 

ocorrem nas primeiras horas e dias após o tratamento, tais quais: anemia, náuseas, vômitos, 

insuficiência renal, alopecia e febre. Tardiamente o paciente pode desenvolver sintomas 

decorrentes do efeito cumulativo das doses e drogas utilizadas como, por exemplo: 

infertilidade, cardiomiopatias, fibrose pulmonar. Portanto: 

 
 

Conhecer e intervir adequadamente junto aos pacientes submetidos a tratamentos 

oncológicos engloba, entre outros aspectos, a prevenção de complicações e a 

minimização dos efeitos colaterais inevitáveis. Para que a equipe tenha segurança 

para desempenhar essas atividades, deve conhecer as principais características dos 

efeitos colaterais mais freqüentes e também as medidas necessárias para diminuir 

essa toxicidade. O melhor manejo dos eventos adversos vem desmistificando o 

estigma de que o tratamento oncológico, de tão agressivo, é quase que intolerável. 
(INCA,2013, p. 82) 
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Com o objetivo de prevenir ou minimizar os efeitos colaterais advindos da terapêutica 

utilizada no combate ao câncer, os profissionais de enfermagem devem ser orientados e 

capacitados para intervir de forma eficaz, em cada tipo de situação, e, dessa forma, obter o 

controle adequado dos efeitos, promovendo uma melhor qualidade de vida para a criança e 

sua família durante todas as etapas que envolvem a doença. Para Bonassa (2000): 

 

 

O conhecimento desses efeitos indesejáveis e das possibilidades para controle e 

prevenção, quando possível, é necessário no manejo desses pacientes. Atualmente, 

espera-se da terapêutica oncológica não apenas resposta tumoral ou aumento de 

sobrevida, mas também, habilidade funcional e qualidade de vida em todos os 

processos do tratamento da criança. (BONASSA, 2000, p.90). 

  

 

A FAMÍLIA DA CRIANÇA COM CÂNCER 

 

 

A abordagem sobre a família como papel importante no cuidado à criança exige o 

aprofundamento dos conceitos acerca do que é família e como ela pode ser útil nas 

intervenções voltadas para a recuperação e restabelecimento da saúde da criança. 

A expressão família, etimologicamente, deriva do latim família, designando o 

conjunto de escravos e servidores que viviam sob a jurisdição do pater famílias. Com sua 

ampliação tornou-se sinônimo de gens que seria o conjunto dagnados (submetidos ao poder 

em decorrência do casamento) e os cognados (parentes pelo lado materno) (VIANA, 2000, p. 

22). 

A família é uma sociedade natural formada por indivíduos, unidos por laço de sangue 

ou de afinidade. É formada por pessoas que possuem grau de parentesco entre si que vivem na 

mesma casa formando um lar. A afinidade se dá com a entrada dos cônjuges e seus parentes 

que se agregam à entidade familiar pelo casamento. 

A família é considerada uma instituição responsável por promover a educação dos 

filhos e influenciar o comportamento dos mesmos no meio social. É no âmbito familiar que 

são transmitidos os valores morais e sociais os quais estão fundamentados no processo de 

socialização da criança, bem como nas tradições e costumes perpetuados através de gerações.  

 A família constitui a união de dois ou mais indivíduos ligados por laços de sangue ou 

pelo casamento e, por isso quando um desses indivíduos adoece gera-se uma mobilização de 

todos os outros membros na tentativa de restabelecer a saúde do seu ente querido. Se o fato de 
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ter um familiar doente gera tantos conflitos e mudanças, poder-se-ia imaginar quando esse 

familiar é uma criança e quando a doença em questão é câncer? 

Para Bielemann (2003): 

  

A família, como unidade primária de cuidado, é um espaço social, no qual seus 

membros interagem, trocam informações e, ao identificarem problemas de saúde, 

apoiam-se mutuamente e envidam esforços na busca de soluções. A família tem 

importante contribuição na formação da cidadania de seus integrantes, fornecendo-

lhes estrutura, alimentação, sentimentos de afetividade, valores éticos e morais. 

Quando as pessoas se inter-relacionam de forma aberta e flexível entre si e com 

outros grupos sociais, compartilham experiências e emoções, em que cada membro é 

respeitado em sua singularidade, experimenta a satisfação de perceber que seu 

referencial está envolvido no seio familiar. (BIELEMANN, 2003, p. 133) 

 

 

Melo (2005, p.415) afirma que o sistema familiar é um conjunto de exigências 

funcionais implícitas ou não, que organiza os modos pelos quais as partes interagem, sendo o 

primeiro guia para a socialização e ensino sobre a saúde e a doença, proporcionando recursos 

físicos e emocionais e um sistema de apoio nos períodos de crise. 

Para Pinto, Ribeiro e Silva (2005, p. 977), quando a família se depara com o 

inesperado, esta situação interfere na evolução do seu ciclo vital e por isso, o surgimento de 

uma doença provoca um abalo emocional em seus membros que não prevêem tal fato. O 

relacionamento familiar é modificado a ponto de transformar a unidade familiar, 

aprofundando, ampliando ou rompendo os laços. 

Do ponto de vista existencial, “o adoecer é uma possibilidade, e sendo um fato que 

pode surgir a qualquer momento da vida do ser humano, podemos concebê-lo como algo que 

faz parte da natureza humana” (VALLE; FRANÇOSO, 1997, p. 66): 

O adoecimento de uma criança no âmbito familiar gera muitas expectativas quanto ao 

diagnóstico e tratamento, uma vez que o câncer é uma doença antiga com prognóstico 

sombrio. Não se sabe se o tratamento instituído terá o efeito esperado porque as formas como 

as células malignas se comportam ainda são desconhecidas inclusive para a medicina. 

Portanto, o temor da família quando da constatação dessa doença agressiva num filho é 

pertinente, pois, como afirma Garcia (2005):  

 

A criança é parte integrante da família, quando ela é acometida por uma doença, a 

maioria de seus familiares também é atingida. Para a família de uma criança com 

câncer o momento do diagnóstico é de angústia emocional. Geralmente, a discussão 

formal sobre o diagnóstico e as intenções do tratamento vêm depois de um longo 

período de incertezas, em que a criança já deve ter passado por uma série de testes e 

procedimentos dolorosos. Quando finalmente, a equipe discute o diagnóstico e o 

tratamento com a família, o temor das notícias que surgirão, junto às incertezas 

futuras, são motivos de ansiedade que dificultam o enfrentamento da situação por 

parte da família. (GARCIA, 2005, p.90). 
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  As incertezas que permeiam todo o processo fisiopatológico do câncer desde seu 

descobrimento, tratamento e possível cura geram na família intensa angústia e desespero, na 

medida em que, no imaginário da família a morte da criança é acompanhada de 

inconformismo, porque esse tipo de acontecimento interfere na ordem natural dos seres 

humanos, ou seja, primeiro ocorreria o falecimento dos pais para só então, o dos filhos. E, 

nesse contexto: 

 

A experiência de ter um filho com câncer ocasiona diversos efeitos na vida da 

família; a necessidade de aproximação, dificuldades financeiras, sacrifício, dor e 

angústia emocional são alguns deles. A sensação é de vivenciar uma luta, na qual os 

pais questionam o porquê da doença em suas vidas. O impacto da doença faz com 

que cada membro da família desenvolva novas habilidades e tarefas no cotidiano 

familiar para resolver os conflitos em função da hospitalização e das demandas da 

doença nos aspectos físicos, psicossociais e financeiros (SILVA et al, 2009, p. 302). 
 

A família passa por diversos sentimentos dentre os quais o medo do diagnóstico, sendo 

este o mais verbalizado. Porém, sentimentos como insegurança, ansiedade, preocupação 

angústia, aflição, depressão, medo da morte, culpa e desesperanças vão surgindo no decorrer 

do processo que culmina em sucesso ou insucesso do tratamento oncológicos.  Após o 

diagnóstico do câncer a criança precisa ser hospitalizada para que as intervenções terapêuticas 

possam ser realizadas. E a família se apavora diante da perspectiva da hospitalização infantil. 

O que se deve ao fato de: 

 

 

 A hospitalização da criança determina a perda de controle de funcionamento da 

família, representado pelo contato com o inesperado e desestruturação familiar em 

um contexto difícil de conviver, tendo como base sua história de vida. Ao mesmo 

tempo, a família procurando manter o equilíbrio para atender suas demandas e 

cuidar da criança hospitalizada inicia movimentos em busca de um novo ritmo de 

funcionamento para suprir as novas demandas, questões sendo geradas por essa 

vivência (PINTO; RIBEIRO; SILVA, 2005, p. 978). 

  

Esse tipo de conduta dos pais, principalmente da mãe, pode desencadear nos outros 

filhos sentimentos de ciúmes e rejeição, na medida em que, toda atenção está direcionada ao 

filho doente, pois os mesmos podem se sentir abandonados ou mesmo menos amados por 

verem que os pais estão mais preocupados com o irmão hospitalizado. Além disso, os pais 

envolvidos no cuidado ao filho doente podem acabar negligenciando sua própria saúde e 

trabalho. Na maioria dos casos a mãe abandona o trabalho para cuidar do filho doente 

hospitalizado e o pai precisa assumir todas as despesas referentes à manutenção do lar.  
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Nesse contexto, constata-se que o câncer infantil provoca no âmbito familiar 

transformações expressivas, desde alterações no cotidiano da criança (afastamento da escola, 

dos amigos, de casa) como também na vida de toda a família. Após a descoberta do câncer, a 

família e a criança têm suas vidas modificadas para se adaptarem a todo o processo que 

envolve o tratamento e o controle da doença. E, portanto, precisam de apoio social e da equipe 

multiprofissional para ajudar nas questões referentes ao tratamento da criança com câncer. 

Destaca-se que a presença e o apoio familiar são valiosos na recuperação da saúde da criança. 

Ter a família como aliada e participativa nos cuidados administrados à criança é fundamental, 

na medida em que seu apoio e entendimento de todo o processo patológico que está 

envolvendo o seu ente querido se faz necessário para otimizar o tratamento dispensado à 

criança.  

Logo, toda e qualquer informação referente ao diagnóstico, tratamento e prognóstico 

deve ser comunicado e esclarecido, por mais doloroso que seja para a família. Pois, ao serem 

informados de todos os procedimentos que envolvem a hospitalização do seu filho, a família 

passa a ter confiança na equipe multiprofissional e se sintam mais seguros e confiantes na 

recuperação da saúde da criança em questão, pois, como referem Avanci e colaboradores 

(2009): 

 

Com o tratamento vem também uma série de informações novas, fazendo com que a 

família experimente estados de confusão ao presenciar situações desagradáveis no 

âmbito hospitalar. A importância da relação entre paciente equipe multiprofissional 

e família, no processo de cuidar, inclui a maneira como é dada a notícia, a clareza 

com que é abordado o tratamento e o esclarecimento de dúvidas. (AVANCI et a, l 

(2009, p. 710).  

 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente, criado no ano de 1990 estabelece que é 

direito da criança ter um acompanhante no período de hospitalização. Por isso se percebe a 

presença de um familiar acompanhante no âmbito hospitalar durante a internação da 

criança/adolescente, o que torna imprescindível a interação da família da criança oncológica 

com a equipe multiprofissional, destacando a equipe de enfermagem, pois a mesma passa a 

maior parte do seu trabalho dedicando-se à assistência à criança e aos esclarecimentos dos 

procedimentos para o familiar. 

Para Correa (2005, p. 61), a permanência dos pais em período integral no ambiente 

hospitalar, a sua participação no cuidado e a natureza da relação entre a tríade – crianças, pais 

e profissionais, têm desencadeado novas diretrizes na organização da assistência à criança 
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hospitalizada. Dirigindo o olhar para a família como objeto de cuidado, em um processo de 

produção de relações e intervenções, para além do atendimento clínico. 

Com o inicio do tratamento oncológico (cirurgia, quimioterapia, radioterapia e o 

transplante) ou a evolução do tumor, muitas intercorrências podem surgir, tais quais: pós-

operatório, intoxicações devido a ação dos quimioterápicos, choque hipovolêmico, sepse, lise 

tumoral, insuficiência respiratória, dentre outros, e tais intercorrências podem ocasionar a 

internação da criança num centro de tratamento intensivo (CTI).  

 

No decorrer de toda a hospitalização a criança é constantemente submetida a 

inúmeros procedimentos. Sendo submetida a procedimentos demonstra como se dá o 

movimento da criança ser submetida aos procedimentos, durante os quais seu corpo 

é manuseado e invadido, não só em virtude do próprio procedimento intrusivo, mas 

pela forma como é realizado, com pouca ou nenhuma comunicação da equipe 

hospitalar, da qual apenas eventualmente, a criança recebe algum auxílio com o 

objetivo de ajudá-la a enfrentar a sofrida situação (RIBEIRO; ÂNGELO, 2005, p. 

396). 

 

 

Ao ser admitido no CTI são realizados vários procedimentos médicos e de 

enfermagem na criança com o objetivo de estabilizar a hemodinamicamente a sua saúde. 

Assim, tanto a criança quanto seu familiar passam a ter que se adaptar a um novo ambiente 

que tende a ser assustador e gerar algumas reações e questionamentos. Isso ocorre porque, 

como afirmam Mercês e Rocha (2006): 

 

A internação em uma UTI rompe bruscamente com o modo de viver do cliente, 

abalando sua independência, pois ele passa a depender de outras pessoas para 

realizar atividades simples e cotidianas como alimentar-se, movimentar-se na cama 

ou realizar sua higiene. Assim, ele deixa de exercer sua autonomia e passa de sujeito 

a objeto, na maioria das vezes, por não poder escolher, decidir e opinar sobre os 

cuidados ao seu próprio corpo. Em parte, isso ocorre porque ele desconhece, mais 

detalhadamente, o que se passa com ele e o tratamento que está recebendo (por não 

receber informações/ orientações suficientes). 

(MERCÊS; ROCHA; 2006, p.471).  
 

Nesse contexto, a equipe de enfermagem precisa estar preparada também para receber 

o familiar da criança, esclarecendo suas dúvidas, dando apoio e suporte, informando sobre os 

cuidados e procedimentos realizados com a criança visando sua adaptação ao ambiente o que 

pode favorecer uma melhor interação com a equipe e uma assistência mais humanizada. 

 

A ENFERMAGEM E O CUIDADO A CRIANÇA COM CÂNCER 

 

O ato de cuidar acontece a partir do momento em que a existência de alguma coisa ou 

de alguém passa a ser foco da atenção do indivíduo. Dessa forma, cuidar significa, zelar, 

importar-se, doar-se, preocupar-se, comprometer-se, responsabilizar-se, enfim, colocar-se na 
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condição do outro. Portanto, o cuidado faz parte da essência das pessoas e cada uma tem sua 

forma de demonstrar. 

O significado da palavra cuidar é descrito no dicionário como: atenção, preocupação, 

cautela, diligência, desvelo, zelo, encargo, responsabilidade, inquietação de espírito 

(FERREIRA, 1989, p. 589).  

  O Cuidado a partir do latim (cogitare) significa: imaginar, pensar, meditar, cogitar, 

julgar, supor, aplicar à atenção, ao pensamento, à imaginação, atentar, pensar, refletir, ter 

cuidado consigo mesmo, com sua saúde, aparência ou apresentação, tratar-se, prevenir-se, 

acautelar-se (FERREIRA, 1989, p. 589).  

Já no dicionário de filosofia Abbagnano (1998, p. 224), especificamente no conceito 

de Heidegger, o cuidado envolve a preocupação; reporta-se ao conceito, onde é a totalidade 

das estruturas ontológicas do ser-aí, enquanto ser-no-mundo. Em outros termos, de 

compreender todas as possibilidades da existência quando vinculadas às coisas e aos outros 

homens e dominados pela situação.  

Porém, para Souza, Sartor e Prado (2005), cuidado significa: 

 

 

Desvelo, solicitude, diligência, zelo, atenção e se concretiza no contexto da vida em 

sociedade. Cuidar implica colocar-se no lugar do outro, geralmente em situações 

diversas, quer na dimensão pessoal, quer na social. É um modo de estar com o outro, 

no que se refere a questões especiais da vida dos cidadãos e de suas relações sociais, 

dentre estas o nascimento, a promoção e a recuperação da saúde e a própria morte. 

Compreender o valor do cuidado de enfermagem requer uma concepção ética que 

contemple a vida como um bem valioso em si, começando pela valorização da 

própria vida para respeitar a do outro em sua complexidade, suas escolhas, inclusive 

a escolha da enfermagem como uma profissão. (SOUZA; SARTOR; PRADO, 

2005, p. 76), 

 

 

A enfermagem é entendida como uma profissão cuja base está no cuidado ao 

indivíduo em todas as suas particularidades. Sem discriminações, exclusões e preferências. 

Tem por responsabilidade prestar uma assistência de forma integral valorizando a 

especificidade de cada paciente. Tendo como objetivo ajudar, promover, restabelecer e 

preparar o indivíduo para sua volta à sociedade. É, portanto, uma profissão que visa cuidar do 

outro de forma integral nos seus aspectos biológicos, físicos e psicológicos. 

Para Ribeiro e Rodrigues (2005, p. 46), a enfermagem é a “ciência e saúde humanas, o 

que requer que o enfermeiro seja teórico, cientista e clínico, mas também um agente 

humanitário e moral, já que é visto como um coparticipante ativo nas transações humanas do 

cuidar”. 
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A arte de cuidar é inerente à enfermagem e requer conhecimento técnico-cientifico e 

habilidades com o objetivo de promover o que for necessário para tornar o paciente 

independente dentro e fora do ambiente hospitalar. É pensando na qualidade dos serviços 

prestados que existem especializações em enfermagem para melhor atender as demandas dos 

usuários, tais como a enfermagem oncológica pediátrica. 

 
Nesse sentido, a atuação deste profissional na oncologia pediátrica demanda além do 

conhecimento técnico e científico, afetividade na oferta do cuidado à criança e à 

família visando à promoção da saúde, qualidade de vida, conforto e bem-estar dos 

mesmos. Para tanto, o enfermeiro deve estar atento às singularidades e 

particularidades da criança e da família que se encontram sob seus cuidados, para 

assim, agir de maneira consciente, reflexiva e crítica no atendimento de suas 

necessidades (SILVA et al, 2013, p. 69). 

 

 

 Dessa forma a equipe de enfermagem que cuida da criança com câncer deve estar 

capacitada para cuidar desses pacientes. Isso porque, como afirma Palma e Sepúlveda (2005), 

o cuidado de enfermagem na oncologia pediátrica objetiva: 

 

 

Reduzir a ansiedade, estado de depressão e o medo da criança e sua família; 

promover e incentivar a expressão dos sentimentos; incentivar a adesão, 

comunicação e melhorar o relacionamento; ajudar na organização familiar para uma 

melhor puericultura; reduzir e evitar riscos de infecção, hemorragia; orientar a 

criança e família; evitar dor, desidratação; prevenir náuseas e vômitos; manter e 

melhorar estado nutricional; estimular apetite; ajudar na adaptação da criança. Todas 

essas metas se tornam viáveis quando o gerenciamento do cuidado de enfermagem é 

realizado de forma participativa e efetiva. (PALMA; SEPÚLVEDA, 2005, p.41). 

 

 

O enfermeiro da área de oncologia pediátrica, precisa conhecer a fisiopatologia do 

câncer, seus tipos de tratamento e especificidades no que se refere à criança, o que envolve 

conhecer o processo de crescimento e desenvolvimento normal da criança como bases para 

avaliação da mesma e planejamento da assistência de acordo com suas demandas de saúde. 

Para cuidar da criança com câncer o enfermeiro necessita desenvolver habilidades e 

competências gerenciais para saber como atender as complexas necessidades da criança e de 

sua família. Para tanto, torna-se imperioso que o enfermeiro tenha consciência do seu 

importante papel na liderança da equipe de enfermagem e que esteja atento não somente às 

necessidades da criança e sua família, como também, as de sua própria equipe (SILVA et al, 

2013, p. 69). 

Anteriormente, a família não participava diretamente do processo de cuidado 

hospitalar da criança, pois não podia acompanhar a mesma na hospitalização, atualmente, 
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porém, encontra-se presente, sendo elemento fundamental no momento crítico em que a 

criança se encontra (AVANCI et al., 2009, p.710). 

A inserção da família no cuidado a criança hospitalizada representa um desafio para a 

enfermagem nas instituições de saúde pois requer reconhecer que o familiar é fundamental no 

processo de desenvolvimento do cuidado à criança. 

E, nesse contexto, segundo Souza e Oliveira (2010, p. 552), “a família e a equipe de 

enfermagem possuem valores, crenças e atitudes que são adquiridas no ambiente em que 

vivem, acredita-se que na interação dentro da instituição hospitalar possa existir um choque 

entre essas culturas”. 

Mas, como ressaltam Silva e colaboradores (2013): 
 

 

A família precisa estar inserida no processo de cuidar da criança. Para tanto, precisa 

conhecer a patologia, suas manifestações e implicações, aliada a necessidade de ter 

sua habilidade de cuidar trabalhada, a fim de melhor assisti-la na perspectiva 

terapêutica proposta. Desse modo ela poderá desenvolver um cuidado cotidiano de 

qualidade e com autonomia, prevenindo agravos à saúde do infante. Ao enfermeiro 

nesse contexto cabe reconhecer as potencialidades do familiar no contexto e 

planejamento do cuidado, valorizando-o como unidade de cuidado, carecendo 

orientar e estabelecer estratégias que facilitem o aprendizado e o desenvolvimento 

do planejamento pactuado para o cuidado à criança. (SILVA et al., 2013, p.70). 

 

 

A aceitação, por parte da equipe de enfermagem, da família como corresponsável pelo 

cuidado à criança com câncer hospitalizada é importante para uma assistência baseada nos 

princípios da humanização e, assim:  

 

A enfermagem deve entender que a família não é um recipiente passivo do cuidado 

profissional, ela é um agente, sujeito do seu processo de viver. Nunca se deve partir 

do pressuposto que a família não sabe nada, ela deve interagir com a família, para 

que haja troca de saberes, sendo as duas partes enriquecidas por um saber (SOUZA; 

OLIVEIRA, 2010, p.556) 

 

 

Na hospitalização da criança a busca pelo tratamento e o restabelecimento da sua 

saúde é prioridade para a equipe multiprofissional. Porém, dependendo da agressividade do 

câncer e do estadiamento da doença, em alguns casos não há mais nada a fazer no que diz 

respeito à medicina. E por isso é decretado à criança que ela é fora de possibilidades de curas 

atuais, ou seja, não tem mais nenhum tipo de tratamento que possa ser instituído no combate 

ao câncer. 

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. Faz-se imprescindível uma comunicação clara, estabelecida através de uma relação 
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de confiança, considerando os aspectos emocionais e respeitando a criança e a família. 

(MUTTI; PAULA; SOUTO, 2010, p.72). 

Quando diagnosticada como fora de possibilidade terapêutica a criança passa a ser 

tratada como paciente em cuidados paliativos, ou seja, não será negligenciada pelos 

profissionais de saúde, porém o tratamento a partir dali terá o objetivo de diminuir a 

progressão da doença e minimizar o sofrimento físico que o câncer impõe nessas condições. 

Para Camargo e Kurashima
2
 (2007) apud Mutti, Paula e Souto (2010 p. 72): 

 

 
O cuidado paliativo desenvolve-se através de assistência multiprofissional, com a 

inter-relação de ações de suporte e conforto para a criança e sua família. O suporte 

constitui-se pelo alívio do sofrimento, através do controle da dor e dos sintomas, 

bem como o apoio psicossocial e espiritual. O conforto refere-se ao bem-estar da 

criança, em que suas necessidades básicas (sono, alimentação, eliminações, 

recreação) sejam atendidas conforme as limitações causadas pelo avanço da doença. 

                                             (CAMARGO; KURASHIMA, 2007 apud MUTTI; PAULA; SOUTO, 2010, p.72). 

 

 Na assistência à criança em cuidado paliativo a equipe de enfermagem deve 

desenvolver habilidades para lidar com a família, a qual tem dificuldade de aceitar o 

diagnóstico e deseja que o tratamento seja continuado, pois não conseguem entender que a 

administração de drogas antineoplásicas pode alterar o sistema imunológico e debilitar ainda 

mais a saúde da criança ocasionando a sua morte prematura.  

Nesses casos, a equipe de enfermagem deve ver esse familiar também como alguém 

que necessita de cuidados, promovendo medidas de suporte que possam aliviar seu sofrimento 

tais como conforto, apoio emocional, encaminhamento para o serviço de psicologia, 

esclarecimento de todas as dúvidas a respeito da saúde da criança. 

Em alguns casos, a criança, em tratamento paliativo consegue estabilizar a progressão 

da doença e é liberada para a residência com seus familiares, os quais antes são orientados e 

treinados pela equipe de enfermagem sobre os cuidados com a mesma em domicilio. 

 

A atuação do enfermeiro na atenção paliativa oncológica pediátrica é acompanhada 

por inúmeros desafios os quais influenciam sobremaneira o modo de gerenciar o 

cuidado de enfermagem. Um dos grandes desafios para o enfermeiro e demais 

profissionais da equipe de saúde é proporcionar qualidade de vida à criança com 

câncer em cuidados paliativos. Isso exige primeiramente uma mudança 

paradigmática para a compreensão de que as ações direcionadas à criança na atenção 

paliativa oncológica não visam à cura, mas a qualidade de vida durante o 

viver/morrer da criança. É importante que o profissional saiba administrar essa 

situação, pois a morte não pode ser antecipada nem postergada, mas devidamente 

controlada em suas circunstâncias (SILVA et al, 2013, p.74). 

 

                                                 
2
  CAMARGO, B. KURASHIMA, AY. Cuidados paliativos e oncologia pediátrica: o cuidar além do curar. 

São Paulo: Lemar, 2007. 
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O cuidado à criança hospitalizada, com finalidade curativa ou paliativa, é de 

responsabilidade da equipe de enfermagem, tornando-se necessário o convívio com a família 

da criança durante a hospitalização, uma vez que, a ação conjunta de ambos favorece a 

recuperação da saúde da criança com câncer.   

Nesse sentido, Collet (2012), refletindo sobre os desafios para a enfermagem 

pediátrica, afirma que: 

A consolidação de propostas de cuidado ampliadas, ricas, integrais e humanizadas, 

depende de transformações radicais nos modos de pensar e de fazer a atenção à 

criança hospitalizada e sua família. A interação terapêutica da equipe com a família 

é uma ferramenta indispensável para a superação dessas lacunas em direção a um 

projeto terapêutico singular e integral na medida em que, nesse encontro, 

viabilizam-se espaços de construção de sujeitos. Se o conhecimento é apreendido 

como uma construção a partir da ação do sujeito, implica dizermos que essa ação 

ocorre por meio de uma interação. Isso é fundamental quando tratamos da produção 

do cuidado na hospitalização infantil, pois o fio condutor entre os elementos mais 

gerais e os mais específicos, que entram em cena no encontro de cuidado, funda-se 

na ação que deve ser mediada pela interação. (COLLET, 2012, p.7). 

 

 

Assim, a interação da equipe de enfermagem com a família da criança, durante a 

hospitalização pode propiciar um clima de harmonia imprescindível para a saúde da criança 

mediante trocas de experiências e conhecimentos que juntos se traduzem e expressam no 

cuidado à criança.  
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CAPÍTULO 3:  METODOLOGIA 

 

CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

Trata-se de uma pesquisa descritiva, exploratória com abordagem qualitativa que, para 

Minayo (2010, p. 57), “se 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, constroem seus artefatos e a si mesmos, sentem e pensam”. 

O método utilizado de pesquisa foi o Estudo de Caso, descrito por Yin (2010), como 

sendo a pesquisa que proporciona uma visão geral sobre determinado caso, para o autor há 

quatro aplicações para o Método do Estudo de Caso: para explicar ligações causais nas 

intervenções na vida real que são muito complexas para serem abordadas por pesquisas e/ou 

estratégias experimentais; para descrever o contexto da vida real no qual a intervenção 

ocorreu; para fazer uma avaliação, ainda que de forma descritiva, da intervenção realizada; e 

para explorar aquelas situações onde as intervenções avaliadas não possuam resultados claros 

e específicos. 

Yin (2010, p 32) define o estudo de caso como único e múltiplo. O estudo de caso 

qualitativo atende a quatro características essenciais: particularidade, descrição, heurística e 

indução. A primeira característica diz respeito ao fato de que o estudo de caso focaliza uma 

situação, um fenômeno particular, o que o faz um tipo de estudo adequado para investigar 

problemas práticos. A característica da descrição significa o detalhamento completo e literal 

da situação investigada.  

Para Yin (2010, p.32), estudo de caso é uma investigação empírica, um método que 

abrange a totalidade – planejamento, técnicas de coleta de dados e análise dos mesmos. O 

conhecimento gerado a partir do estudo de caso é diferente do conhecimento gerado a partir 

de outras pesquisas porque é mais concreto, contextualizado, voltado para a interpretação do 

leitor e baseado em populações de referência determinadas pelo leito. O estudo de caso é a 

opção para o exame dos eventos contemporâneos, porém, quando os comportamentos 

relevantes não podem ser manipulados e conta com mais técnicas do que a pesquisa histórica, 

adiciona mais duas fontes de evidências geralmente não incluídas no repertório do historiador: 

observação direta dos eventos e entrevistas das pessoas envolvidas nos eventos.  

Além disso, o estudo de caso completo deve demonstrar, de maneira convincente, 

que o pesquisador despendeu esforços exaustivos ao coletar as evidências relevantes. Ainda 
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no que diz respeito à completude, é primordial destacar que um estudo de caso não estará 

completo se este terminar porque o pesquisador tenha excedido o tempo, ou porque ele se 

deparou com outras limitações que não tinham relação com a pesquisa.  

Segundo Yin (2010), o estudo de caso emerge do anseio de apreender fenômenos 

sociais complexos e, portanto, permite uma investigação para a preservação das características 

holísticas e significativas da realidade.  Para Yin (2010), um estudo de caso completo é àquele 

em que os limites do caso – isto é, a distinção entre o fenômeno que está sendo estudado e seu 

contexto recebe uma atenção explícita. Além disso, o estudo de caso completo deve 

demonstrar, de maneira convincente, que o pesquisador despendeu esforços exaustivos ao 

coletar as evidências relevantes.  

 

ASPECTOS ÉTICOS 

 

A pesquisa seguiu o preconizado na Resolução 466 de 12/12/2013 do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS) (BRASIL, 2012) e o protocolo de pesquisa foi submetido e 

aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital Universitário Antônio Pedro 

(CEP/HUAP/UFF), sob o n°826.222/ 10/2014 (ANEXO A) e pelo Comitê de Ética e Pesquisa 

do Instituto Nacional do Câncer (CEP/INCA), sob o n
o 
780.027 (ANEXO B).  

Todos os participantes do estudo foram orientados quanto aos objetivos da pesquisa e  

à assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APENDICES D; E), 

assegurando aos mesmos o direito de acesso aos dados, o anonimato na apresentação dos 

resultados e o caráter voluntário de participação na pesquisa. 

 

 
O CENÁRIO E OS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

O cenário escolhido para desenvolver este estudo foi o centro de terapia intensiva 

pediátrico oncológico de um hospital referência no tratamento de câncer da rede pública de 

saúde do Município do Rio de Janeiro, o qual foi criado no ano de 2002, e atende crianças e 

adolescentes portadores de neoplasias. Esta unidade recebe crianças provenientes do 

ambulatório, emergência, enfermarias, centro cirúrgico e ainda, crianças transferidas de outros 

hospitais. 

O centro de terapia intensiva pediátrico oncológico, cenário dessa pesquisa, é 

composto por 6 boxes, com 1 leito intensivo, que possui equipamentos de suporte como 

monitor, respirador e todo o aparato necessário para uma unidade intensiva. Em todos os 
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boxes existe uma poltrona reclinável para acomodar o familiar acompanhante das crianças, 

durante sua hospitalização no setor.  

A equipe de enfermagem, que atua no referido setor, tem 26 profissionais, sendo 11 

enfermeiros e 15 técnicos de enfermagem distribuídos em escalas de plantões diurno e 

noturno, todos em regime de 40 horas semanais. 

A criação da Unidade de Câncer Infantil, de acordo com Souza (2002), foi 

estabelecida pelo Ministério da Saúde para tratar de casos de câncer que aparecessem com a 

maior frequência ou mesmo, exclusivamente na infância, e para criar as condições de 

convivência social exigidas pelo grupo.  

Participaram da pesquisa 35 pessoas, sendo 25 membros da equipe de enfermagem e 

10 familiares acompanhantes das crianças internadas no centro de terapia intensiva pediátrica 

oncológica. Cabe ressaltar que houve uma rotatividade de internações no setor durante a 

produção de dados o que justifica o número de familiares acompanhantes envolvidos, uma 

vez que o setor conta apenas com 6 leitos disponíveis para internações.  

Para seleção dos participantes foram utilizados os seguintes critérios de inclusão: ser 

familiar acompanhante de crianças internadas no centro de terapia intensiva pediátrico 

oncológico, de ambos os sexos; membros da equipe de enfermagem lotados no setor, por no 

mínimo 2 meses, de ambos os sexos; E, como critérios de exclusão: familiar acompanhante de 

crianças que tiveram óbito, alta hospitalar e/ou foram transferidas do setor no período da 

coleta de dados e membros da equipe de enfermagem ausentes e/ou em situação de 

afastamento do setor no período da coleta de dados. 

Todos os participantes da pesquisa foram orientados quanto aos objetivos da pesquisa 

e à assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), assegurando aos 

mesmos o direito de acesso aos dados, anonimato na apresentação dos resultados, e ao caráter 

voluntário de participação na pesquisa. 

 

A PRODUÇÃO DE DADOS 

 

A produção de dados foi desenvolvida no período de outubro a novembro de 2014 

mediante o uso das técnicas de observação simples, com o auxílio de um roteiro (APENDICE 

B) e entrevista semiestruturada (APENDICES C e D), gravadas em aparelho digital mp4, para 

preservar a integralidade dos depoimentos. 
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          A técnica de observação é uma forma de coletar os dados utilizando os sentidos como 

visão e audição para o exame de fatos e fenômenos. Trata-se de um procedimento empírico e 

sensorial que deve ser precedida de fundamentação teórica (POLIT; BECK, 2011, p.388). 

Na observação, busca-se relatar a realidade por meio do tratamento de um 

acontecimento em tempo real que pode ser realizado em uma visita ao cenário escolhido para 

o estudo, podendo variar das atividades de coleta de dados formais às informais. As possíveis 

evidências observadas podem ser úteis para proporcionar informação adicional sobre o tópico 

estudado (YIN, 2010). 

           A observação simples nessa pesquisa foi realizada no mês de setembro de 2014 no 

período diurno e noturno, utilizando como base um roteiro (APENDICE B) e teve como 

finalidade descrever o cenário do estudo e a dinâmica do mesmo, bem como a aproximação e 

seleção dos possíveis participantes da pesquisa e posterior aplicação da técnica de entrevista 

semiestruturada, que objetivou aprofundar aspectos da observação e captar o ponto de vista 

dos participantes acerca da temática investigada. 

A entrada no cenário da pesquisa ocorreu antes da passagem de plantão da equipe de 

enfermagem noturna para a diurna que ocorre às 07 horas da manhã. Para o desenvolvimento 

da observação, eu procurava ficar em um local em que fosse possível acompanhar a dinâmica 

do setor e ouvir as falas das pessoas presentes com atenção sem interferir na rotina. Essa etapa 

ocorreu durante os plantões diurno e noturno das equipes do setor.  

Para a realização da segunda etapa, aproximei-me incialmente dos participantes, 

apresentando-me como pesquisadora, expondo os objetivos do estudo e buscando saber do 

interesse de cada um em participar da pesquisa seguido de esclarecimentos sobre a assinatura 

do termo de consentimento livre e esclarecido.  

Nesses momentos, percebi que alguns familiares acompanhantes pareciam ficar com 

certa dúvida, como se tivessem receio de que a pesquisa pudesse interferir no tratamento da 

criança no setor. Dessa forma, foram esclarecidos de que não havia tal risco e que o conteúdo 

das entrevistas era confidencial. Em relação aos profissionais de enfermagem não tive 

qualquer tipo de resistência, todos foram bastante solícitos e atenciosos concordando em 

participar do estudo. 

A entrevista semiestruturada parte de certos questionamentos básicos, apoiados em 

teorias e hipóteses, que interessam à pesquisa e oferecem amplo campo de interrogativas, 

fruto de novas hipóteses que vão surgindo à medida que recebem as respostas do informante 

(TRIVIÑOS, 2010 p. 146). 
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A Entrevista, para Yin (2010) constitui fonte essencial de informações para o estudo 

de caso e exige que o pesquisador opere em dois níveis simultaneamente: satisfazendo as 

necessidades de sua linha de investigação enquanto apresenta questões “amigáveis” e não 

“ameaçadoras” em suas entrevistas. 

As entrevistas foram realizadas de acordo com a disponibilidade dos participantes, 

no período da manhã, tarde e noite, no quarto reservado para o descanso da enfermagem e/ou 

na copa reservada para a alimentação dos familiares acompanhantes, buscando preservar um 

espaço sem interferências.  

 

TRATAMENTO, ORGANIZAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS  

Após o encerramento da produção de dados, os dados da observação foram digitados e 

as entrevistas transcritas na integra, seguidas de identificação com nomes fictícios para 

preservar a identidade dos participantes, como preconizado na legislação vigente sobre 

pesquisas envolvendo seres humanos. 

Assim, para identificação dos membros da equipe de enfermagem foram atribuídos os 

seguintes nomes fictícios: Enfermeiros: Elisa, Elisabete, Elza, Elaine, Elvira, Eunice, Eliane, 

Elisângela, Ester, Eduarda, Eloá; Técnicos de enfermagem: Tereza, Tainá, Taty, Tais, Tânia, 

Talita, Teodora, Ticiane, Taci, Tieta, Tabata, Tatiane, Tiago, Tomas, Tadeu. Para os 

familiares acompanhantes das crianças utilizou-se os seguintes nomes precedidos pelo grau de 

parentesco: Ana, Maria, Julia, Belle, Beatriz, Carlos, Pedro, Paulo, Marcos e Miguel.  

A etapa de análise dos dados, segundo Yin (2010) segue três estratégias gerais que 

norteiam a análise das evidências coletadas no estudo de caso: a primeira corresponde às 

proposições teóricas relativas ao projeto original, uma vez que este deve ter como base os 

objetivos, as questões da pesquisa, as revisões feitas na literatura sobre o assunto e as novas 

proposições ou hipóteses que possam surgir; a segunda, diz respeito às explanações 

concorrentes. Essa estratégia analítica geral tenta definir e testar explanações concorrentes e é 

especialmente útil ao se fazer avaliações do estudo de caso e a terceira estratégia trata da 

descrição de caso - desenvolver uma estrutura descritiva a fim de organizar o estudo de caso 

sendo relevante quando se estiver enfrentando dificuldades em utilizar as proposições teóricas 

ou explanações concorrentes. 

Assim, os dados foram submetidos à Análise de Conteúdo que Bardin (2010) define 

como: 
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Conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter por procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens indicadores 

(quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos ás 

condições de produção, recepção (variáveis inferidas) destas mensagens. Análise do 

conteúdo toma em consideração as significações (conteúdo) [...] procura conhecer 

aquilo que está por trás das palavras sobre as quais se debruça. (BARDIN, 2010, 

p.44). 

  

Para Bardin (2009), a análise de conteúdo desdobra-se nas seguintes fases: pré- 

análise; exploração do material; tratamento dos resultados, inferência e interpretação.    

Pré-análise: nesta fase, é realizada uma leitura flutuante, em que o pesquisador 

estabelece o primeiro contato com os documentos a serem analisados, através de um contato 

exaustivo com o material. Além da leitura flutuante, o investigador faz a escolha dos 

documentos, ou seja, procede à demarcação do universo de documentos sobre os quais 

procederá à análise, constituindo, portanto, o corpus "conjunto de documentos tidos em conta 

para serem submetidos aos procedimentos analíticos" (BARDIN, 2010).  

Nessa etapa é realizado recorte do texto em unidades comparáveis de categorização 

para análise temática e de modalidade de codificação para o registro dos dados. Como último 

procedimento da pré-análise, ocorre a preparação do material no sentido de reuni-lo, no caso, 

de entrevistas gravadas. Estas deverão ser transcritas na íntegra, facilitando, desta maneira, a 

manipulação para a análise.    

Exploração do material: ocorre logo após a pré-análise e nela o material é 

codificado, ou seja, submetido a um "processo pelo qual os dados brutos são transformados 

sistematicamente e agregados em unidades, as quais permitem uma descrição exata das 

características pertinentes do conteúdo" (BARDIN, 2010).  

Para organização da codificação são necessárias três escolhas: recorte (escolha das 

unidades); a enumeração (escolha das regras de contagem); e a classificação e agregação 

(escolha das categorias). Para realizar o recorte do material, é necessária à leitura do mesmo e 

a demarcação dos "núcleos de sentido", ou seja, das unidades de significação. Estas unidades 

podem ser chamadas de unidades de registro que constituem um segmento a ser considerado 

como unidade de base. Após o recorte é realizada a contagem dessas unidades de significação 

que, posteriormente, serão agregadas em categorias.  

 Tratamento dos resultados obtidos, a inferência e a interpretação: no caso de análise 

de conteúdo qualitativo, os resultados brutos são tratados de maneira a serem significativos e 

válidos. Em seguida o pesquisador propõe inferências e interpretações com base nos objetivos 

propostos ou relacionados a descobertas inesperadas (BARDIN, 2010).    
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Da análise dos dados e identificação dos temas e subtemas foram elaboradas as 

seguintes categorias: 

 

Categoria 1: O familiar da criança com câncer até a entrada no centro de terapia 

intensiva pediátrica oncológico: O início dos sintomas, o diagnóstico e a busca por 

tratamento; A chegada ao INCA; A admissão da criança no Centro de Terapia Intensiva 

pediátrico Oncológico 

 

Categoria 2: As interações do familiar acompanhante e membros da equipe de 

enfermagem no cuidado a criança com câncer no Centro de Terapia Intensiva 

Oncológico: Visão da equipe de enfermagem sobre a presença do familiar acompanhante no 

setor; Visão do familiar acompanhante da criança sobre sua presença no setor; Limites e 

possibilidades da presença do familiar no cuidado à criança no centro de terapia pediátrico 

oncológico:   
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CAPITULO 4: O CENÁRIO DA PESQUISA  

 

O INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER (INCA) 

 

Com o objetivo de entender as ações do Instituto Nacional do Câncer, no seu contexto 

social, organizacional e político bem como a inserção da seção oncológica pediátrica, tornou-

se necessário descrever alguns marcos históricos que marcaram a trajetória da instituição 

Instituto Nacional do Câncer – O INCA. 

A história do INCA começa na década de 30, com a reorientação da política nacional 

de saúde, devido ao aumento da mortalidade por doenças crônico-degenerativas, inclusive o 

câncer. As instalações do Centro seriam inauguradas pouco mais de um ano depois, em 14 de 

maio de 1938, com 40 leitos, um bloco cirúrgico, um aparelho de raios-X e outro de 

radioterapia (INCA, 2008b) 

Em 1941 é criado o Serviço Nacional de Câncer - SNC e, três anos mais tarde, o 

Centro de Cancerologia transforma-se no Instituto de Câncer, órgão de suporte executivo 

daquele Serviço. No seu início, o SNC enfrentou sérios percalços, passando a funcionar em 

instalações inadequadas até ser transferido, em 1946, para o Hospital Gaffrée e Guinle 

(INCA, 2008b, p. 16) 

Na década de 50 houve a aquisição de uma sede própria e definitiva, que viabilizasse a 

criação do grande hospital-instituto, o qual passou a nortear os objetivos institucionais. No 

mesmo ano de 1946, foram transferidos para o Patrimônio da União dois terrenos e um 

imóvel em construção, localizados à Praça Cruz Vermelha, n. 23, para aí ser construído o 

prédio do novo Instituto de Câncer, inaugurado onze anos mais tarde, em 1957, com a 

presença do então Presidente da República, Juscelino Kubitschek (INCA, 2008b, p. 20). 

 Em 1961, foi aprovado o novo regimento do Instituto, reconhecendo-o oficialmente 

como Instituto Nacional de Câncer e atribuindo-lhe novas competências nos campos 

assistencial, científico e educacional.  

Em 1972, graças aos movimentos de resistência e de luta internos e externos, o INCA 

foi reintegrado ao Ministério da Saúde, desligando-se de seu antigo órgão gestor financeiro, a 

então Divisão Nacional de Câncer - nova nomenclatura que havia sido adotada para o SNC - e 

passando a ser subordinado diretamente ao Gabinete do Ministro da Saúde. (INCA, 2008b, 

p.21) 

A partir de 1982, o INCA e a CNCC buscam reorientar as ações de controle do câncer, 

por meio de um Sistema Integrado de Controle do Câncer - SICC, cuja estrutura técnico-
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administrativa passaria a ser o Pro-Onco. Em 1983, esta proposta é consolidada, transferindo-

se para o INCA/CNCC as atividades até então exercidas pela Divisão Nacional de Doenças 

Crônico-Degenerativas – DNDCD, na qual também se incorporou a Divisão Nacional de 

Câncer, da Secretaria Especial de Programas de Saúde - SNEPS, do Ministério da Saúde 

(BRASIL, 2008b, p.71-73). 

 Em 1990, com a promulgação da Lei Orgânica da Saúde, através da qual foi criado o 

SUS (Sistema Único de Saúde), novo impulso é dado ao INCA, ao ser incluído 

especificamente em seu Artigo 41, como órgão referencial para o estabelecimento de 

parâmetros e para a avaliação da prestação de serviços ao SUS. Nos anos seguintes, em 1991, 

1998 e 2000, decretos presidenciais ratificariam a função do INCA como o órgão 

governamental responsável por assistir o Ministro da Saúde na formulação da política 

nacional de prevenção e controle do câncer (PNPCC) e como seu respectivo órgão normativo, 

coordenador e avaliador (BRASIL, 2008b, p. 76). 

O INCA consolida a sua liderança no controle do câncer no Brasil, em todas as suas 

vertentes: ampliam-se os programas já em desenvolvimento; criam-se novos programas 

nacionais de detecção precoce do câncer; institui-se um Conselho Consultivo, que congrega 

os representantes das sociedades de especialistas e de instituições especializadas brasileiras; 

incorporam-se ao INCA o Hospital de Oncologia (do ex-Inamps), o Hospital Luíza Gomes de 

Lemos (da Associação das Pioneiras Sociais) e o Pro-Onco (da Campanha Nacional de 

Combate ao Câncer); cria-se a Fundação Ary Frauzino para Pesquisa e Controle do Câncer - 

FAF, hoje, Fundação do Câncer (BRASIL, 2008b, p. 84). 

Em 2000, buscando expandir a capacidade de serviços oncológicos do SUS e garantir 

para toda a população uma assistência oncológica integral, com qualidade e de forma 

integrada, o Ministério da Saúde Pública criou a Portaria 3.535, que regulamenta o "Projeto 

Expande" atribuindo ao INCA sua coordenação (BRASIL, 2008b, p. 91). 

 Com base neste Decreto, foram criadas as cinco Unidades assistenciais descritas a 

seguir, independentes administrativamente e com equipes de saúde próprias, que permitiram a 

descentralização dos serviços prestados: - Hospital do Câncer I (HC-I) - Hospital do Câncer II 

(HC-II).  Hospital do Câncer III (HC-III) - Hospital do Câncer IV (HC-IV) - Centro Nacional 

de Transplante de Medula Óssea (CEMO).  

Em fins de 2005, o Ministério da Saúde lançou a Política de Atenção Oncológica 

através da Portaria GM/MS 2.439 de 8 de dezembro, reconhecendo o câncer como um 

problema de saúde pública e criando a Rede de Atenção Oncológica, um trabalho cooperativo 

para o controle do câncer, com a participação do Governo Federal, Secretarias Estaduais e 

http://dtr2001.saude.gov.br/sas/portarias/port98/GM/GM-3535.html
http://www1.inca.gov.br/inca/Arquivos/Legislacao/portaria_2439.pdf
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Municipais de Saúde, universidades públicas e particulares, serviços de saúde e centros de 

pesquisa, assim como de organizações não governamentais e a sociedade em geral 

(FERMAN; GONÇALVES; GUIMARÃES, 2002, p. 277). 

Em 2007, ao longo de todo o ano, diversas ações e eventos são realizados para marcar 

os 70 anos de criação do Instituto. Destaca-se a realização do 2º Congresso Internacional de 

Controle do Câncer. Em maio, durante a solenidade de abertura das comemorações, o INCA é 

informado sobre a intenção do Governo do Estado do Rio de Janeiro em ceder ao Instituto 

uma área de 14.500 m2, localizada atrás de seu edifício-sede na Praça Cruz Vermelha, para 

construção de um moderno centro de desenvolvimento científico e de inovação para o 

controle do câncer do país. O complexo concentrará as áreas de pesquisa, assistência, 

educação, prevenção, vigilância e detecção precoce (INCA, 2013). 

O Hospital do Câncer I (HC I) está localizado à Praça Cruz Vermelha, nº 23, no 

Centro constituindo: 

A principal unidade hospitalar do INCA e a de maior complexidade tecnológica, 

estruturado para atender doentes de todas as modalidades de câncer. Dispõe 

atualmente de 168 leitos (incluindo-se 15 leitos para Terapia Intensiva e 12 para o 

CEMO), distribuídos em 11 andares, com uma área de 33.000 m2. O Centro 

Cirúrgico está equipado com 9 salas operatórias e tecnologia de última geração. Na 

área de exames complementares, o HC I conta com serviços de alta tecnologia, tais 

como ressonância magnética, tomógrafo helicoidal e gama câmara. Completam o 

HC I os setores de reabilitação e de suporte laboratorial e terapêutico. Esta unidade 

atua também nas áreas de pesquisa clínica aplicada, investigando novas modalidades 

terapêuticas do câncer, e de ensino médico com cursos de especialização e 

residência em várias especialidades afins. Atualmente, o HC I conta com 1519 

funcionários (INCA, 2004, p. 47). 

 

 

 

  

O Hospital do Câncer II (HC II) está localizado à Rua Equador, 831 – Santo Cristo, 

Rio de Janeiro, RJ, sendo responsável pelo: 

 

Atendimento a adultos matriculados nos Serviços de Ginecologia e Oncologia 

Clínica, oferecendo tratamento ambulatorial, internações e cirurgias. Suas 

instalações compreendem um Centro Cirúrgico com estrutura física e equipamentos 

apropriados, Centro de Terapia Intensiva (CTI) com 6 leitos, Unidades de Pós-

Operatório (UPO) com 3 leitos, Ambulatório, Emergência e um Centro de 

Quimioterapia, atualmente com capacidade para 25 atendimentos por dia. Com sete 

andares e 96 leitos, o HC II ocupa uma área de 6.200m2, na qual trabalham 490 

funcionários (INCA, 2004, p. 51). 

 

 

 

O Hospital do Câncer III (HC III) situado na Rua Visconde de Santa Isabel, nº 274, 

Vila Isabel, Rio de Janeiro – RJ.  

 

 

http://www.cancercontrol2007.com/
http://www.cancercontrol2007.com/
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Dispõe de 52 leitos instalados e em pleno funcionamento. Conta em seu quadro com 

389 funcionários. Atende a pacientes predominantemente do sexo feminino, com 

doenças malignas de mama, e desenvolve assistência de natureza multidisciplinar, 

tratamento cirúrgico, quimioterápico, clínico, fisioterápico, psicológico, orientação 

nutricional e assistência social (INCA, 2004, p. 55). 

 

Hospital do câncer IV O HC IV funciona na Rua Visconde de Santa Izabel, 274, em 

Vila Isabel, Rio de Janeiro – RJ. 

 
Surgiu a partir do Serviço Terapêutico Oncológico (STO) – em atividade desde 1987 

–, tendo sido inaugurado em 1998, quando passou a funcionar como unidade 

assistencial do INCA, denominado CSTO, em um prédio de seis andares, com 56 

leitos, especialmente construído para abrigar os seus serviços. Sua finalidade é 

oferecer cuidados paliativos aos pacientes fora de possibilidades para tratamento 

antitumoral, previamente tratado no INCA. Seus principais objetivos são a 

manutenção da qualidade de vida dos pacientes e seus familiares – em que o 

atendimento domiciliar se impõe –, e formar e treinar profissionais de saúde na 

especialidade de cuidados paliativos. Uma equipe multidisciplinar atualmente 

formada por 176 profissionais dá atenção permanente aos pacientes e seus familiares 

nos atendimentos de tipo ambulatorial, tanto de rotina quanto de emergência, não só 

por meio de consultas telefônicas, 24 horas por dia, mas também em visitas 

domiciliares – tendo sempre em vista a melhor qualidade de vida do paciente e a 

segurança dos familiares (INCA, 2004, p. 59). 

 

 

O Centro de Transplante de Medula Óssea (CEMO) está situado à Praça Cruz 

Vermelha, 23 / 7
o
 andar, Centro, Rio de Janeiro-RJ. 

 
Conta em seu quadro com 160 funcionários, distribuídos nos seguintes setores: 

Unidade Clínica, que dispõe de 12 leitos instalados em ambiente alimentado por um 

sistema de filtragem especial do ar para a redução das partículas ambientais, visando 

minimizar o risco de infecções; Unidade Ambulatorial, que recebe os novos 

pacientes e é também responsável pelo acompanhamento dos pacientes 

transplantados com características de Hospital-Dia; Unidade Laboratorial, que dá 

suporte aos transplantes, executando exames essenciais para sua realização e 

acompanhamento dos pacientes, além de realizar pesquisa clínica e translacional; 

Divisão de Imunogenética, que inclui o laboratório onde se realizam as tipagens de 

doadores para transplante (INCA 2004, p. 62). 

 

 

  Além disso, o INCA conta com o Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea 

(REDOME), o Registro de Receptores de Medula Óssea (REREME), o Banco de Sangue de 

Cordão Umbilical e Placentário (BSCUP). 

As unidades hospitalares do INCA são classificadas como de alta complexidade.  

Dessa forma, para ser atendido nesses hospitais é necessário passar primeiramente por 

unidades de saúde de atenção básica (posto de saúde, ambulatório) e/ou de média 

complexidade (clínica especializada, hospital) onde tenha recebido o diagnóstico de câncer 
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(laudo de biópsia ou punção) ou com forte suspeita de câncer (exame de radiografia, 

tomografia ou ressonância magnética). 

Como o foco do trabalho é o centro de terapia intensiva pediátrico oncológico, será 

destacada a história da criação dos setores pediátricos do INCA. Os setores pediátricos estão 

localizados no HCI e distribuídos da seguinte forma: no 1°andar encontra-se a emergência 

pediátrica, no 5°andar as enfermarias pediátricas oncológica e hematológica e o CTI 

pediátrico e no 11° andar o ambulatório pediátrico.  

A Seção de Oncologia Pediátrica do INCA foi criada em 1957, consolidando-se como 

centro de referência para o tratamento de neoplasias malignas na infância. É responsável pelo 

atendimento de crianças portadoras de tumores sólidos, quanto às neoplasias hematológicas 

em crianças, o respectivo serviço é realizado pelo Serviço de Hematologia (BRASIL, 2014). 

A Seção de Oncologia Pediátrica conta com uma infraestrutura que, além da 

Emergência Pediátrica, inclui UTI Pediátrica, Ambulatório Pediátrico, Hospital Dia 

(Quimioterapia) e Consultório Odontológico, além de Sala de Recreação, Brinquedoteca e 

sala de aula, em parceria com a Secretária Municipal de Educação, para as crianças internadas 

no Instituto. Possui ainda um Consultório Oftalmológico, único no Estado do Rio 

especializado no tratamento de crianças com retinoblastoma, tumor oftalmológico mais 

frequente na infância (INCA, 2014). 

 Para Ferman (2002), a nova estrutura regimental do Ministério da Saúde, oficializada 

pelo Decreto Presidencial 3.496, de 10/06/2000, as seções de Pediatria Clínica e de Cirurgia 

Pediátrica do Hospital do Câncer I do INCA passaram a chamar-se, respectivamente, Seção 

de Oncologia Pediátrica e Seção de Cirurgia Oncológica Pediátrica. 

 

Depois de funcionar em diversos alas e andares do Hospital do Câncer, o 

atendimento às crianças e adolescentes foi, em 1985, transferido para a ala A do 5o 

andar do prédio da Praça Cruz Vermelha. Em 1990, foi disponibilizada a nova ala de 

internação da Seção de Pediatria Clínica e da Seção de Cirurgia Pediátrica a ala B 

desse mesmo 5º andar, devidamente reformada; e, em 16 de março de 1999, as 

novas instalações ambulatoriais no 11º andar desse mesmo prédio, onde se passou a 

fazer o atendimento externo daqueles doentes, pela Seção de Oncologia Pediátrica. 

(FERMAN; GONÇALVES; GUIMARÃES, 2002, p. 278). 

 

 No 1° andar encontra-se localizado o Pronto Atendimento Pediátrico inaugurado em 

24/03/2009. Este tem por objetivo absorver a clientela infanto-juvenil no atendimento das 

emergências oncológicas. Esse setor funciona com três leitos, um consultório médico, um 

plantonista médico, enfermeiro, dois técnicos de enfermagem e equipamentos de transporte e 

suporte local (respirador, camas-leito, oxímetro, monitor de beira de leito).  
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No 11° andar encontra-se o ambulatório, o qual é a porta de entrada no serviço de 

pediatria. Nesse espaço são admitidas crianças em várias situações, a saber: efetuando 

matrícula, estabelecendo o diagnóstico, em tratamento quimioterápico, radioterápico ou ainda 

cirúrgico, caso de emergências que precisam de internação por complicação do tratamento, 

algumas na fase do controle da doença e outras em fase terminal. O ambulatório conta com 

doze salas, sendo duas destinadas a pacientes portadores de Cateter Venoso Central de Longa 

Permanência, uma do consultório dentário, outra para procedimentos, uma de atendimento pré 

consulta (medidas antropométricas e sinais vitais), uma de consulta de enfermagem e as 

demais para consultórios médicos. 

No 5° andar estão localizadas as enfermarias de oncologias e hematologia, o CTIP e a 

brinquedoteca. As enfermarias estão divididas em ala A e ala B. na Ala B encontra-se a 

enfermaria oncológica que admite crianças com tumores sólidos, atualmente possui 18 leitos 

distribuídos em quartos, no qual 02 contendo quatro leitos, uma com 02 leitos, 04 leitos 

individuais (04), um posto de enfermagem, e sala de preparo de medicação. Conta, além 

disso, com uma equipe multiprofissional de saúde. Nessa mesma Ala está localizada a 

brinquedoteca, espaço destinado ao lazer das crianças hospitalizadas. Na Ala A se encontra a 

enfermaria de hematologia destinada às crianças com doenças hematológicas. Essa enfermaria 

possui um total de 12 leitos distribuídos em quartos, no qual 02 possuem 04 leitos e 04 

possuem 01 (um) leito. Ainda nessa Ala se encontra o CTIP.  

A partir de 06 de março de 2001, com as novas instalações da Ala A no referido andar, 

igualmente reformadas, as enfermarias pediátricas da Hematologia e o recém-construído CTI 

Pediátrico passaram a receber pacientes para internação. (FERMAN; GONÇALVES; 

GUIMARÃES, 2002, p. 278). 

O centro de terapia intensiva pediátrico oncológico foi inaugurado no ano de 2002 

para atender à demanda de crianças e adolescentes em estado crítico de saúde com 

necessidade de serem admitidas em emergências oncológicas ou em pós-operatórios 

imediatos que necessitavam de um tratamento intensivo.  

Segundo Monteiro (2005): 

A criação de uma unidade de terapia intensiva pediátrica foi tornando-se cada vez 

mais necessária, com isso foi desenvolvido um projeto com o objetivo de fornecer 

assistência a pacientes pediátricos em tratamento oncológico no INCA em estado 

crítico. Nele foram descritos os seguintes benefícios: possibilitar encaminhamento 

precoce de paciente a UTI pediátrica, prevenindo complicações e aumentando a 

possibilidade de cura, promover cuidados de terapia intensiva pediátrica aos 

pacientes em estado crítico, em tratamento oncológico no INCA e desenvolver e 

disseminar conhecimento técnico especializado em terapia intensiva pediátrica em 

pacientes submetidos a tratamento oncológico. (MONTEIRO, 2005, p.4) 
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Para a inauguração do referido setor foi necessário a contratação de profissionais com 

perfil de terapia intensiva pediátrica ou neonatal, uma vez que a especialização oncológica 

não era considerada pré-requisito. Inicialmente foram contratados 06 (seis) enfermeiros e 11 

(onze) técnicos de enfermagem. 

Monteiro (2005) continua: 

 

Os enfermeiros admitidos nesta unidade passaram por um processo de seleção onde 

foram exigidos dois anos de experiência em unidade de terapia Intensiva Pediátrica 

ou Neonatal, sem a necessidade de experiência oncológica. Na instituição foi 

oferecido um programa de ensino admissional em serviço, com o objetivo de 

fornecer informações acerca da estrutura organizacional do INCA e do HCI, além de 

conhecimentos técnicos científicos sobre a criança oncológica sob cuidados 

intensivos. Nesse treinamento foi oferecido aulas teóricas, estagio de observação e 

pratico nas enfermarias, ambulatórios e quimioterapia do serviço de pediatria, além 

de um período no Centro de Terapia Intensiva Adulto do HCI. O cuidado 

humanizado a criança oncológica crítica, foi um dos objetivos específicos do 

programa. 

                                                                                            (MONTEIRO, 2005, p.5) 

 

 

 

Atualmente o setor possui uma equipe multiprofissional de saúde especializada em 

Terapia Intensiva e em oncologia e obedece à Resolução nº 7, de 24 de Fevereiro de 2010 que 

dispõe sobre os requisitos mínimos para funcionamento de Unidades de Terapia Intensiva e dá 

outras providências. Na RDC n° 7 (ANVISA, 2010) são adotadas as seguintes definições: 

Alvará de Licenciamento Sanitário; Área crítica; Centro de Terapia Intensiva (CTI); 

Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH, Educação continuada em 

estabelecimento de saúde; Evento adverso; Gerenciamento de risco; Hospital; 

Humanização da atenção à saúde; Índice de gravidade ou Índice prognóstico; 

Médico diarista/rotineiro; Médico plantonista; Microrganismos multirresistentes; 

Microrganismos de importância clínico-epidemiológica; Norma; Paciente grave; 

Produtos e estabelecimentos submetidos ao controle e fiscalização sanitária; 

Produtos para saúde; Queixa técnica; Regularização junto ao órgão sanitário 

competente; Risco; Rotina; Sistema de Classificação de Necessidades de Cuidados 

de Enfermagem; Sistema de Classificação de Severidade da Doença; Teste 

Laboratorial Remoto (TRL); Unidade de Terapia Intensiva (UTI); Unidade de 

Terapia Intensiva - Adulto (UTI-A); Unidade de Terapia Intensiva Especializada; 

Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTI-N); Unidade de Terapia Intensiva 

Pediátrica (UTI-P). Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica Mista 

(UTIPm).(ANVISA, 2010, p.1).  
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CONHECENDO O CENTRO DE TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICO ONCOLÓGICO 

(CTIPO) 

 

O Centro de Terapia Intensivo Pediátrico oncológico está localizado no 5° andar do 

Hospital do Câncer I, na Praça da Cruz Vermelha, centro da cidade do Rio de Janeiro. É um 

setor recente, tendo sido inaugurado no ano de 2002, para atender de forma segura e eficaz, 

crianças em tratamento oncológico em estado crítico de saúde. As indicações para as 

internações no centro de terapia intensivo pediátrico oncológico são os tratamentos cirúrgicos, 

os casos de agravos clínicos, efeitos colaterais oriundos do próprio tratamento de 

quimioterapia e radioterapia como vômitos, desidratação, distúrbios hidroeletrolíticos, 

alteração de sensório, alterações de níveis pressóricos, e em situações de grande 

descompensação hemodinâmica voltados para as principais emergências encontradas em 

crianças portadoras de neoplasias. 

Ao chegar ao setor depara-se com uma porta de entrada principal contendo uma placa 

de identificação do mesmo. A passagem por esta porta dá acesso a uma saleta onde ficam 

armários e uma porta para a sala da chefia médica do setor, e outra porta que, por sua vez, dá 

acesso ao setor propriamente dito. Nos armários à direita ficam armazenadas roupas, lençóis, 

fronhas, traçados, pijamas para os acompanhantes e para a equipe multiprofissional, além de 

bacias, comadres e patinhos. Nos armários à esquerda ficam armazenadas bombas de infusão 

de medicamento e de dieta enteral. 

Ao entrar no CTIPO tem-se uma visão ampla do setor. Ao centro fica localizado um 

espaço destinado a visualizar todos os Boxes dos pacientes. Esse espaço contém três 

escrivaninhas, sendo uma posicionada centralmente onde fica um monitor que mostra os 

sinais vitais das crianças, um telefone, o livro de ordens e ocorrências da equipe de 

enfermagem, escala de serviço, listas de ramais de outros setores do hospital, caixa onde 

ficam guardados rótulos de soro, dentre outros papeis. Na escrivaninha à direita, localiza-se 

um computador e um telefone. Na outra escrivaninha localizada ao fundo, encontram-se dois 

computadores, uma impressora, os prontuários das crianças internadas no setor, livros, um 

armário com DVDs infantis e, em sua parte traseira, um outro armário que armazena os 

impressos, tais como: balanço hídrico, evolução de enfermagem, hemotransfusão, receituário, 

risco de queda, dentre outros papeis importantes para a parte burocrática do setor. 

No setor existem ao todo, seis boxes contendo cama elétrica, monitores cardíacos, 

respiradores, uma cama para o familiar acompanhante, cortina, um carrinho onde são 

colocados materiais de uso individual da criança (gaze, termômetro, sondas de aspiração, 
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luvas estéreis e de procedimentos, fraldas, seringas, agulhas, estetoscópio, esparadrapos, 

micropore, álcool, Clorexidina alcoólica e degermante, ampolas de soro fisiológicos e de água 

destilada), saída de vácuo, saída de oxigênio, uma cesta contendo macronebulizadores, 

micronebulizadoes, ambus, chicote de oxigênio, circuito de aspiração, filtros de respiradores e 

o circuito dos respiradores (traqueias).  

Possui também uma incubadora aquecida, uma maca de transporte equipada com balas 

de oxigênio, respirador e monitor, um carrinho de PCR com desfibrilador, cabos de 

laringoscópio e lâminas, tábua de massagem cardíaca, um aparelho para leitura de gasometria 

arterial e sua impressora, e um carrinho com vários materiais (seringas, agulhas, 

haemoglucoteste, tubos de armazenamentos de sangue, coletores de urina, luvas, suwbs, entre 

outros). Todos esses equipamentos dispostos com bom acesso caso haja uma emergência. 

Ainda no setor existe um posto de enfermagem onde são feitos o preparo das 

medicações contendo todos os materiais necessários, bem como um aparelho de ECG. Uma 

sala chamada de arsenal onde também são armazenados todos os materiais necessários para o 

bom funcionamento do setor. Outra sala contendo cabos de oxímentros, ECG, manguitos de 

pressão arterial, eletrodos, materiais do serviço de fisioterapia, caixas de soros, estetoscópio, 

bipaps, um monitor cardíaco e bombas de dieta. Paralelamente a essa sala, localiza-se outra 

unidade onde são armazenados os materiais necessários para a montagem do box, tais quais: 

umidificadores, traqueias, filtros, ambus, chicotes, campos estéreis, bandejas para 

procedimentos cirúrgicos, campos estéreis, capotes, aquecedores, dentre outros. 

A iluminação do setor é homogeneamente distribuída, contando com uma luz central 

em todos os boxes e outra na cabeceira do leito. Possui várias luzes distribuídas centralmente 

e paralelas e quando estão conjuntamente ligadas, dá-se a impressão de ser sempre de dia. 

Quanto à ventilação o setor possui várias saídas para que o ar refrigerado central 

penetre de forma uniforme em todo o ambiente. A temperatura varia entre 17 a 21 graus sendo 

controlada por profissionais da manutenção.  

No que se refere ao quesito de recursos humanos esta unidade conta com uma equipe 

multiprofissional cujos integrantes são voltados para o cuidado à criança bem como do 

familiar que a acompanha. A equipe de enfermagem é composta por 12 enfermeiros e 15 

técnicos de enfermagem, distribuídos em plantões diurnos e noturnos, que fazem plantão de 

12 x 60 horas com complementação de carga horária. Sendo que a equipe diurna é composta 

por 2 (dois) enfermeiros e 3 (três) técnicos plantonistas e equipe noturna por 2 (dois) 

enfermeiros e 2 (dois) técnicos de enfermagem. O regime de trabalho possui uma carga 
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horária de 40 horas semanais, sendo que um enfermeiro e um técnico de enfermagem são 

diaristas. 

A equipe médica é composta por 2 (dois) médicos plantonistas SD e SN, além de 3 

(três) médicos diaristas e quatro residentes, exceto nos fins de semana que a equipe fica 

reduzida a um médico SD e a outro SN. Inclui ainda um fisioterapeuta diarista e outro 

plantonista diurno, além de nutricionista, psicólogos, fonoaudiólogos, assistentes sociais, 

todos em regime de plantão diurno. A unidade conta também com serviço de limpeza 24hs e 

um operacional de serviços gerais no período diurno. 

 

A EQUIPE DE ENFERMAGEM DO CTIPO 

 

Dos 25 profissionais de enfermagem participantes da pesquisa, 22 (88%) são do sexo 

feminino e 03 (12%) do sexo masculino. Quanto à categoria profissional, 10 (40%) são 

enfermeiros e 15 (60%) técnicos de enfermagem. Quanto à qualificação profissional todos os 

enfermeiros são especialistas, dos quais 02 (8%) atuam nas áreas de oncologia e 09 (82%) em 

terapia intensiva. Dos 15 (60%) técnicos de enfermagem, 09 (36%) são graduados em 

enfermagem, dos quais 04 (16%) possuem especialização em terapia intensiva.  

Em relação ao perfil acadêmico dos membros da equipe de enfermagem, constata-se 

que todos os enfermeiros são especialistas em terapia intensiva ou oncologia. Quanto aos 

técnicos de enfermagem, a sua maioria concluiu a graduação em enfermagem e alguns têm 

especialização em terapia intensiva. Com isso, foi evidenciado que a equipe de enfermagem 

do setor tem capacitação técnica e científica, obedecendo aos pré-requisitos solicitados no 

edital do concurso, para integrar a equipe do centro de terapia intensiva pediátrico oncológico. 

Reforçando tal requisito, Araújo (2005, p. 21) enfatiza que a equipe do CTI deve ser 

especializada, treinada, apta a atender os clientes e manejar os equipamentos com segurança e 

destreza. Entre os profissionais da equipe de enfermagem, os escolhidos para trabalhar no CTI 

são aqueles com maior experiência, preparo e que, principalmente, demonstram interesse 

pelas finalidades e objetivos do setor, além de iniciativa e responsabilidade, pois este é um 

local do hospital que possui equipamentos com tecnologia avançada, necessários a um bom 

atendimento.  

No que se refere ao tempo de formação e atuação profissional, os enfermeiros são 

graduados há pelo menos 10 anos e atuam no setor há cerca de 4 anos e os técnicos de 

enfermagem são formados entre 10 a 20 anos e possuem o mesmo tempo de atuação dos 

enfermeiros. O tempo de formação dos 10 enfermeiros (40%) ficou em torno de 10 anos e dos 

15 técnicos (60%) variou entre 10 a 20 anos. A respeito da atuação no centro de terapia 
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intensiva pediátrico o tempo de atuação foi o mesmo, tanto para os enfermeiros quanto para 

os técnicos de enfermagem. Isso se explica pelo fato de a admissão no setor ter ocorrido na 

mesma época. Com isso, o tempo de experiência que esses profissionais vêm adquirindo 

tornou-se fundamental para que fosse desenvolvido um cuidado efetivo à criança internada no 

setor.  

Para Araújo (2005, p. 22), o cuidado no CTI se reverte a crianças graves, que exigem 

mais dedicação e atenção. No entanto, no momento de sua recuperação, os sentimentos de 

alegria contagiam toda a equipe, que de alguma maneira contribuiu para que isso acontecesse. 

É um momento glorioso para todos, em que o esforço é recompensado. Dessa forma, o 

trabalho no CTI pode promover o bem-estar da equipe. 

Quanto à carga horária de trabalho todos os 25 (100%) membros da equipe de 

enfermagem que atuam no CTIPO cumprem um regime de 40 horas semanais distribuídos em 

plantões diurno e noturno, escala de 12 X 60, com 03 complementações por mês, segundo 

opção dos referidos profissionais. Dentre esses profissionais 08 (32%) trabalham também em 

outra instituição.  

Associando a carga horária instituída no INCA com a carga horária que alguns 

profissionais desenvolvem em outra instituição ressalta-se o risco de desgaste físico e mental 

frente a rotina do trabalho presente nesse setor. 

Essa afirmativa é corroborada por Martins (2000, p. 55), ao afirmar que o estresse no 

CTI decorre de vários fatores, dentre os quais a sobrecarga, trabalho exaustivo, poucas folgas, 

carga horária excessiva, ambiente fechado e impotência profissional. 

Dessa forma, a instabilidade emocional da equipe de enfermagem pode refletir 

diretamente na qualidade da assistência oferecida ao cliente e a seus familiares. Nesse sentido, 

em unidades complexas como o CTI, é importante um serviço especializado para atendimento 

das necessidades psicoemocionais da equipe, visando promover suporte emocional a mesma, 

amenizando seus anseios e, consequentemente, melhorando a qualidade do trabalho 

desenvolvido (ARAUJO, 2005, p. 26). 

 

CONHECENDO O FAMILIAR ACOMPANHANTE DA CRIANÇA COM CÂNCER NO 

CTIPO 

 

Participaram da pesquisa 10 familiares acompanhantes dos quais, 09 (90%) eram mães 

e 01 (10%) era pai.  Quanto à faixa etária, 03 (30%) estavam entre 20 e 30 anos, 04 (40%) 

entre 30 e 40 anos e 03 (3º%) entre 40 a 50 anos. Quanto ao estado civil todos os 10 (100%) 
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familiares eram casados; em relação ao número de filhos 02(20%) possuíam 01(um) filho que 

estava hospitalizado no CTIP; 04 (40%) tinham 02 filhos, dos quais 01 estava no CTIP, 

03(30%) tinham 03 filhos, sendo um internado, e 01 (10%) tinha 05 filhos, dentre os quais 01 

estava hospitalizado. Quanto ao Ensino: 02(20%) cursaram o Ensino Fundamental completo, 

02 (20%) o Ensino Médio incompleto, 04(40%) Ensino Médio completo e 01(10%) era 

estudante de curso de graduação em Nutrição. Quanto à profissão/ocupação: 07 (70%) eram 

do lar, 01(10%) era estudante de graduação em nutrição, 01(12,5%) era motorista de van 

escolar e 01 (10%) trabalhava com serviços gerais. 

No que se refere à renda familiar 08 (80%) recebiam até 1000 reais, 01 (10%) entre 

1000 a 2000 reais e 01(10%) acima de 3000 reais. Quando perguntados sobre a opção 

religiosa 09 (90%) eram evangélicos e 01 (10%) era católico.  

Todos os participantes residiam em casa de alvenaria com água e esgoto e coleta de 

lixo.  Dos 10 familiares acompanhantes 07(70%) eram naturais e residentes no Estado do Rio 

de Janeiro, 03 (30%) eram provenientes do Estado de Pernambuco, Maranhão e Bahia, porém 

atualmente residiam no Estado do Rio de Janeiro para tratamento do filho internado no setor.  

Segundo Castro (2010, p. 976), a comunicação do diagnóstico traz grandes 

modificações em várias áreas da vida dessas mães, na estrutura familiar, pessoal e social. Tais 

mulheres ao acompanharem seus filhos deslocam-se de suas moradias, deixam suas famílias, 

suas cidades que ficam no interior do estado ou em outros estados da região. Deixam seus 

outros filhos com seus pais ou marido que, em alguns casos, está presente no tratamento e, em 

outros, mantêm-se algo distantes. Além disso, podem ocorrer deslocamentos da família para 

outros municípios da região, acarretando maiores preocupações e angústias. Essa separação 

dos familiares causa sofrimento contínuo nessas mulheres. 

Todos os familiares acompanhantes contam com um local chamado Instituto Ronald 

Mcdonald, popularmente conhecido como casa Ronald. Essa casa abriga familiares residentes 

no Estado do Rio de Janeiro, que residem distante do HCI e que também possuem familiares 

provenientes de outras regiões do país. 

Para o INCA (2014, p. 7) o Instituto Ronald Mac Donald tem por missão promover a 

saúde e a qualidade de vida de crianças e adolescentes com câncer, e assim, contribuir para 

mudar o panorama do câncer no Brasil. Fundado em 08 de abril de 1999, o Instituto Ronald 

Mcdonald possui foco na luta contra o câncer infanto-juvenil, ação diretamente vinculada à 

garantia do direito à vida e à dignidade da pessoa humana, e tem como objetivo contribuir 

para aumentar o índice de cura da doença. 
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Para o desenvolvimento de seus Programas – Casas Ronald Mcdonald, Espaço da 

Família, Diagnóstico Precoce e Atenção Integral, o Instituto conta com o apoio da 

comunidade científica e de voluntários sociais, ambos representados em seus Conselhos. E 

para implantação dos Programas em âmbito nacional, o Instituto trabalha com a articulação de 

uma rede de instituições parceiras que atuam pela mesma causa nas diversas regiões 

geográficas brasileiras (INCA, 2014, p. 7). 

 

CONHECENDO A DINÂMICA DO CTIPO 

 

 

A dinâmica do setor funciona da seguinte maneira: às 7:00 da manhã ocorre a troca de 

plantão e os enfermeiros que estão saindo passam aos colegas recém-chegados tudo que 

aconteceu no plantão. A passagem de plantão inclui a discussão de cada caso, leito a leito. Ao 

termino da passagem é realizada a abertura do livro de ordem e ocorrências, checagem do 

funcionamento do desfibrilador, cabos de laringoscópio, bem como das lâminas, inspeção da 

caixa de psicotrópicos, dos lacres da maleta de transportes e do carrinho de parada 

cardiorrespiratória (PCR) e da temperatura da geladeira e ainda, avaliação do risco de queda 

das crianças. Concluída essa etapa há uma pausa para o café da manhã em sistema de rodizio. 

Após o café inicia-se o preparo do banho nas crianças e a verificação dos sinais vitais, 

geralmente realizada pelo técnico de enfermagem. Separam-se os lençóis, traçados, oleados 

(confeccionados de saco plástico) bagbath (lenço usado no banho), material de higiene oral, 

filtros de respiradores quando necessários, fixação de tubo e de TQT e material de curativo. 

Dependendo do tamanho e do estado de saúde da criança o banho pode ser realizado por um 

enfermeiro ou técnico de enfermagem ou por ambos. É durante a realização do banho que se 

inicia o processo de interação entre a enfermagem e o familiar acompanhante das crianças no 

setor. 

Quando apenas um dos profissionais de enfermagem procederá ao banho, convida o 

familiar acompanhante a participar de todo o procedimento, explicando o que está sendo 

executado na criança, que geralmente atende prontamente o pedido. Quando os dois 

profissionais irão realizar o banho, o familiar acompanhante é convidado a ir tomar seu café 

ou proceder ao seu banho corporal. Porém, na maioria das vezes, o familiar acompanha o 

banho e, é nesse momento, que ocorre também uma troca de informações. O familiar 

aproveita para esclarecer alguma dúvida com o profissional de enfermagem, sobre sua 

trajetória desde o diagnóstico de câncer em seu filho, descrevem como lidaram com esses 

acontecimentos na família. Durante o banho são realizados pelo os enfermeiros curativos dos 
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acessos venosos e feridas operatórias, exame físico, trocas de fixação do tubo ou TQT, troca 

do filtro, higiene oral, além de algumas orientações, quando necessário e/ou solicitadas. 

Ao finalizar o banho da criança sob seus cuidados, os enfermeiros percorrem de leito 

em leito examinando as outras crianças e executando os procedimentos pertinentes. Após a 

visita os enfermeiros dão início ao aprazamento das prescrições e os técnicos elaboram os 

registros de enfermagem, o preparo e administração dos medicamentos segundo as 

prescrições médicas. Caso as atividades transcorram normalmente às 11 horas da manhã os 

técnicos de enfermagem começam a verificar os sinais vitais, administrar as medicações e 

zerar as bombas infusoras, lançando tudo no balanço de controle hídrico. Um enfermeiro fica 

responsável por fechar os balanços enquanto o outro acompanhará o Round (momento em que 

são discutidos os casos das crianças internadas). Finalizada essa rotina ocorre um 

revezamento para o horário de almoço da equipe. 

À tarde são realizadas as mudanças ocorridas, indicadas durante o Round, tais como: 

mudança na prescrição, coleta de sangue, retirada e/ou passagem de CVD e SNE, retirada de 

acesso venoso profundo, punções de acessos venosos periféricos e a evolução do paciente no 

prontuário. Cabe ressaltar que o enfermeiro também é responsável pelo transporte de crianças 

para exames de TC, RMN, Cintilografia, e radioterapia, bem como encaminhar as mesmas 

para o centro cirúrgico.  

Somam-se as tarefas do enfermeiro, a de instalar hemoderivados e antifúngicos, 

admitir a criança no setor no sistema chamado absolute, preencher o impresso contendo a 

passagem de plantão, registro geral de enfermagem, folha com doses de medicações, caso 

haja uma parada cardiorrespiratória, inspeção das fitas de medicações das crianças nas 24 

horas receber o familiar e passar as orientações quanto ao funcionamento do setor. Às 18 

horas é realizada nova verificação dos sinais vitais, administração de medicamentos e 

novamente as bombas infusoras são zeradas. O balanço hídrico é fechado e os resultados são 

transcritos para o impresso da passagem de plantão. Dessa forma, chega-se ao término de um 

plantão de 12 horas diurno, quando se dará a passagem do plantão leito a leito para o 

enfermeiro que irá assumir o próximo plantão. 

Às 19 horas inicia - se o plantão noturno que é uma extensão do plantão diurno. Nesse 

período os profissionais ficam atentos às intercorrências e manutenção dos cuidados integrais.  

Na admissão da criança no CTIPO o familiar acompanhante é informado sobre a 

rotina do setor que inclui: horário do banho, refeições, visitas externas e da necessidade de 

permanência contínua com a criança. Este também recebe uma chave para guarda dos seus 

pertences e é apresentado o setor, bem como o box onde poderá acompanhar a criança durante 
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a sua permanência no setor. Essas informações são fornecidas pelo enfermeiro do plantão 

durante a internação da criança e ocorrem no saguão do setor ou no espaço destinado para as 

refeições dos familiares acompanhantes. 
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CAPITULO 5: O FAMILIAR ACOMPANHANTE DA CRIANCA E A EQUIPE DE 

ENFERMAGEM NO CENTRO DE TERAPIA INTENSIVO PEDIÁTRICO 

ONCOLÓGICO 

 
 

A família é fundamental no processo de cuidar da criança e, para isso precisa receber 

orientações sobre a patologia, suas manifestações e implicações, visando favorecer sua 

participação e apoio nesse processo e assisti-la na perspectiva terapêutica proposta. Dessa 

forma, poder-se-á desenvolver um cuidado cotidiano de qualidade e com autonomia, 

prevenindo agravos à saúde do infante (ARAUJO et al., 2009). 

Nesse sentido, no cotidiano do planejamento do cuidado à criança, o enfermeiro 

precisa saber “reconhecer as potencialidades do familiar, valorizando-o como unidade de 

cuidado, carecendo orientar e estabelecer estratégias que facilitem o aprendizado e o 

desenvolvimento do planejamento pactuado para o cuidado à criança” (SILVA et al, 2013, 

p.70). 

 No caso da família da criança com diagnóstico de câncer, essa situação se torna ainda 

mais complexa tendo em vista que ela passa por uma etapa marcada pelo medo frente ao 

processo de adoecimento do filho e a experiência frente ao diagnostico, tratamento e 

necessidade de recorrentes internações que afetam toda a estrutura e rotina familiar.  

 

As alterações desencadeadas na dinâmica familiar partem da necessidade de 

repetidas visitas ao serviço de saúde, do uso de medicamentos, de cuidados 

específicos, de recidivas e reinternações hospitalares ao longo do processo que 

atingem todos os seus membros. A incapacidade para lidar com uma situação nova 

afeta as relações familiares, quer entre irmãos, entre pais e filhos ou mesmo entre os 

cônjuges (ARAUJO et al., 2009, p. 499). 

 

Assim, ao receber a criança com câncer em uma unidade de terapia intensiva 

pediátrica oncológica é importante que a enfermagem procure conhecer mais sobre a trajetória 

do seu familiar acompanhante visando favorecer sua permanência na unidade de forma a 

proporcionar o apoio necessário à mesma e sua participação no processo de tratamento da 

criança na referida unidade. Isso porque, como ressaltam Rodrigues e colaboradores (2013): 

Incluir a família no cuidado à criança é uma maneira de humanizar o ambiente 

hospitalar, auxiliar na aceitação e adaptação da condição de internação, diminuir o 

sentimento de abandono da criança em relação a outros membros da família e 

facilitar a relação do paciente com a equipe de saúde. (RODRIGUES et al., 2013, 

p.782).  

 

Entretanto, quando a situação se refere à internação de uma criança com câncer no 

centro de terapia intensiva pediátrico oncológico é importante que a enfermagem procure 



 66 

também acolher o familiar acompanhante da criança, tendo como referência seu percurso 

desde o adoecimento da criança até a entrada no setor e assim compreender melhor suas 

expectativas, medos e inseguranças frente a essa etapa no tratamento do câncer do filho.  

 

O FAMILIAR ACOMPANHANTE DA CRIANÇA COM CÂNCER ATÉ A ENTRADA NO 

CTIPO 

 

O início dos sintomas, o diagnóstico e a busca por tratamento ... 

 

A experiência da família da criança com câncer começa desde o aparecimento dos 

primeiros sintomas da doença o que, inicialmente, pode ser confundido com alguns sintomas 

tais como: cefaleia, vômito, tosse, constipação, dor óssea ou muscular, linfadenopatia e 

hematúria. Esses sintomas podem levar a demora no diagnóstico e, consequentemente, 

interferir no início do tratamento da doença.  

Segundo relatos de sete familiares acompanhantes participantes do estudo, os primeiros 

sintomas que seus filhos tiveram foram: dor de cabeça, perda de equilíbrio, perda de 

sensibilidade, caroço no pescoço, diarreia, alterações no desenvolvimento e falta de ar o que 

os fez procurar auxílio médico. 

 

Ela começou a sentir uma forte dor de cabeça, não sentia sabor de um lado da 

língua, não conseguia andar porque não tinha mais equilíbrio no corpo, então 

procuramos o UPA de Teresópolis (Mãe de Ana). 

 

Quando ele fez um ano eu percebi que ele não falava e não andava direito ai eu fui 

levar ao pediatra pra ver o que poderia ser né? Ai ela me aconselhou a ir num 

neurologista ai eu levei. Ai lá ele fez exames passou exames de tomografia ai eu fiz, 

ai depois fiz ressonância tb. Ai ele falou que ele estava... com um... o cérebro dele 

estava como é que se se diz... é esqueci o nome. Ai ele mandou procurar um hospital 

público que tem mais recurso (Mãe de Pedro).  

 

Acho que começou com um caroço no lado da barriga dela e mandaram ir pra 

Campos (Mãe de Maria). 

 
Em janeiro ela começou com uma diarréia, (mãe de Julia) 

 
Ele começou a ir para o colégio mancando, joelho direito. Ele fez uma tomografia 

no ortopedista e acusou uma bactéria, dali fez uma biopsia, tirou um pedaço do 

osso, da pele do joelho direito e ai descobriu que estava se alastrando essa bactéria, 

e ai acusou um tumor na cabeça e ali descobriu que era um câncer (Mãe de Miguel) 

 
Ele sentia dor de cabeça forte, minha sogra o pegou e levou em Nova Iguaçu pra 

oftalmologista porque ele reclamava da visão, mas ai a oftalmologista mando minha 

sogra encaminhar ele pro neurologista foi ai que ele fez uma tomografia e constatou 

que ele estava com o craniofaringioma um tumor benigno (Mãe de Paulo). 
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 De acordo com as concepções do INCA (2014. p.53), acredita-se que a demora no 

diagnóstico esteja relacionada, entre outros aspectos, com apresentações da doença em 

estágios mais avançados. Esses casos podem ser daqueles pacientes que recorrem à assistência 

médica várias vezes no decorrer de semanas, meses, sempre com a mesma queixa ou com o 

agravamento da situação que os levou a procurar pela primeira vez um serviço de saúde. 

Nessas situações, o paciente é diagnosticado em condições clinicas desfavoráveis, com muitas 

complicações que dificultam o tratamento e o seu resultado. 

Para Malta (2009, p. 116), o diagnóstico precoce do câncer infantil é prejudicado pelas 

semelhanças dos sinais e sintomas desta patologia com doenças frequentes na infância, o que 

atrasa a busca por serviços médicos especializados. Muitas vezes a criança busca prontamente 

o atendimento no serviço pediátrico, mas os profissionais, por sua vez, encontram 

dificuldades em fechar este tipo de diagnóstico com rapidez. 

 Ainda segundo o INCA (2014. p.54), o que dificulta em muitos casos a suspeita e o 

diagnóstico do câncer nas crianças e nos adolescentes é o fato de sua apresentação clinica 

ocorrer através de sinais e sintomas que são comuns a outras doenças mais frequentes, 

manifestando-se por sintomas gerais, que não permitem a sua localização, como febre, 

vômitos, emagrecimento, sangramentos, adenomegalias, dor óssea generalizada e palidez. Ou, 

ainda, através de sinais e sintomas de acometimento mais localizados, como cefaleia, 

alterações da visão, dores abdominais e osteoarticulares.  

O diagnóstico de câncer causa dúvidas numa família que tenha dificuldades de 

entender o que está acontecendo com o filho: 

 

Quando eu descobri eu fiquei nervosa quando eu cheguei aqui eu também fiquei 

mais nervosa ainda porque eu comecei a fazer muitas perguntas aos médicos, aos 

enfermeiros também se o meu filho estava com câncer ou se era um tumor que lá no 

hospital que eu estava eles falaram que era uma ferida (Mãe de Carlos). 

 

 

 

O diagnóstico da doença desencadeia reações de choque entre os membros da família. 

Os pais sofrem intensamente com o descobrimento do câncer na criança ou no adolescente, 

sendo que a época do diagnóstico é invariavelmente vivenciada pela família "como um tempo 

de catástrofe, de incertezas, de sentimentos, de angústia diante da possibilidade de morte" 

(VALLE, 1994, p. 220). 

Porém, passado o momento inicial em que é comunicado o diagnóstico, no qual a 

família experimenta "o tumulto de sentimentos e a urgência imediata de busca de informações 
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sobre o câncer", a preocupação dos familiares passa a se concentrar nas condições atuais da 

doença e do tratamento (VALLE, 1994, p. 224). 

A descoberta do câncer na criança ocorre geralmente através de exames como 

tomografia computadorizada, ressonância magnética e biópsia do tumor. Com o diagnóstico 

confirmado, as crianças, para as quais foi direcionado o presente estudo, foram encaminhadas 

paro o INCA I a fim de iniciar o tratamento que pode ser cirúrgico, quimioterápico, 

radioterápico e transplante de medula óssea. Além disso, o tratamento depende do tipo de 

tumor, localização, grau de comprometimento e malignidade. 

 

A chegada ao INCA ... 

 

Após a confirmação do diagnóstico do câncer infantil a família da criança é 

direcionada para uma unidade de oncologia pediátrica com vistas a iniciar o tratamento 

pertinente. No Brasil, a unidade referência no tratamento do câncer pediátrico é o Instituto 

Nacional do Câncer (INCA), cenário desse estudo, que conta com uma estrutura adequada 

para dar suporte a esse tratamento. O Instituto atende crianças oriundas de todas as regiões do 

país que são encaminhadas pelo sistema Sisreg para iniciar o tratamento. Dessa forma, de 

posse do diagnóstico de câncer começa o tratamento oncológico.  

Constatamos essa etapa entre o diagnóstico, o encaminhamento ao INCA e início do 

tratamento na experiência relatada pelos familiares participantes do estudo: 

Ai deu o tumor na cabeça dele. Ai descobriram tudo sobre esse tumor, o 

neurologista de lá disse que não poderia ser operado, ai encaminhou pra cá pro 

Inca (Mãe de Pedro). 

 

No Hospital do Menino Jesus que fizeram a biopsia e descobriram a doença, e ai 

que mandaram a gente aqui pro INCA (Mãe de Beatriz). 

 

Ai ficou indo em hospitais até diagnosticar e eu vir pro INCA com ela (Mãe de 

Júlia) 

 

Ai que ela veio pro INCA pra fazer a quimioterapia e radioterapia pra extinguir o 

restinho do tumor que fico na cabeça, o tumor dela é o medulloblastoma (Mãe de 

Ana). 

 

Ai acuso um tumor na cabeça e ali descobriu que era um câncer, ai trouxe a 

lamina do joelho pra cá pro INCA, e aqui descobriu mesmo que era um câncer 

maligno, e foi ande ele veio fazer o tratamento aqui (Mãe de Miguel). 

 

Ela está tratando um tumor, gânglio neuroblastoma, em março eu descobri e em 

abril ela entro aqui no INCA, começo a quimioterapia (Mãe de Belle). 

 

Ai trouxe a lamina do joelho pra cá pro INCA, e aqui descobriu mesmo que era 

um câncer maligno, e foi ande ele veio fazer o tratamento aqui (Mãe de Paulo). 
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Para Smeltzer e Bare (2012, p 251- 391), o tratamento do câncer é complexo e 

agressivo, as ações relativas ao tratamento baseiam-se em metas reais e alcançáveis para cada 

tipo de câncer, podendo incluir a erradicação completa da doença (cura), prolongamento da 

sobrevida e contenção da célula cancerosa (controle), ou o alívio dos sintomas associados à 

doença (paliativo). 

Aliado ao diagnóstico precoce, o tratamento em centros especializados também tem 

contribuído significativamente para o aumento das possibilidades de cura do câncer em 

crianças e adolescentes. No entanto, é preciso atentar para o fato de que terapêuticas como 

quimioterapia, radioterapia, cirurgia, transplante de medula óssea, entre outras, aumentem a 

necessidade de cuidados específicos relativos aos efeitos colaterais que provocam. (INCA, 

2014, p.81). 

 

 

A admissão no Centro de Terapia Intensiva Pediátrico Oncológico (CTIPO) 

 

As indicações de internação, de um modo geral, no CTIPO são: pós-operatório 

cirúrgico, casos de agravos clínicos, efeitos colaterais decorrentes do próprio tratamento de 

quimioterapia (como intoxicações por metrotexato ou ifofosfamida) e radioterapia (como 

vômitos, desidratação, distúrbios hidroeletrolíticos), alterações do nível de consciência e 

padrão respiratório, alterações dos níveis pressóricos, para realização de hemodiálise, em 

casos de lise tumoral, casos graves de neutropenia febril e choque séptico e situações de 

grande descompensação hemodinâmica decorrentes da neoplasia. 

Uma vez indicada a internação no CTIPO, o fluxo de encaminhamento para admissão 

da criança no setor inclui crianças oriundas da residência que procuram atendimento na 

emergência pediátrica por alguma alteração hemodinâmica (alteração do SNC, respiratórios, 

choque séptico, intoxicações da quimioterapia, entre outros), crianças que estão internadas nas 

enfermarias oncológicas e hematológicas com agravamento do seu estado de saúde, crianças 

em pós-operatório cirúrgicos e crianças graves transferidas de outra instituições que precisam 

de cuidados intensivos oncológico. 

Quando perguntados sobre a indicação da internação da criança no CTIPO alguns 

familiares acompanhantes relataram: pós-operatório, queda no nível de consciência, “aumento 

dos níveis de cálcio” que demandavam um acompanhamento na unidade: 
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Fez três ciclos de quimioterapia e já diminuiu o suficiente pra fazer a cirurgia, fez a 

cirurgia e agora ta aqui no CTI (Mãe de Belle). 

 

Ela dormiu e depois não acordou mais, então viemos pra cá porque ela não estava 

acordando, e ela ta dormindo até hoje (Mãe de Ana). 

 

Ele entrou no CTI porque estava com o cálcio muito alto, a médica resolveu trazer 

ele pro CTI porque estava grave a batida no coração e o cálcio alto tava fazendo 

hemodiálise, foi o que ela me passou (Mãe de Miguel). 

 

Ela fez uma cirurgia, ela ta passando pelo período da cirurgia (Mãe de Maria). 

 

Chegamos aqui e já fomos direto pro CTI (Mãe de Carlos).  

 

Para Jerônimo (2011, p.6) o Centro de Terapia Intensiva é destinado ao atendimento 

de pacientes que necessitam de monitorização e agilidade constantes devido à instabilidade de 

seu quadro clinico, tais quais: pacientes clínicos, cirúrgicos e pediátricos, ou ainda, ao 

tratamento de especialidades complexas como cardíacas, neurológicas, ortopédicas. 

Paiva e colaboradores (2008) destacam que a admissão no CTIPO se deve também: 

As principais emergências nas crianças neoplásicas: Síndrome de Veia Cava 

Superior (SVCS) que impedem ou dificultam o fluxo sanguíneo da veia cava 

superior para o átrio direito; Síndrome de Compressão da Medula Espinhal (SCME), 

ocasionando dor torácica ou lombar como sintoma precoce de comprometimento 

vertebral podendo resultar em déficit sensorial, motor, e perda de controle 

esfincteriano; Síndrome de Lise Tumoral (SLT) em que o conteúdo intracelular 

invade a corrente sanguínea podendo causar hiperuricemia, hipercalemia, 

hiperfosfatemia, hipocalcemia e conseqüentemente manifestações clínicas diversas, 

que incluem lesão renal aguda, convulsões e morte súbita e a Neutropenia febril, 

onde a contagem total de neutrófilos encontra-se entre < 500/μL ou < 1.000/μL. 

(PAIVA et al., 2008, p.288).  

 

 

 Esta última complicação pode levar a hospitalização em terapia intensiva para a 

administração de antimicrobianos endovenosos de amplo espectro e utilização de 

medicamentos para estimular a imunidade auxiliando no controle de complicações 

relacionadas à patologia, quimioterapia, ao quadro séptico, aos fenômenos hemorrágicos e ao 

choque circulatório, situações na quais a criança precisa de monitorização e vigilância 

constantes (MENDES; SALPONIK; MENDONÇA, 2007, p. 54). 

Segundo Salponik (2003, p. 240), o suporte de terapia intensiva na criança com câncer 

é fundamental para a sua recuperação. Mesmo quando o prognóstico está definido, as 

terapêuticas podem ser direcionadas ao alívio do sofrimento e à melhora da qualidade de vida. 

A integração entre a equipe de terapia intensiva e a de oncologia, com melhor conhecimento 

dos eventos fisiopatológicos relacionados à doença e ao tratamento, tem possibilitado a 

resolução de situações de importante risco de vida.  
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Com a admissão da criança no CTIPO ocorre simultaneamente a entrada do seu 

familiar acompanhante, seu responsável para ficar com esta nesse ambiente, muitas vezes, 

novo e assustador tanto para a criança enferma quanto para seu familiar. E, no contexto dessa 

hospitalização a enfermagem precisa tentar compreender a fragilidade do familiar 

acompanhante durante sua permanência no CTIPO, pois tal situação gera medo da morte, 

insegurança frente ao ambiente e expectativas quanto a recuperação e/ou mesmo agravamento 

da saúde do filho. Nesse aspecto, Quirino, Collet e Neves (2010) referem que: 

A hospitalização é uma situação essencialmente angustiante, que exige dos 

profissionais de saúde a minimização do sofrimento da criança, assim como da 

família, elemento que se torna fundamental no cuidado integral. (...) Para que 

criança e família enfrentem a situação de doença e hospitalização, precisamos 

compreender e compartilhar esse momento, ajudando a lidar com seus problemas, 

conflitos, medo e aumento das responsabilidades. (QUIRINO; COLLET; NEVES, 

2010, p.303). 

 

  

 Na perspectiva do cuidado a criança hospitalizada Collet (2012) enfatiza que: 

 
A produção do cuidado a criança no hospital confunde-se com o próprio processo de 

constituição e de desenvolvimento de um sujeito (família-criança), na sua relação 

com outro sujeito (Enfermagem). Portanto, falar em cuidado significa falar, ao 

mesmo tempo, em construção de sujeitos que conhecem – cada um na sua 

singularidade – dimensões de necessidades a ser colocadas em pauta para 

atendimento. Isso significa que o cuidado que parece estável em um determinado 

momento, se desestabiliza em outro para que um novo arranjo seja feito. Essa 

construção e feita em parceria, pois, ao incorporar novos elementos ao cuidado, 

família- -criança e Enfermagem vão, incessantemente, modificando os processos 

anteriores para reorganiza-los as novas construções. Ao considerar esse outro saber 

(da família e da criança) ampliam-se as possibilidades de arranjos mais ricos, que 

não irão gerar “o modo” universal de cuidar, já que este ato e especifico para aquele 

momento histórico, dadas as condições também históricas. Não há outra maneira de 

perceber e dar sentido e significado ao cuidado, a não ser a partir da ação dos 

sujeitos envolvidos no processo. (COLLET, 2012, p.7).  

 

 

Assim, desde a entrada da criança e do seu familiar acompanhante no centro de terapia 

intensiva pediátrico oncológico inicia-se o processo de interação destes no cuidado à criança, 

mediada pela forma como ambos se percebem nesse espaço e, de acordo com as necessidades 

emergentes da hospitalização da criança. 

Corroborando essa afirmativa, Rodrigues e colaboradores (2012) destacam a interação 

e o vínculo em unidades de internação pediátrica: 

 

A interação e o vínculo podem ser ferramentas importantes no fortalecimento das 

relações humanas em unidades de internação pediátrica, da mesma forma que a 

escuta atenta e as atitudes de empatia na relação com a criança e sua família podem 

tornar a assistência humanizada. O diálogo interativo que abre espaço para perguntas 

reflexivas sobre as demandas de cuidado da família, bem como as estratégias para o 
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enfrentamento da situação de doença e hospitalização do filho, ajuda a apreender o 

momento existencial vivenciado. (RODRIGUES et al., 2013, p.787). 

 

Na medida em que a permanência da criança no CTIPO é prolongada, interações 

estabelecidas na convivência diária, os medos, as inseguranças e as desconfianças do familiar 

acompanhante podem ser substituídos por sentimentos de confiança e respeito para com os 

profissionais de enfermagem que estão cuidando da criança doente. Estes podem, por sua vez, 

estabelecer uma relação mais harmoniosa com o familiar acompanhante, à medida que os 

papéis e funções de cada um vai se definindo no espaço da dinâmica de cuidado dentro do 

centro de terapia intensiva pediátrica oncológico.  

 

AS INTERAÇÕES DO FAMILIAR ACOMPANHANTE E MEMBROS DA EQUIPE DE 

ENFERMAGEM NO CUIDADO A CRIANÇA COM CÂNCER NO CENTRO DE 

TERAPIA INTENSIVA ONCOLÓGICO 

 

Visão da equipe de enfermagem sobre a presença da família no CTIP 

 

Na visão da equipe de enfermagem a trajetória da família da criança com câncer até a 

chegada ao CTIP é árdua, permeada por sentimentos de insegurança, dor, angústia, receio e 

medo. Eles entram no CTIP apavorados, assustados, perdidos, desorientados, arredios, 

chocados com o diagnóstico de câncer no filho, bem como em relação ao tratamento e 

prognóstico da doença. Esses sentimentos e expectativas são evidenciados nas falas de 04 

profissionais de enfermagem a seguir: 

 

O que eu vejo neles é muita insegurança e muita dor é o que eles passam eles 

sentem inseguro em relação à doença eles falam que quando se fala em câncer eles 

têm em mente logo a morte (Enf. Elisa). 

 

Eu percebo que é uma trajetória é sofrida a família desconhece o que vai 

acontecer mais é diante não percebe que vai ser uma questão dolorosa e sofrida 

tanto para a criança quanto para ele (Enf. Elza). 

 

Eu percebo que eles chegam muito assustados (Tec. enf. Teci) 

 

Assustada, questionadores, medo, pavor de tudo, medo de perder o filho e um pouco 

de negação do escaler a doença (Enf. Eunice) 
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Para Teixeira (2012, p.786), o momento de confirmação do diagnóstico de câncer na 

criança é percebido pelos profissionais de enfermagem que prestam cuidados a essa criança e 

sua família como algo impactante e gerador de importantes repercussões na dinâmica familiar. 

Referem que em seu cotidiano de trabalho em oncologia pediátrica lidam frequentemente, 

com o estado de desestruturação das famílias manifestado por sentimentos de dúvida, 

desespero, tristeza e medo. 

Costa (2002, p. 331) afirma que a vida da família e da criança/adolescente passa por 

várias transformações em decorrência do diagnóstico de câncer. Em vista disso, estes são 

levados a se adaptar a uma nova rotina, na qual as exigências e demandas do tratamento 

passam a fazer parte do cotidiano familiar. Sentimentos de culpa, medo da morte, otimismo, 

depressão, esperança e desesperança acompanham toda a família, tendo um ou outro maior 

destaque, conforme o sucesso ou insucesso do tratamento. 

Ainda segundo a enfermeira Emília a família perde o controle do cuidado do seu filho 

quando este é hospitalizado no CTIPO. 

 

 Eles se sentem muito impotentes em relação ao controle da doença e 

principalmente pela falta de controle que agora eles têm sobre o filho deles. 

 

 Para Bousso e Ângelo (2001, p.176) a perda do poder sobre a criança leva a uma 

imobilização inicial, no entanto, tentando evitar uma cisão definitiva, a família elabora um 

reposicionamento dos papéis direcionando toda energia à criança doente. Com esta tática, a 

família como um todo fica a postos, pronta para fazer qualquer coisa que possa ajudar à 

criança. 

De acordo com Pettengill e Ângelo (2005, p 986), a vulnerabilidade da família é 

sentir-se ameaçada em sua autonomia, diante do contexto da doença que gera incertezas, 

impotência e temor dos resultados. Pois lhes são retirados no momento da hospitalização o 

poder e as possibilidades de escolhas.  

Além das dúvidas que envolvem todo o contexto da doença, dois integrantes da equipe 

de enfermagem percebem que a família ao chegar ao CTIPO se depara com um ambiente 

diferenciado onde existem equipamentos e tecnologias que, muitas vezes, os assustam 

gerando medos e incertezas quanto ao motivo do seu filho ter ido para esse setor.  

Um familiar um pouco angustiado, receio, medo porque quando vai pro CTI já 

esta grave, às vezes eles não entendem que é pra melhorar (Tec.enf. Tereza). 
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É um pai assustado, tanto quanto em relação ao setor que é um setor cheio de 

equipamento que ele desconhece e também com relação à doença e ficam 

assustados (Enf. Elvira). 

 

 

 

Para Molina et al (2009, p. 634) o ambiente da UTI é estranho à maioria dos pais, pois 

são unidades freqüentemente ruidosas, brilhantes, abarrotados de alta tecnologia, além do que 

as novidades ininterruptas dos profissionais as linguagens técnicas destes e a restrição de 

visitas e a modificação na aparência dos pacientes constituem elementos que favorecem o 

isolamento e medo. 

Por sua vez, para dois profissionais de enfermagem a família tende a entende o CTIPO 

como um lugar de morte. 

 

 

Chegam muito assustados sem saber o que é um CTIP ainda mais com um filho 

doente eles pensam que o CTIP é um local só de morte (Tec.enf. Tiago). 

 

 

É porque as pessoas ainda têm aquele conceito CTI ah que tá com o pé na cova 

que vai pro CTI né. Aos poucos eles vão vendo que é uma unidade que acompanha 

mais de perto (Enf. Eliane). 

 

Para Hayakawa, Marcon e Higarashi (2009, p. 176), ao vivenciar a doença do filho, a 

família ingressa em um mundo novo, marcado pela presença de sentimentos como medo, 

ansiedade e culpa. A hospitalização, especialmente no Centro de Terapia Intensiva Pediátrica 

(CTIP), quase sempre é considerada uma fatalidade na vida da família, acompanhada de 

intenso estresse e temor, pois é comum a família relacionar a internação em CTI com a 

proximidade da morte. 

 Segundo Bousso e Ângelo (2001, p. 176), a família define o CTIP como um lugar 

para morrer, e a possibilidade da morte da criança causa um importante impacto nas relações 

familiares. O distanciamento da criança e a possibilidade de haver uma separação definitiva 

de um de seus membros fazem com que a família elabore estratégias para preservar sua 

integridade e a manutenção da vida em uma tentativa de manter sua unidade. 

Algumas rotinas do setor tais como o número de visitantes (três visitantes por dia) e 

sua duração (duas horas diárias) são normas da instituição e, geralmente, não podem ser 

transgredidas, salvo em situações especiais (como crianças em risco iminente de morte, fora 

de possibilidade de tratamento terapêutico ou em morte cefálica). Com isso, alguns familiares 

acompanhantes se mostram agressivos com a equipe de enfermagem durante a hospitalização 
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da criança no CTIP. A enfermeira Eduarda afirma já ter sido agredida verbalmente por um 

familiar acompanhante. 

 

 

As vezes tem alguns acompanhantes ate um pouco agressivos no decorrer da 

internação, acho que ate por medo, não sabe lida com o que esta sentindo acaba 

transferindo pra quem esta no momento ate mesmo contra algumas regras do CTIP 

as vezes não podemos autorizar mais acompanhantes, não podemos autorizar mais 

visitas, até por conta da gravidade da criança, até por conta do próprio sofrimento 

do acompanhante que tem uma reação muito ruim a seguir essas normas, então 

assim já teve vários casos de agressões verbais, eu mesma já fui vitima disso ( Enf. 

Eduarda). 
 

Dias e Motta (2006, p. 580) afirma que vários são os fatores que interferem na relação 

das famílias com os enfermeiros. Um dos destacados é a dificuldade de os profissionais de 

entender que grande parte das atitudes das famílias não é contra a pessoa do profissional, mas 

contra uma situação vivenciada no dia-a-dia do hospital. Para tanto, torna-se relevante que a 

enfermagem aprimore seus conhecimentos em relação às atitudes de enfrentamento de 

situações estressantes inerentes à hospitalização infantil para as famílias. 

Em contrapartida, os pais, ao vivenciarem o cotidiano da hospitalização de um filho 

em uma unidade oncológico, se inserem em uma nova realidade, que lhes desperta inúmeros e 

diferentes sentimentos. A dificuldade de interpretação desses sentimentos pelos profissionais 

de saúde gera, muitas vezes, dificuldades na comunicação entre a família e a equipe (SALES 

et al, 2006). 

Além disso, podemos observar que a conduta dos familiares varia de acordo com 

hospitalizações, de primeira vez ou recorrentes, uma vez que, quando da primeira, estes se 

mostram muito assustados, apreensivos e com medo de tudo e todos. Desconhecem a rotina 

do setor, necessitando de orientação a respeito das condutas que serão realizadas com seu 

filho, bem como das normas do CTIPO. Nas internações recorrentes os familiares já estão 

ambientalizados com o setor, com as rotinas e com a equipe, o que favorece a dinâmica do 

cuidado à criança. As referidas situações foram marcantes, o que ficou evidenciado na fala de 

quatro enfermeiras e uma técnica de enfermagem. 

 

Mas para aquele paciente acompanhante que esta pela primeira vez, então assim, 

o CTI realmente, parece um ambiente muito assustador. Tem aquele 

acompanhante que já esteve aqui no CTI de outras vezes, então assim esse tipo, o 

universo do CTI não parece tão assustador (Enf. Eliane). 

 

Duas situações a primeira o paciente está chegando ao hospital e o primeiro 

contato é o CTI então a gente tem que reforçar bastante as orientações por que 

esse acompanhante esse paciente não tem conhecimento nenhum ainda da rotina 
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do hospital, dos exames, do tratamento, de quanto tempo vai ficar; o segundo seria 

os pais que já tem contato com toda infraestrutura do INCA (Enf. Elisângela). 

. 

 

O que eu vejo dos acompanhantes na entrada da criança no CTI existe duas 

categorias, as crianças que vem em pós-operatório os familiares geralmente estão 

calmos porque eles vêem a internação como transitória é segunda categoria são as 

crianças que entra em estado grave realmente no CTI (Enf. Eduarda). 

 

 

Quando esse familiar ainda não passou por uma terapia intensiva ele fica um 

pouco perdido em relação à rotina que é bem diferente em relação à enfermaria. 

Quando eles já passaram no CTI eles conhecem mais as rotinas então eu acho 

que já fica mais fácil a adaptação deles a uma unidade de terapia intensiva, porque 

é uma unidade fechada (Enf. Eloá). 

 

Nós temos duas situações, uma é o paciente que é cirúrgico que chega com o 

diagnostico aqui no INCA e geralmente eles são direcionados pra cirurgia, fazem 

a cirurgia e vem pro CTI e eu percebo que os pais ficam muito assustados. A 

segunda característica são crianças que já estão em um tratamento prolongado do 

câncer e por qualquer situação, qualquer intercorrência lá na enfermaria eles 

acabam dando entrada no CTI, seja por complicação de infecção, infecção de 

cateter, a própria complicação da doença mesmo ai eles internam aqui no CTI e 

geralmente esses familiares já estão mais familiarizado com a doença e com o 

tratamento do doente (Tec. Enf. Tânia). 

 

 

Para Pinto (2005, p. 977) as vulnerabilidades afetam a família, experiências pregressas 

com doença e internação hospitalar podem influenciar positiva ou negativamente a maneira de 

a família significar uma nova experiência e sua adaptação ao ambiente da UTI. 

Nesse sentido Côa e Pettengill (2011, p. 827), enfatizam que a vulnerabilidade da 

família da criança hospitalizada em CTIPO é desencadeada quando a família está sob 

influência de situações anteriormente vivenciadas com doença e CTIPO, que determinam a 

maneira como a família define a situação. A vivência prévia em uma CTIPO a torna mais 

fragilizada e temerosa, pois a família remete tal significado negativo à situação atual. Além 

disso, a inexperiência contribui para esse sentimento, pois a família que nunca vivenciou a 

doença do filho ou de outro membro se depara com o desconhecimento em relação aos 

procedimentos e condutas médicas.  

A família vivencia de perto as vulnerabilidades preexistentes e interage com as 

situações, também influenciada pelas experiências pregressas com doença e hospitalização, 

que a auxiliam a traçar as estratégias, ou, por outro lado, gerar dúvidas e insegurança quanto à 

sua capacidade de retomar o equilíbrio (PINTO, 2005, p. 977). 

Por isso é fundamental que a equipe de enfermagem forneça orientações para a família 

a respeito de toda rotina e dinâmica que acontece dentro do CTI. Nesse sentido, Araújo (2005, 

p 23) diz que, entre outros fatores, valorizar e orientar a família durante o processo de 
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internação do cliente no CTI, tentando humanizar e adequar às visitas, e o número de 

visitantes são fatores primordiais a serem avaliados para que a equipe, o cliente e a família. 

 Na visão de Salles (2012, p. 2012), a valorização do acolhimento à família como uma 

tecnologia de cuidado repercute no tratamento da criança doente, pois a família atua como 

unidade de saúde para seus membros, ou seja, ela tem um referencial próprio para 

compreender e atuar nas diferentes situações de saúde e doença. Neste processo, a 

participação da enfermeira é fundamental, visto ser ela a responsável pelas informações a 

serem transmitidas ao cliente e à família, além de elucidar as suas dúvidas sobre os cuidados e 

recursos terapêuticos, colocando-se à disposição destes sempre que preciso. 

Outro aspecto a ser destacado é que além de o ambiente do CTIPO parecer assustador 

diante da família o que se soma ao seu desconhecimento da rotina, existe a dificuldade de 

alguns familiares de confiar na equipe de enfermagem que está assistindo seu filho. Por isso, a 

enfermagem deve estabelecer um clima de confiança com a família, para que os efeitos 

causados pela admissão no CTIPO possam ser minimizados. Essa característica fica 

evidenciada na fala de Tabata e Ticiane: 

Entra apreensivo com dificuldade de perceber o que a criança está passando, 

inseguros com a equipe porque são pessoas novas depois começa a entender melhor 

o que a criança está fazendo aqui. 

 

E como passar do tempo a gente passa confiança pra eles, explica realmente e eles 

pegam confiança na gente, eles observam que não é essa coisa toda. 

 

 Nesse sentido, Silveira (2005, p.127) enfoca que as orientações realizadas à família de 

pacientes internados na UTI, preferentemente já na internação, significam não apenas um 

elemento importante para o cuidado prestado, como um avanço no estabelecimento da relação 

interpessoal entre a equipe de enfermagem e o grupo familiar, possibilitando uma 

comunicação mais efetiva e o compartilhar de significados emergentes diante da situação 

estressante de ter um familiar na UTI. 

No CTIPO cenário dessa pesquisa, é permitido à criança a permanência de um 

acompanhante em tempo integral. Dessa forma, a família, numa tentativa de criar forças para 

o enfrentamento da doença do seu filho e minimizar os longos períodos dentro do hospital, 

estabelece vínculos de apoio com outros familiares possibilitando uma melhor interação e 

adaptação ao problema que estão vivenciando. Isso pode ser comprovado na fala da 

enfermeira Eloá: 

Aqui a gente tem a possibilidade de eles estarem acompanhando a criança então 

eles ficam em tempo integral com a criança acompanhando participando também 
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dos cuidados, enfim, convivendo com outros familiares também e com a equipe, 

então a interação e 24hrs. 

 

O encontro entre as famílias estabelece uma relação solidária. É um compartilhar de 

dúvidas, sentimentos, cooperação e apoio que, muitas vezes, ultrapassa o mundo do hospital 

(DIAS; MOTTA, 2006, p. 579). 

  Na perspectiva de Rodrigues et al (2013, p 787), a interação e o vínculo podem ser 

ferramentas importantes no fortalecimento das relações humanas em unidades de internação 

pediátricas, da mesma forma que a escuta atenta e as atitudes de empatia na relação com a 

criança e sua família podem tornar a assistência humanizada. O diálogo interativo que abre 

espaço para perguntas reflexivas sobre as demandas de cuidado da família, bem como as 

estratégias para o enfrentamento da situação de doença e hospitalização do filho, ajuda a 

apreender o momento existencial vivenciado. 

Pinto (2005, p. 979) diz que o relacionamento com a equipe hospitalar pode evoluir 

para o estreitamento do vínculo, a partir do momento em que a família se sente compreendida 

e atendida em suas necessidades ou, por outro lado, gerar conflitos. 

Para Bousso e Ângelo (2001, p. 176), as famílias que estão lidando com experiências 

semelhantes, desenvolvem relacionamentos significativos nas salas de espera da UTI. Os 

familiares escutam as mesmas histórias contadas por outras famílias; por vezes deparando-se 

com outros padrões históricos, culturais, éticos e religiosos que os ajudam a refletir o que 

estão passando, deixando-os com mais esperança e sentindo-se mais fortes. 

Dessa forma, Di Primio (2010, p. 339) afirma que os vínculos apoiadores mantidos ou 

formados pelas famílias, tanto no ambiente intrafamiliar como extrafamiliar, contribuem para 

o desenvolvimento e o cuidado das mesmas, assim como para a outra pessoa que participa 

dessa interação.  

Ficou evidente nas falas de alguns profissionais de enfermagem que o fato de a família 

não receber o diagnóstico de câncer em seu filho tão logo procure atendimento médico tornam 

sua trajetória muito longa e difícil. Tal dificuldade se traduz num misto de sentimentos 

conflituosos.  E por isso, muitas vezes essa família chega cansada, perdida, apavorada no 

CTIPO do INCA.  

 

Uma trajetória longa, e dificultosa, ficam meio perdidos até chegar aqui lá fora eles 

não conseguem um diagnóstico, então ficam tratando outras coisas até conseguir 

chegar a um diagnóstico certo, são poucos que descobriram assim na hora, acho 

difícil até chegar ao CTI, A maioria dos familiares ainda está perdido, sem saber 

exatamente o que está acontecendo (Tec. enf. Tatiane). 
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Apavorada porque, até então, as crianças às vezes chega aqui já vem de outros 

hospitais até você descobrir o diagnóstico e chega até o nosso CTI. Pai e mãe 

chegam apavorados, mãe nervosa (Tec. enf. Teodora). 

 

 

Eu percebo que os pais ficam muito assustados porque a maioria das vezes eles 

estão assim meio perdidos eles não sabem totalmente o diagnóstico da criança 

então esse primeiro momento pra eles e assim meio assustador, eles se sentem assim 

muito inseguros muito perdidos eles na verdade ainda não conseguem entender o 

tamanho da dimensão do problema da criança (Tec. enf. Tais). 

 

Nesse contexto, para Malta (2009, p.34), o diagnóstico do câncer pediátrico desdobra-

se em dois momentos para as mães: o do alívio em saber o que seu filho tem, e o temor 

misturado à sensação de que o médico sela o seu destino e o de seu filho com a sua palavra. 

Em muitos casos, percebe-se que receber o diagnóstico de câncer é como receber uma 

sentença de morte devido a todo o peso que esta palavra carrega. 

Nos relatos desses últimos depoentes podemos perceber que existe uma semelhança 

com os relatos dos familiares acompanhantes a respeito das dificuldades encontradas para 

diagnosticar precocemente o câncer infantil. Visto que a demora se deve ao fato de os 

sintomas gerais se confundirem com os de outras doenças normais na infância. 

Com a confirmação do diagnóstico de câncer infantil, o início do tratamento, as 

complicações decorrentes da doença e do tratamento, e consequentemente, a internação da 

criança, bem como do seu familiar acompanhante no CTIP, impulsionam a equipe de 

enfermagem a receber, orientar, acolher e também inserir esse familiar acompanhante no 

cuidado a criança durante sua hospitalização no CTIP, uma vez que, é permitida a família 

acompanhar a criança por um período integral (24horas). 

 

 

A visão do familiar acompanhante sobre sua presença no Centro de Terapia Intensiva 

Pediátrico Oncológico 

 

Ao serem questionados sobre sua presença no CTIPO, os familiares acompanhantes 

responderam que são importantes porque proporcionam apoio emocional à criança, 

transmitindo-lhe calma, segurança, proteção, além de amor e carinho. 

 

 

É muito importante estar sempre ali juntinha porque a criança se sente mais 

protegida (Mãe de Ana) 

 

Eu acho que é isso né? estar sempre ali pra não deixar ela chorando, não deixar 

chorando (Mãe de Belle). 
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Eu fico o tempo todo ali conversando com ela mesmo ela estando apagada eu 

canto pra ela, converso, peço a Deus por ela, e ela me responde às vezes com 

alguns sinais, quando ela está menos sedada eu pedi pra ela sorrir pra mim, ela 

sorriu, tirei até uma foto(risos) antes dela estar sedada como hoje, hoje ela esta 

muito sedada então ela não consegue, ela só se mexe. Eu acho essencial por ela 

ouvir e saber que estou ali com ela (Mãe de Beatriz). 

 

A minha presença eu acho que é muito importante pra ela, eu não desgrudo dela 

aqui não, eu não troco nem o pai dela, vem aqui todo dia, visita e vai embora (Mãe 

de Maria). 

 

Às vezes ele acorda agitado ai eu vou lá, tento acalmar ele, conversando com ele, 

falando com ele segurando a mão dele, as vezes ele se acalma um pouquinho, que a 

maior parte do tempo fico aqui. Só saio quando vou ao banheiro tomar banho, fazer 

refeição (Mãe de Miguel). 

 

Eu posso contribuir estando do lado dele, dando amor e carinho, já quis que viesse 

alguém pra ficar com ele, mas eu estava com um pé atrás porque mãe é mãe. Por 

isso que eu fiquei mais agarrada a ele querendo dar mais amor e carinho. Ele 

chorando chamando o pai pegava na minha mão e falava “mamãe, não me deixa” e 

foi me botando mais amor do que a gente já tem né, e eu não queria largar ele de 

jeito nenhum, não consegui nem ir pra casa (Mãe de Pedro). 

 

Ela me vendo eu sei que vou estar ajudando ele é muito agarrado comigo a minha 

presença do lado dele (Mãe de Júlia)). 

 

 

Vai ajudar, eu estando aqui presente, eu acho que é bom para ele. (Mãe de Paulo) 

 

 

  A presença do familiar junto à criança, neste momento, auxilia a criança, favorecendo 

sua adaptação na hospitalização, diminuindo a angústia do abandono que a criança possa vir a 

sentir em relação a outros membros da família que não se encontram com ela no hospital e 

favorecendo a formação do seu vínculo com os integrantes da equipe de saúde (GOMES, 

2055, p. 21). 

Sabemos que no cuidado à criança enferma tanto a família quanto a equipe de 

enfermagem têm o mesmo objetivo que é a recuperação da criança. Por isso, no CTIPO 

depois de um tempo e dependendo do quadro clinico da criança algumas atividades passam a 

ser divididas/ compartilhadas entre a equipe de enfermagem e a família. E com isso, novos 

papéis são assumidos por ambos o que se efetua mediante interações que vão sendo 

estabelecidas na convivência diária alo longo da dinâmica de cuidado à criança na unidade. 

Para os familiares acompanhantes sua presença consiste em ajudar a equipe de 

enfermagem nos cuidados como dar banho, trocar fralda, ajudar na mudança de decúbito, 

pegar roupa de cama para trocar o lençol, fazer higiene oral na criança. 

 
Colocar o termômetro (risos) é isso. Colocar o termômetro em geral, porque tem 

algumas técnicas a que vem cuidar dela e que aceitam pra ajudar a virar, às vezes 

tem poucas enfermeiras ai eu ajudo a dar o banho, mas isso é algumas. Escovo os 
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dentes dela assim que levanto, essas coisinhas assim esta ao meu alcance de fazer 

(Mãe de Ana) 

 

A gente pergunta se pode ajudar tipo na hora que vai trocar uma fralda, eu, por 

exemplo, pergunto se tem algo que eu posso cooperar pra ajudar elas, ai falam 

“pode mais desse lado de cá”, mas eu coopero, ajudo. Dou a comida, a sopinha, 

limpo a boca dele, troco a fralda, no CTI eu ajudo elas, mas na enfermaria eu que 

faço tudo (Mãe de Pedro). 

 

 

A gente fica ali mesmo mais como um cuidado com a criança, a única coisa que a 

gente acha que ajuda é quando os aparelhos apitam a gente tenta ajudar na hora do 

banho, eu tento ajudar as enfermeiras, a maior parte quem faz são elas (Mãe de 

Beatriz) 

 

Poderia ajudar a trocar uma fralda, forrar a cama, limpar o ambiente assim de 

uma maneira geral de um modo geral (Mãe de Marcos). 

 

 

Por um termômetro, trocar a fralda ajudar a virar (Mãe de Beatriz).  

 

Trocando a fraldinha, ajudando na limpeza dela, porque isso daí eu posso fazer, 

ajudar eles, eu não entendo nada de enfermagem, mas pelo menos ajuda a cuida 

dela, tirar a fraldinha tocar o lençol (Mãe de Maria). 

 

Poderia está dando banho nele e até remédio mesmo como faço em casa (Mãe de 

Miguel)  

 

 
 

Na visão de Collet e Rocha (2004, p.196), a mãe pode criar intervalos de autonomia na 

medida em que vai desenvolvendo e dominando um saber acerca dos cuidados hospitalares, 

pois tem como vantagem o conhecimento das singularidades do filho. Atitudes de empatia na 

relação entre a enfermagem e as mães poderão criar um ambiente no qual elas se sintam mais 

seguras e fortalecidas para enfrentar a hospitalização do filho. 

Segundo Quirino, Collet e Neves (2010, p. 504), a reciprocidade no cuidado à criança, 

entre a equipe de saúde e a família, pode favorecer uma melhor identificação das necessidades 

da criança, possibilitando o planejamento de um cuidado mais integral, holístico e humano. A 

troca de experiências pode ajudar no relacionamento entre os profissionais, a criança e sua 

família, minimizando, possivelmente, a crise vivida e o sofrimento da família com a doença e 

a hospitalização. Assim, durante a internação hospitalar da criança, o seu cuidado deve ser 

compartilhado entre os profissionais de saúde e sua família. 

O diagnóstico de câncer associado à hospitalização da criança no CTIPO provoca, nos 

familiares acompanhantes, medo do desfecho desse acontecimento para a vida do filho. Por 

isso, muitas mães/ pais temem se afastar da criança durante sua permanência no CTIP 

acreditando no agravamento do estado de saúde ou, até mesmo, no falecimento da criança 

durante a sua ausência.  
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Olhar ele? Coisas assim? Durante a noite eu não quero mais ninguém aqui só eu 

mesmo. Pra saber dele mesmo só eu mesmo. Eu e minha filha, mas minha filha não 

é tão responsável assim e eu não quero sair daqui. Vai que eu saio daqui e acontece 

alguma coisa de repente e eu não vou estar aqui (Mãe de Miguel).  

 

 

Ainda mais CTI, acontece alguma coisa eu to longe ai fica naquela preocupação, 

se ia pra casa ou se deixava alguém, então eu queria estar sempre do lado dele com 

tudo que eu estava vendo, tudo que vi acontecendo aqui dentro e essas coisas, 

coisas que eu nunca vi acontecendo com crianças sendo da idade do meu filho, eu vi 

uma criança falecer aqui dentro, eu pensei assim, meu Deus, ai eu levei aquele 

choque, aquela criança estava com a mesma situação do meu filho e eu já achei que 

isso ia acontece com o meu ( Mãe de Patrícia). 

 

 

Duarte, Zanini e Nedel (2012, p. 114) afirma que os pais vivenciam intenso medo de 

perder o filho, frente ao estresse da doença, acrescido do significado que têm para eles o 

hospital e tudo o que o filho necessita.  Os pais se sentem na obrigatoriedade de ficar o tempo 

todo ao lado do filho, sem sair de perto destes, nem mesmo para se alimentar. Dessa forma, a 

criança e a família passam a fazer parte do mundo do hospital.  

Pelos relatos dos profissionais de enfermagem e familiares acompanhantes percebe-se 

que ambos possuem o mesmo objetivo que é restabelecer a saúde da criança com câncer 

quando inserida no âmbito do CTIPO e que a presença do familiar acompanhante beneficia o 

cuidado à criança. Por isso, se faz necessário que a equipe de enfermagem estabeleça um 

espaço de interação baseada na escuta atenta e troca de experiências e conhecimentos que 

pode proporcionar um ambiente harmonioso que reverterá em um cuidado integral à criança, 

estabelecendo, ainda, relação criança/ família/ equipe de enfermagem: 

 

Tudo está muito relacionado, a forma como a enfermagem aborda esse 

acompanhante ou vê a presença desse acompanhante no CTI, e essa relação ela 

caba sendo positiva, tendo uma boa relação entre a equipe de enfermagem e o 

acompanhante. Eles acabam contribuindo muito e acabam vendo a nossa pratica 

como algo positivo. Nós estamos ali pra salvar a vida do filho deles, sempre pra 

fazer o melhor pro filho deles, tudo isso também depende da interação da 

enfermagem com o acompanhante (Enf. Emilia) 

 

Então eu acho que a gente tem que passar segurança eu acho que eles procuram 

uma pessoa amiga, eles procuram uma carinho pra poder lhe dar com os filhos 

deles porque é o tesouro deles (Tec. enf. Teci). 

 

Quando eles criam um vínculo com a gente isso acaba sendo muito importante 

pro nosso cuidado facilita bastante, e esse vínculo é construído também pautado 

em confiança, eles acabam confiando no profissional (Enf. Eloá). 

 

 É aquilo que eu já falei que eles interagem muito com a gente acaba ajudando 

muito a gente na própria assistência ne porque ninguém conhece o filho melhor 

que a própria mãe e pai, eu percebo que eles acabam criando uma relação boa com 

a gente até de amizade. (Tec. enf. Tais). 
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 Segundo Marques (2014, p.547) é de grande importância o estabelecimento de 

vínculos entre a família e a equipe de enfermagem, desde o início da internação, com a 

finalidade de atenuar o estresse provocado pela hospitalização. O apoio emocional oferecido à 

criança hospitalizada pelo acompanhante constitui-se em ferramenta facilitadora da 

recuperação que, se não bem trabalhada, poderá implicar a criação de uma barreira entre a 

enfermagem e a criança. 

Concordo com Dias e Motta (2006, p. 579) quando diz que inúmeras relações e inter-

relações ocorrem entre as enfermeiras e as famílias no cotidiano hospitalar. Com o decorrer 

dos tempos, essas inter-relações modificaram-se principalmente pelo fato de que a família não 

permanecia no hospital acompanhando a criança, e hoje, permanece e participa de cuidados 

orientados pela própria enfermagem. Essa nova realidade implica a valorização da família, 

considerando-a não só fonte de informações para o cuidado, mas colaboradora, viabilizando, 

assim, o crescimento e a harmonia. 

Sendo assim, Molina (2009, p. 636) enfatiza que interação do profissional de saúde 

com os pais deve ser de modo que permita uma maior compreensão, por parte dos pais, do 

mundo da UTI, pois isto contribui para o sucesso do tratamento e superação da crise ocorrida 

durante a hospitalização da criança.  

O cuidado humano à criança requer a interação com a sua família da forma mais 

integral possível: ouvindo-a, percebendo a sua problemática, suas perspectivas; as relações 

que existem entre seus membros e o mundo social no qual se inserem, refletindo a respeito de 

suas necessidades, negociando com esta, possíveis alternativas para solucionar seus 

problemas (GOMES, 2005, p. 22). 

 

 

Limites e possibilidades da presença do familiar no cuidado a criança no Centro de 

Terapia Intensivo Pediátrico Oncológico 

 

No cuidado à criança com câncer no CTIPO existem fatores que limitam ou 

possibilitam o cuidado de enfermagem, dentre os elementos facilitadores os participantes da 

equipe de enfermagem destacaram a presença do familiar acompanhante: 

 

Foi o eu falei, existem acompanhantes e acompanhantes, tem aqueles que eles 

agregam, eles estão ali próximos mais para questão de dar suporte ao filho na hora 

do procedimento, na hora de você fazer uma medicação. (Enf. Elisabete). 
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Eu procuro deixar ele participar do processo do cuidado, então eles acabam que 

interagem com a gente, acaba que ajuda muito (Tec. enf. Taís). 

 

 Eles ajudam a gente no cuidado (Tec. enf. Tânia) 

 

Nos relatos acima ficou evidente que a família é benvinda e considerada como parte 

integrante do cuidado à criança durante a hospitalização no CTIPO.  

Para Gomes (2005, p.26), a presença da família, além de possibilitar condições 

emocionais mais satisfatórias para ambas, tem uma série de outras vantagens: cria 

relacionamento mais próximo e intenso com a equipe, é fonte direta de informações sobre a 

evolução da doença, previne acidentes com a criança, é fonte de afeto, segurança e serve de 

mediadora e facilitadora da adaptação da criança ao hospital. 

Em contrapartida, a presença da família, em especial a da mãe, geralmente promove e 

mantém a inter-relação criança / família/equipe, neutraliza os efeitos negativos decorrentes da 

separação, melhora sua adaptação ao hospital, facilita a aceitação do tratamento e ameniza os 

fatores estressantes da doença, dos procedimentos e da hospitalização (MOLINA, 2007, 

p.440).  

Quando questionados sobre a presença do familiar na unidade e a equipe de 

enfermagem, quatro técnicos de enfermagem responderam que este ajuda a cuidar da criança. 

 

 Ajuda a cuidar da criança junto com a gente (Tec. enf. Abata). 

 

Eu utilizo da presença do familiar pra acrescentar coisas positivas, reflexos 

positivos no meu trabalho (Tec. enf. Tiago). 

 

Ajuda, colabora com a gente (Tec. enf. Tatiane) 

 

Aqui no CTI pediátrico a grande maioria fica bem tranquilo, eles não interferem 

acaba ajudando muito a gente no tratamento (Tec. enf. Tania) 

 

 

Dessa forma, conforme explica Gomes (2005, p. 26) reconhece-se a importância da 

permanência da mãe, do pai e/ou de outro (s) familiar(es) junto à criança, no hospital, 

compartilhando com a equipe do cuidado à criança. O seu envolvimento no cuidado à criança 

hospitalizada vem trazendo muitas e positivas mudanças na organização das unidades 

pediátricas. 

Falando um pouco mais sobre a presença da família no CTIPO a equipe de 

enfermagem a percebe como essencial para o cuidado, na medida em que oferece companhia 

e transmite confiança para a criança. É responsável por auxiliar a enfermagem no que diz 
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respeito a tocar, dar segurança e apoio quando a criança precisa ser submetida a certos 

procedimentos dolorosos além de informar certas singularidades da criança.  

 

 

Vejo como importante principalmente para a criança pela companhia por tem uma 

pessoa que confia próximo uma pessoa com quem ela se sente segura que ela possa 

falar as coisas que a aflige, assim como esse acompanhante por conhecer a criança, 

conhece quando ela esta sentindo, quando ele estar diferente por que esta habituado 

a conviver diariamente com ela. (Enf. Elisângela). 

 

 

Eu acho que a mãe tocar o filho e o filho perceber o toque da mãe isso é 

extremamente importante isso ajuda o desenrolar no desenvolvimento do cuidado 

(Enf. Ester). 

 

 

Pra criança tem um fator fundamental porque a criança tem momentos que ela pede 

mãe e o pai do lado e não há quem console. Pra família também como 

acompanhante é importante porque ele está próximo tem alguém próximo da família 

seja pai, seja mãe seja um responsável porque eles querem estar próximo a todo o 

momento (Tec. enf. Tadeu). 

 

Eu acho muito importante, porque a criança demanda muito a presença da mãe 

principalmente, fica mais calma, crianças as vezes entubadas nem sempre estão 

muito sedadas, então está sempre à procura da mãe, do familiar, quer que segure a 

mão, uma conversa da mãe acalma a criança, então eu acho muito importante a 

presença da família, do acompanhante 24 horas por dia mesmo na UTI 

acompanhando a criança (Enf. Eduarda). 

 

 

Pra recuperação da criança, eu acho que faz toda diferença nessa recuperação, 

dessa criança, além deles poderem estar contribuindo, porque ninguém conhece 

melhor os seu filho do que os próprios pais. (Enf. Emília). 

 

 

Eu acho importante, porque é um CTI pediátrico, porque a criança ela tem 

segurança com o pai, não é com a pessoa estranha, eu acho importante também pra 

gente ir chegando nessa criança de um forma mais sensível, não tão bruta, e uma 

forma da gente esta perto do pai e ajudar a fazer o nosso trabalho também (Enf. 

Elvira). 

 

 

Você vê que a criança fica mais irritada né, principalmente quando está no 

processo de entubação aquela coisa toda então a criança fica mais irritada, então 

quando a mãe ou o pai esta ela fica mais tranqüila ai eu acho que é importante 

(Enf. Elisabete). 

 

 

Eu acho muito importante a mãe estar presente, até porque ninguém conhece 

melhor o filho do que a própria mãe, elas acabam sinalizando muitas coisas da 

própria criança, especifica da criança que a gente não sabe eu acho que isso ai 

ajuda muito pra gente trabalhar e isso ajuda muito a gente no tratamento (Tec. enf. 

Tais). 
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Segundo Molina e colaboradores (2007, p 440), os profissionais de enfermagem, na 

maioria das vezes, são favoráveis à presença da família no dia-a-dia da UTI, pois observam 

que os pais promovem melhor resposta ao tratamento, tornando as crianças mais calmas. A 

presença familiar fortalece o vínculo afetivo e confere maior tranquilidade e segurança ao 

trinômio pai-mãe-filho. Além disso, eles vêem a família como facilitadora do inter-

relacionamento entre a criança e a equipe. 

Collet (2004, p. 922) afirma que pais e equipe de enfermagem têm pelo menos um 

objetivo comum, o restabelecimento da saúde da criança. Portanto, a possibilidade do 

desenvolvimento de ações que permitam a produção de um maior grau de autonomia de 

ambos na relação não pode ser negada. 

Além disso, alguns profissionais sentem-se mais seguros em prestar assistência à 

criança quando os pais estão presentes. A interação decorrente da convivência família / equipe 

de enfermagem no CTIPO se traduz na flexibilização dos cuidados realizados com a criança. 

 

Eu sempre gostei dos pais presentes no tratamento dos filhos, eu acho que é bom 

pra criança e eu acho que pra equipe também, eu acho que ele tem mais que ajudar 

do que atrapalhar a gente (Tec. enf. Tereza). 

 

Eu até assim me sinto um pouco dependente que o acompanhante esteja, não pra ele 

fazer os cuidados por mim, mas pra ele poder acompanhar esse processo, entendeu? 

(Enf. Eliane). 

 

Eu acho importante também pra gente ir chegando nessa criança de um forma mais 

sensível, não tão bruta, e uma forma da gente esta perto desse pai (Enf. Elvira). 

 

 

Segundo Gomes (2005, p.27) o objetivo da presença da família junto à criança, 

durante a sua hospitalização é compartilhar com esta o afeto e continuar acompanhando o seu 

crescimento e desenvolvimento, o que parece não ser percebido por algumas equipes de 

enfermagem. Percebemos que, muitas vezes, a aceitação da família na unidade está 

condicionada à colaboração que esta dá à enfermagem. 

Na visão da Enfermeira Emília a presença da família é um direito assegurado para a 

criança. 

Eu vejo como imprescindível, porque é de um direito da criança. 

 

 

 No Brasil a preocupação com a permanência dos pais no hospital passou a se tornar 

mais efetiva após a promulgação da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que regulamenta o 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) (BRASIL, 1990). Em seu Artigo 12, o ECA 

dispõe que “os estabelecimentos de atendimento à saúde deverão proporcionar condições para 
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a permanência em tempo integral de um dos pais ou responsável, nos casos de internação de 

criança ou adolescente”. 

 A equipe de enfermagem reconhece que a presença da família contribui em alguns 

cuidados realizados com a criança, tais como ajudar no banho da criança, na alimentação, na 

troca de fralda, colocar o termômetro e passar hidratante. Nesse sentido, durante o cuidado à 

criança é estabelecida uma interação com o familiar que proporciona segurança e suporte à 

criança e equipe mediante a presença do familiar na dinâmica do setor. 

 

Ajudar a gente no banho (Enf. Elisa). 

 

 

Mais alguns país senti a necessidade de estar cuidando do seu filho que é natural 

que eles são responsável por ele e nesse momento de fragilidade que eles vêem que 

eles quase não podem fazer nada então o pouco que eles podem fazer e quando a 

gente percebe que eles querem fazer a gente deixa fazer ver uma temperatura 

passar um hidratante botar uma meia entendeu? ( Enf.  Elisângela). 

 

 

Ajuda na higiene, ajuda na troca de fralda, de repente verifica a temperatura, mas 

fora isso não caberia mais nada a eles (Tec. enf. Tânia). 

 

 

Mas se a criança já tiver se recuperando, tiver melhor seria imprescindível, é muito 

bom até mesmo pra criança, a mãe ter esse poder de novo, pra ela se sentir 

“emponderada” de poder trocar uma fralda, auxiliar no banho, o carinho a 

conversa, o afago, tudo isso são atividades que o familiar pode estar exercendo 

durante a hospitalização (Enf. Emília). 

 

 

Eu procuro estimular assim, mãe troca seu filho, troca uma fralda, passa um 

hidratante, porque é o contato, o manuseio, ajude no banho (Tec. enf. Tieta). 

 

 

(...) eles podem trocar uma fralda, eles podem verificar uma temperatura, eles 

podem ajudar na alimentação podem ajudar a gente informando quando a 

criança sem ser essas eliminações coisas lógicas né ou quando a criança vomito 

essas coisas bem básicas (Tec. enf. Tais). 

 

O banho né, o banho que é uma parte bem intima da criança, do paciente. Eu acho 

que o familiar estar ali do lado ajudando, fazendo a higienização é importante 

(tec. enf. Teci) 

 

 A inserção da família, segundo Colett (2004, p.194), na assistência à criança 

hospitalizada desencadeia nova forma de organização do trabalho da enfermagem, tendo em 

vista que a mãe passa a realizar muitos cuidados ao filho, os quais eram anteriormente, de 

competência da enfermagem, especialmente àqueles relacionados à higiene, alimentação e 

apoio emocional à criança. 

Nesse sentido, Gomes (2005, p. 27) enfatiza que ao favorecermos a participação ativa 

da família no cuidado à criança no hospital, dentro daquilo que ela sabe, pode e quer fazer 
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estamos incentivando-as no exercício de sua cidadania e no desenvolvimento de competências 

e habilidades enquanto cuidadoras de suas crianças. 

Além disso, para Colett (2004, p. 194), a participação das mães na assistência está 

mais relacionada àqueles cuidados realizados em casa, como tarefas básicas da mãe, 

parecendo uma continuação e/ ou extensão para o hospital de sua prática diária no lar.  

Outro aspecto que merece atenção é que a equipe de enfermagem vislumbra a presença 

da família como possibilidade de facilitar o seu trabalho. Atitudes como conversar com a 

criança para acalmá-la, promover segurança e conforto, ficar sempre ao lado da criança e estar 

presente em alguns procedimentos técnicos realizados com a criança é relevante. 

 

 

Ajudando a criança entender mais o nosso trabalho porque a gente pega muita 

criança rebelde muita criança com medo né tem a síndrome do jaleco branco eles 

tem medo do profissional então a mãe está ali pra ajudar isso (Enf. Elisa). 

 

 

Ele estando junto já ajuda muito ne? Se ele estiver do lado a criança fica mais 

calma e isso ajuda a equipe toda a trabalhar. Seja na hora do momento de um 

banho se o familiar estiver do lado já ajuda a criança, já ajuda a equipe pois a 

criança fica mais calma a criança geralmente chama mãe a criança tem muito medo 

de tudo medo de agulha de seringa então eles já fica mais calma já facilita muito 

pra equipe (Tec. enf. Tomás). 

 

 

Acompanhar mesmo, se manter presente pra dar segurança, conforto pra criança, 

e pra gente, a presença do acompanhante pra o profissional também acaba 

facilitando nessas questões (Enf. Eloá). 

 

 

Momentos que ele vai estar ajudando. Vai estar auxiliando com você ao lado de 

algum cuidado tipo higiene, até conversar com a criança, acalmar a criança e, as 

vezes, vai quer hora que não, que só ficar do lado calado vai ajudar criança 
naquele momento, por exemplo, a gente pegar e fazer procedimento se a criança 

pede a presença da mãe e melhor ela fica ali naquele momento em silêncio 

confiando no que a gente está fazendo, procedimentos invasivos (Enf. Elvira). 

 

Eu acho que cabe a função do apoio, da segurança pra criança, da confiabilidade 

com relação a passar a criança nessa relação de profissional /criança (Tec. enf. 

Tiago). 

 

 

O cuidado prestado pela família à criança não deve ser confundido com os cuidados 

prestados pelos profissionais, pois estes são diferenciados. O cuidado familiar é um cuidado 

mais afetivo, de estar junto, de proteção, de auxílio na superação da internação. Um cuidado 

tão essencial para a criança quanto os cuidados dos profissionais de saúde. Em casa, a família 

cuida e se cuida e, no hospital, não deixa de fazê – lo (GOMES, 2005, p. 27). 
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Para três profissionais da equipe de enfermagem, a família pode contribuir no cuidado 

a criança fornecendo apoio emocional e conforto espiritual, acalento e carinho. Promovendo, 

dessa forma, o repouso sem manusear excessivamente a criança. 

 

Eu acho que obrigações eles não tem de nada ne só de dar o conforto espiritual e 

emocional para a criança (Enf. Elisângela). 

 

 

Estar ali para acalentar, para fazer o carinho na hora que precisa. Estar ali no 

momento que chama mãe pai pra segurar na mão, pra dar carinho e atenção 

quando ela começa acordar de uma sedação de um tempo mais agudo. Ela pede o 

familiar ao lado dela (Tec. enf. Tomas). 

 

 

Uma atividade que não vá prejudicar propriamente dita a criança, as vezes a 

criança precisa estar em repouso não ser manipulada e precisa explicar isso pro 

familiar (Enf. Elvira). 

 

 

Marques (2014, p. 546) enfatiza que a presença dos pais no hospital constitui o método 

mais efetivo para reduzir os traumas psicológicos e emocionais da hospitalização da criança, 

apresentando como principal vantagem o fato de oportunizar ao cuidador familiar, sentir-se 

física e psicologicamente disponível para seu filho, de modo a compartilhar com este a difícil 

experiência de hospitalização. Para a equipe de enfermagem, as vantagens são: melhor 

interação com os pais e o sentimento de maior segurança da criança, proporcionada pela 

presença de um rosto conhecido. 

 As técnicas de enfermagem Taci e Teodora acreditam que a família deve atuar apenas 

no entretenimento da criança. Atividades como colocar um DVD em funcionamento, 

estimular a ver desenhos, desenhar e pintar são atividades que podem ser realizadas pelo 

familiar acompanhante. 

 

Aquela criança que interage, alia mãe bota um DVD, vem assistir um filme faz um 

comentário, de fora da casa daquilo que era dentro de casa e trazer pro hospital 

uma fita, um desenho, criança que já está na escolinha gosta de desenhar a mãe 

sempre está ali ajudando a desenhar pintar. 

 

Poxa eu acho que ela pode interagir bem com a criança, procurando botar um DVD 

que aqui tem. Nós temos programas de TV a cabo, pode incentivar não ficar vendo 

só novela, novela, novela que é o que a mãe mais quer ver e as crianças querem 

assistir o desenho. E pra quem escreve nós temos também folhas, imprimimos 

desenhos pra elas então interagir mais com a criança dessa forma né? 

 

 

 



 90 

Nos depoimentos de seis profissionais de enfermagem a presença dos pais no CTIPO 

resume-se apenas em observação. Em seguida, sinalizar para a equipe de enfermagem as 

alterações que ocorrem com a criança. É uma contribuição bem aceita pelos profissionais em 

questão. 

 

 

Eu acho que acompanhante ele tem que observar a criança e está o tempo inteiro 

do lado da criança coisa que nem sempre a gente está a gente está de olho no 

monitor o tempo todo, mas o monitor e uma coisa, as vezes está lá tudo bem e ao 

mesmo tempo a criança está roxa está ficando está vermelha está com febre, 

naquele momento a gente não está vendo o acompanhante está vendo a solicitando 

a gente então eu acho que ele soma na hora do cuidado é um olho a mais que a 

gente tem na criança que qualquer coisa errada eles vão  chamara a gente, eu acho 

que é uma soma( Enf. Eduarda) 

 

 

Principalmente a observação, eu acho que assim, do mesmo jeito que a gente 

enfermagem nós somos os olhos dos pacientes, mas os pais eles são os olhos mais 

de perto se qualquer mínima mudança, alteração ele é o primeiro que alerta a gente 

de alteração e eu acho positivo. Eu sempre ouço o que os pais falam, ah ele está 

assim. eu sempre gosto de levar em consideração porque eu acho que... tem muita 

gente maluca é claro. Mas tem muitos pais que falam algumas coisas que eu acho 

que a gente de fato tem que prestar atenção porque tem sentido. Ligue o pisca alerta 

porque ele tá falando aquilo tem alguma coisa que realmente vai fazer a diferença 

(Enf. Emília). 

 

 

Observar até mesmo a reação das crianças pra poder estar falando com a gente se 

ela está sentindo alguma coisa, mas em relação a isso de observar e olhar alguma 

coisa diferente que possa estar nos ajudando até alguma coisa de diferente na 

criança (Tec. enf. Tereza). 

 

É um olhar a mais, é um olhar cauteloso, do tipo “ meu filho está apresentando 

uma alteração que a gente por ventura estivesse com alguém cuidado e não está ali 

o tempo todo pra poder acompanhar e ai eles conseguem identificar isso e a gente 

consegue intervir imediatamente, isso acaba facilitando bastante, mas eu acho que 

não a ponto de ele intervir, ele não tem que assumir o banho, ele não tem que 

assumir cuidado direto, isso é com a gente, eu acho que eles podem sinalizar e 

trazer conforto e segurança pra criança conseqüentemente facilitando o nosso 

trabalho ( Enf. Elisangela). 

 

 

O acompanhante sempre atento a tudo que está acontecendo, e ele passa dados 

importantes para gente porque ele está vendo a criança todo dia então eu acho que 

é valido pro tratamento da criança ter o acompanhamento de um responsável por 

ele (Tec. enf. Abata).  

  

Pra gente é boa no sentido de auxiliar a gente na vigilância a criança embora a 

gente mantenha essa vigilância constante 24hrs, mas realmente o acompanhante 

quando ele é bem orientado ele consegue chamar em uma situação mais precoce 

possível de ocorrência tem que esta sinalizando coisas pra gente que são validas e 

pra criança isso e extremamente importante porque acaba facilitando o nosso 

cuidado se tem um acompanhante do lado essa criança ela acaba se tornando mais 

vulnerável, flexível aos nossos cuidados ( Enf. Eloá). 
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 É indiscutível que a mãe conhece melhor o seu filho do que qualquer outra pessoa, e, 

com base nesse pensamento, Quirino (2010, p 303) afirma que ao mesmo tempo em que a 

mãe é fonte de segurança e carinho, ela consegue, facilmente, perceber evolução do estado de 

saúde de sua criança, sendo, muitas vezes, a responsável por informar qualquer alteração 

apresentada pela criança. 

Ainda segundo Quirino (2010, p. 303), deve-se reconhecer que a mãe é a maior 

conhecedora do seu filho, ela sabe quando seu filho está com alguma necessidade, e portanto, 

sua permanência no hospital tem o objetivo de trazer, exclusivamente, bem-estar ao filho. 

A família é considerada como fator essencial na recuperação da saúde da criança com 

câncer. Com a permanência do familiar para acompanhá-la, fez-se necessário inseri-lo em 

algumas atividades relacionados com a criança. Promovendo, dessa forma, o estreitamento 

dos laços afetivos, bem como da formação de vínculos com a equipe de enfermagem.   

Dessa forma, Gomes (2005, p. 21) afirma que a reciprocidade no cuidado à criança, 

entre a equipe de saúde e a família pode favorecer uma melhor identificação das necessidades 

da criança possibilitando, assim, o planejamento de um cuidado mais integral, holístico e 

humano. A troca de experiências entre os cuidadores pode possibilitar um melhor 

relacionamento entre os profissionais, a criança e sua família, minimizando, possivelmente, a 

crise vivida e o sofrimento da família com a doença e a hospitalização. 

Foi anteriormente enfatizado nesse estudo, pelos participantes da equipe de 

enfermagem que a presença do familiar acompanhante é importante tanto para estes quanto 

para a criança. Mas, para a equipe de enfermagem os familiares acompanhantes ajudam na 

assistência e na recuperação da criança e veem o trabalho da equipe como importante na 

recuperação da criança.  

 

Acho que ver bem. Acho que a maioria dos país nos encaram como auxiliadores 

no tratamento e prestativos né? (...) acho que nos ver como parceiros né? Como 

companheiro, por que o objetivo é a melhora da criança (Enf. Elisângela). 

 

 

Eu acho que ela percebe que extremamente necessário quando ela estiver com a 

criança ai ela começar a observar quanto é importante o nosso trabalho(...) e a 

própria mazela do ser humano cada um é de um jeito cada uma tem um diferencial 

ela percebe o quanto é importante o trabalho da enfermagem (Enf. Ester). 

 

Alguns são gratos, reconhecem realmente o trabalho (Tec. enf. Talita). 

 

 

Acho que de uma forma geral a família vê de uma forma positiva a pratica da 

enfermagem no cuidado a criança (Enf. Eloa).   
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Eles têm que se sentir seguros né? Então a gente tem que passar um pouco de 

segurança pra eles pra poder mostrar que a gente entende o que esta fazendo, que a 

gente tem um carinho, que a gente tem um respeito (Tec. enf. Taci) 

 

Eu acho que de um modo geral eles vêem a nossa prática como sendo importante 

porque não é só a questão do banho ou a questão do curativo é a questão também 

das nossas orientações. Das nossas intervenções, também passar segurança pra 

eles (Tec. enf. Tabata) 

 

Pelo tempo que eu to aqui eu acho que dá uma importância a enfermagem, a 

enfermagem tem um papel no cuidado a criança aqui dentro do CTI (Enf. Elvira). 

 

Eu tenho várias impressões, tem acompanhantes que você chega pra fazer 

atendimento você tem a sensação de que ele confia no profissional (Enf. 

Elisabete). 

 

 

Eu não sei, mas as pessoas que eu convivo, os acompanhantes só têm elogio pra a 

gente aqui, eu nunca vi assim uma mãe “a porque isso, porque não fizeram” não, 

só vejo elogio o pessoal gosta do nosso trabalho (Tec. enf. Teodora). 

 

 

 

Dessa forma, Marques (2014, p. 546) diz que quando os pais ou cuidadores 

perceberem que seus filhos estão recebendo assistência por alguém “conhecido”, passam a 

confiar em sua competência e a se sentir mais seguros e abertos, compreendendo melhor a 

condição de saúde e tratamento. Este sentimento de segurança lhes propicia a abertura para 

discutirem com a equipe de enfermagem seus sentimentos sobre a hospitalização, atenuando 

sua ansiedade e auxiliando a criança em sua recuperação. 

 Para a equipe de enfermagem há determinadas situações em que a permanência do 

familiar acompanhante no setor junto à criança é um fator que limita o trabalho da equipe, 

bem como a interação de ambos. Alguns pais sentem raiva pela doença e procuram um 

culpado, tendem a não valorizar o cuidado da enfermagem, selecionam “profissional bom”, 

“carinhoso x profissional ruim/ seco e frio”. Em suma, profissionais que são rotulados 

conforme o sentimento que despertam nos pais.  

 

(…) as vezes eles não entendem que nossa visão é científica e as vezes eles acham 

a gente muito frio e com pouca sensibilidade ao sofrimento da criança ao 

sofrimento deles. Eles não entendem que nossas praticas também é cientifica (Enf. 

Elisa). 

 

 

 

Só pelo momento de raiva pela doença mesmo eles acabam procurando um 

culpado, e quem está na frente que fica as 12 horas é enfermagem, por isso que 

geralmente, vamos dizer assim, é mal falado acaba sendo a enfermagem, não 

porque esteja errado, ou eles acham que esta ruim, é porque eu acho que é natural 

deles, quando dá errado as condutas procura o culpado, e culpado é quem está a 

maior parte do tempo do lado, que é a enfermagem (Tec. enf. Talita). 
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Eu acho que a enfermagem é o profissional que é menos valorizado com relação, 

não ao familiar da criança, mas eu acho que coma relação a qualquer paciente 

internado, (...), mas tem ressalvas com outro profissional, que a gente tem aqui, 

que não sabe falar, às vezes é um pouco grosseiro, mas acho também que é normal 

e qualquer unidade (Enf.  Eduarda). 

 

Marques (2014, p. 546) afirma que a criança e a família vivenciam dificuldades 

variadas durante os períodos de hospitalização, seja em virtude da separação dos membros da 

família durante as internações, seja em função das profundas mudanças em suas atividades 

diárias, ou ainda, pelo medo do desconhecido e da morte. A equipe de enfermagem deve 

propiciar um ambiente calmo, tornando os procedimentos invasivos menos traumáticos para a 

criança, por meio do estabelecimento de um vínculo de afeto e de confiança. 

Por outro lado, para a equipe de enfermagem alguns familiares veem o cuidado 

prestado com desconfiança e restrições. A família mostra apreensão, ansiedade, e exacerbam 

seus questionamentos acerca de algumas práticas da enfermagem. É o que dizem quatro 

profissionais de enfermagem: 

 

Tem família que, são mais apreensivos, mas eu acho que a relação família e 

enfermagem a gente vaia adquirindo no dia-a-dia (Tec. enf. Tabata). 

 

Mas em contrapartida, tem alguns que vê com desconfiança, pergunta tudo que está 

fazendo, assim eu até não vejo isso como tanta desconfiança as como a pessoa que 

estar a par do que está acontecendo com o filho, mas eu acho que depende muito da 

abordagem da maneira como se fala e a gente já teve experiência aqui no INCA  de 

determinados acompanhantes que os profissionais não gostam nem de entrar no 

leito porque sabe que vai ser questionado que vai ser tratado até com uma certa 

rispidez ( Enf. Elisabete). 

 

Uma família ou outra que acaba não aceitando muito a questão do diagnostico, do 

tratamento, que eles ficam assim muito ansiosos muito inseguros, não quer perder e 

acaba atrapalhando um pouco a gente (Tec. enf. Tais). 

 

E talvez seja um procedimento que a gente precise fazer que os familiares não 

aceitem, acredito que seja isso (Tec. enf. Tânia). 
 

 

Para Marques (2014, p. 547) embora haja reconhecimento acerca da importância da 

família no processo terapêutico e com vistas ao bem-estar infantil, há situações em que esta 

relação não se estabelece de forma tranquila, e nas quais se verifica a não aceitação familiar 

do cuidado ou assistência prestada. O primeiro contato entre familiar e equipe de enfermagem 

é quase sempre encarado de forma negativa, em função de fatores como o medo, ansiedade, 

angústia, desconhecimento dos procedimentos a serem realizados com a criança e a falta de 

confiança nas relações interpessoais. 
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Por sua vez, para alguns profissionais os cuidados são exclusivos da equipe de 

enfermagem não devendo ser compartilhados com a família. Afirmam ainda que o 

acompanhante somente poderia observar e entreter a criança, ou realizar algum cuidado 

quando a criança já estivesse de alta e aguardando vaga na enfermaria. 

 

 

Cuidados que a enfermagem faz? Não eu acho que não compete ao familiar 

cuidados de enfermagem (Tec. enf. Tainá). 

 

 

Se ele é acompanhante ele estar ale para acompanhar então assim todos os 

cuidados da criança pertence a equipe multidisciplinar e a família compete a 

acompanhar estar ali como família (Tec. enf. Tadeu) 

 

 

Acho que a família cabe somente assim, nada de procedimentos, quando trocar de 

fralda eu acho que tem que ter a equipe junto com a família porque a gente vai 

observar algumas coisas, então eu acho que a família tem que somente pra 

entretenimento da criança. Tem famílias e famílias né, é difícil falar numericamente 

(Tec. enf. Tabata) 

 

 

Em minha opinião, eu acho que assim os pais  não deveriam fazer em termos de 

procedimento eu acho que nenhum, a não ser assim, já está indo pra alta, porque lá 

fora os pais fazem alguns procedimentos, mas assim na minha opinião não deveria 

fazer nada não, mas que tudo deveria ficar a par da enfermagem, porque senão 

você acaba dando responsabilidades a mais ao acompanhante e se acontecer 

alguma coisa errada a responsabilidade não vai ser deles porque ele está dentro de 

uma instituição ( Elisabete). 

 

As atividades bom, eu acho o seguinte. Tem que ser catalogado é por esse fato 

primeiro se criança está se alimentando com uma proposta já de quase ser liberada 

pra enfermaria ai eu acho uma troca de fralda, entendeu? Auxílio na alimentação 

tudo ajuda. (Enf. Éster). 

 

 

 

   

Na visão de Marques (2014, p.547), quando existe a falta de interação entre pais e 

enfermagem, a criança fica mais resistente aos cuidados e não há cooperação por parte da 

criança. Usualmente, esta fica dividida, à espera de sinais não verbais dos pais, no que tange a 

saber como responder ou reagir frente às intervenções feitas pela equipe. A aceitação do 

tratamento pela criança está diretamente ligada à compreensão que os pais têm deste processo, 

e ao aporte afetivo fornecido pelos mesmos durante esta experiência. 

No cuidado à criança gravemente enferma existem certas limitações que a equipe de 

enfermagem impõe ao familiar.  Como, por exemplo, quando a criança está entubada, em uso 

de ventilação mecânica. 
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Se tiver entubada, a gente não vai querer que acompanhante nem troque uma 

fralda, a ajuda deles é exatamente essa, de observar alguma alteração e estar nos 

auxiliando dessa forma, chamando (Enf. Eduarda). 

 

 

Eu acho que isso tudo vai variar de acordo coma gravidade da criança, com uma 

criança muito grave cuidados como troca de fralda, auxilio no banho são mais 

difíceis de acontecer (Enf. Emília). 

 

 

Agora não sou a favor é de qualquer outro tipo de cuidado do pai em relação a 

criança. (Exemplo?) exemplo aspirar, banho, não sou a favor não se for uma 

criança que não tem tubo que é uma criança tranqüila eu até acho que não tem 

problema trocar uma fralda. (Enf. Eliane).  

 

Que quer ajudar, que quer entrar. Eu quero cuidar, ela quer fazer então não pode a 

criança estar entubada. Estar cheia de coisas, então se você for fazer acontecer 

alguma coisa quem vai ser responsabilizada é agente. Então quem tem que fazer é 

agente se ela não tivesse com o tubo poderia até trocar uma fralda (Tec. enf. Taina). 

 

 

 

.  

 Para Melo e colaboradores (2014, p. 437), a presença dos pais, apesar de incentivada 

nas instituições de saúde, pode ser pautada por alguns receios dos profissionais quanto à sua 

participação nos cuidados, no que diz respeito à “transferência” de competências dos 

profissionais para os pais.  

Embora exista uma lei que regulamente a presença do familiar acompanhando a 

criança, cabe destacar a responsabilidade profissional dos profissionais de enfermagem 

conforme descrito na Lei do exercício profissional no 7.498, de 25 de junho de 1986.  Delegar 

competências da equipe de enfermagem para os familiares acompanhantes em unidades 

especializadas se configura em imperícia, negligência e imprudência. 

Nos relatos de alguns profissionais, a presença do familiar interfere dependendo da 

situação. Essa interferência varia de família para família e depende inclusive da assistência 

que será prestada à criança. O que pode ser percebido nas falas dos profissionais abaixo: 

 

 

Ai depende né? Isso varia de familiar pra familiar, tem familiar que não né? Que 

não interfere pra mim no caso pessoalmente não mais tem casos de familiares de 

paciente devido essas coisas todos acabam não eu quero ajudar aquela coisa (tec. 

enf. Tainá) 

 

 

Mas existem outros que eu acredito que interfere sim, que muitas das vezes, não 

gosta que, por exemplo, você vai pegar um acesso não consegue de primeira ai já 

fica assim fazendo caras e bocas olhando meio assim de cara feia e eu acho que isso 

interfere na dinâmica do profissional ali no momento (Enf. Elisabete). 
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Dependendo, tem uns que interfere, tem mãe que acha que qualquer coisa tem que 

chegar perto da criança com algum procedimento. Acha que a criança vai sentir 

dor, acha que a criança está assustada pela nossa presença, interferi em termo de 

tudo, por exemplo, vai punciona uma veia a criança vai ficar super irritada, 

chorosa, às vezes até mesmo ela troca de fralda deixa criança muito irritada, 

chorosa porque a criança até então, não entende que a gente está dentro de um 

hospital e estamos ali pra cuidar (Tec. enf. Teodora).   
 
Tem pais e pais, tem acompanhantes e acompanhantes, tem acompanhantes que 

realmente dificulta bastante, mas isso e uma questão relativa, não é uma questão 

absoluta, absoluta seria se todos eles trouxessem problemas, a gente vê que os que 

trazem problemas são exceções (Enf. Eloá). 

 

 

 

Alguns profissionais disseram que quando vão realizar algum procedimento com a 

criança e percebem que os pais, de alguma forma, vão interferir na conduta, pedem com 

gentileza para que os mesmos se retirem do box da criança e aguardem o fim do procedimento 

ou na copa ou fora do CTIP. 

 

A não ser se for um tratamento doloroso, uma punção, uma sondagem, realmente eu 

peço licença porque eu acho que o acompanhante vai sentir mais a dor do que o 

paciente acho que ele não precisa passar por isso (Tec. enf. Tatiane). 

 

 

Até porque quando a gente vai fazer um cuidado mais especifico a gente sempre 

pede pra eles saírem nesse momento do cuidado mais invasivo, na verdade a gente 

sempre pede pro acompanhante se retirar, até porque é difícil pra ele está 

assistindo aquilo ali, então a gente fica à vontade pra poder trabalhar nesses 

momentos (Enf. Eduarda). 

 

 

Não, porque se eu sentir que ele está me atrapalhando eu peço a ele pra sair (Tec. 

enf. Tieta). 

 

 

 

Para Molina (2007, p. 441), é compreensível que os profissionais vivenciem 

momentos de conflitos íntimos com relação à permanência dos pais na UTI, visto que a 

inclusão desse novo elemento (os pais) no cuidado e no interior das UTI é algo novo, 

incipiente, que precisa ser trabalhado junto à equipe, não se podendo esquecer que cada 

profissional tem suas próprias concepções de família, seus valores, crenças e sua cultura, os 

quais, de forma direta ou indireta, influenciam na aceitação de compartilhar com a família o 

ambiente que antes era somente seu. 

Ainda segundo Molina (2007, p. 441), a presença dos pais na UTI implica o 

desenvolvimento de certas ações pela equipe que interferem no andamento do serviço e dos 

cuidados, já que, em virtude da proximidade com o filho, alguns procedimentos precisam ser 
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realizados novamente ou o atendimento da criança precisa ser atrasado. Neste contexto, os 

pais colaboram para reduzir o desconforto causado entre o que desejam e o que vivenciam. 

No depoimento da enfermeira Eliane ficou evidente que o mesmo sente-se mais 

confortável quando presta esclarecimento ao familiar acompanhante quanto ao tipo de 

conduta que estará realizado com a criança hospitalizada. 

 
É. Como é que eu posso explicar de eles, de você está dizendo o seguinte olha essa 

aqui é a medicação tal, pai agora eu vou estar virando do tipo assim, hoje, por 

exemplo, até que no meio da passagem de plantão. Eu fui instalar a NPT da criança 

e não tinha o equipo sem ser fotossensível, só tinha o equipo fotossensível. Ai... 

instalei lá a NPT e virei pra mãe e falei. Olha só eu estou colocando esse equipo 

aqui por que eu não encontrei o equipo comum, eu estou botando esse laranjinha 

aqui pra poder... mas não faz diferença nenhuma é a NPT normal e tudo. Ai ela... eu 

percebi que ela gostou que eu falei isso. Acho que com o pai você dar uma 

satisfação do que você está fazendo com o filho. 

 

 

Na perspectiva de Molina (2007, p. 440), a ansiedade, a angústia e o sofrimento dos 

pais “mexem” com alguns profissionais, que apresentam dificuldades em lidar com situações 

dolorosas quando são portadores de más notícias. Por esta razão, muitos deles esclarecem 

apenas dúvidas e orientam apenas na medida do necessário, o que, por conseguinte, nesse 

estudo, reduziu a comunicação e as chances da troca de conhecimentos e da interação efetiva. 

O fornecimento de informações sobre todos os procedimentos e condutas realizados na 

criança permite que a família se sinta mais segura com a equipe de enfermagem e isso, por 

sua vez, humaniza a assistência prestada a criança e também ao familiar acompanhante. Essa 

humanização no cuidado, porém, tem algumas limitações segundo a enfermeira Emilia. 

 

E até certo ponto, por exemplo, hoje no banho eu até deixei ela passar o hidratante, 

porque eu acho que aquilo faz um bem pra ela de ela estar se sentindo útil de estar 

podendo cuidar da filha dela nesse momento. Eu acho que com reservas, eu acho 

que podemos tá fazendo isso digamos que pra humanizar esse cuidado, mas eu acho 

que realmente tem que ter muito bom senso, porque senão extrapola, senão vai estar 

querendo aspirar, um monte de coisas que acho que é de exclusividade da gente.  

 

 

 

Para Pauli e Bousso (2003, p. 285), o processo de humanização envolve mais que 

permitir ou não a presença dos pais na UTIP, é importante que a enfermeira seja um elemento 

de confiança à família, já que é ela quem deve ajudá-la a passar por essa experiência. E 

reduzir a ansiedade dos pais é visto como parte importante do tratamento da criança e, para 

isso, torna-se fundamental conhecer e respeitar a experiência da família. 

Entende-se que humanizar é uma medida que visa, sobretudo, tornar efetiva a 

assistência ao indivíduo criticamente doente, considerando-o como um ser bio 
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psicossocioespiritual. Além de envolver o cuidado ao paciente, a humanização estende-se a 

todos aqueles que estão envolvidos no processo saúde-doença neste contexto, que são, além 

do paciente, a família, a equipe multiprofissional e o ambiente (VILA; ROSSI, 2002, p. 138). 

Sabe-se que a família permanece em tempo integral acompanhando a criança e que a 

equipe de enfermagem ao ouvir, dar suporte emocional, ser clara e objetiva quando 

questionada sobre o tratamento oncológico da criança, proporcionar momentos de 

descontração, incentivar a busca pelo conforto espiritual e inserir a família na assistência à 

criança enferma está contribuindo, de certa forma, para o enfrentamento da doença, além de 

promover um cuidado humanizado mesmo diante da incerteza da cura. 

 Para Collet (2004, p. 192), a permanência dos pais em tempo integral no ambiente 

hospitalar, sua participação no cuidado e a natureza das relações entre crianças, pais e 

profissionais têm desencadeado novas formas de organização da assistência à criança 

hospitalizada. Assim, torna-se necessário dirigir o olhar para a família como objeto de 

cuidado, num processo de relações e intervenções para além do cuidado clínico. 

Assim, para garantir o cuidar integral depara-se com a necessidade de estabelecer 

vínculos, confiança e responsabilização. Um olhar e um agir ampliados para a família, 

tornando-a parte do processo, no âmbito da assistência à criança hospitalizada, atribuindo o 

respeito à singularidade do binômio filho-família. (QUIRINO, 2010, p. 305). 

A partir dos depoimentos dos familiares acompanhantes e da equipe de enfermagem 

constata-se que no cuidado à criança hospitalizada no CTIP a interação entre os participantes 

envolvidos no cuidado se faz necessária para que a assistência à criança seja efetiva e 

satisfatória, tanto para quem cuida quanto para quem é cuidado.  

De posse dos relatos dos participantes foi evidenciada uma interação da equipe de 

enfermagem com o familiar acompanhante a qual, no início é tímida, mas à medida que a 

permanência da criança no CTIP se prolonga, quebram-se as barreiras, os medos, as 

inseguranças e as desconfianças dos familiares são substituídos por sentimentos de confiança 

e respeito para com os profissionais de enfermagem que estão cuidando da criança doente.  

Segundo Silveira (2005, p. 127), uma relação pessoa a pessoa não acontece 

simplesmente, a enfermeira e a outra pessoa planejam-na deliberada e conscientemente. Uma 

relação nessa modalidade é mais que somente falar com uma pessoa, por um período 

determinado, a cada dia, ou apresentar uma série de interações com esta. Uma das 

características de uma relação terapêutica é que, ambas, a enfermeira e a pessoa que requer 

ajuda transformam ou modificam seu comportamento e aprendem como resultado deste 

processo interativo.  
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Nesse sentido, Teixeira (2012, p. 790) afirma que apesar das evidências que esboçam a 

valorização da família na abordagem à criança com câncer por parte dos profissionais de 

enfermagem, acredita-se que ainda exista um longo caminhar ilustrado de mudanças que 

acontecerão de forma gradativa no contexto do adoecer e da hospitalização em oncologia 

pediátrica, incluindo uma revalorização da família em que a criança seja resgatada enquanto 

ser e respeitada em sua integralidade. 
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CONSIDERAÇOES FINAIS 

 
 

O adoecimento por câncer é uma situação perturbadora na vida de qualquer ser 

humano e causa grande impacto no âmbito familiar quando ocorre na infância, acarretando 

mudanças na rotina e estrutura de toda a família que tenta se ajustar à nova situação. 

Entretanto, quando esse adoecimento é causado por uma doença como o câncer, vem 

acompanhado do medo e de incertezas relacionadas a doença e formas particulares de ver a 

mesma, desestabilizando toda a família. 

O diagnóstico de câncer infantil gera inúmeras expectativas relacionadas ao tratamento 

e cura, uma vez que o câncer é considerado como sendo uma doença grave com prognóstico 

sombrio. Desconhece-se se o tratamento instituído terá o efeito esperado porque as formas 

como as células malignas se comportam ainda não são totalmente conhecidas, o que 

desencadeia temor na família. 

O câncer é uma doença estigmatizada, e, por ser vinculada à morte, provoca na 

família, principalmente nos pais, medo, culpa, incerteza, insegurança, tristeza, impotência e 

revolta. Após a descoberta do câncer a família e a criança têm suas vidas modificadas e 

precisam se adaptar a todo o processo que envolve o tratamento e o controle da doença, 

necessitando de suporte social e psicológico da equipe multiprofissional. 

Quando a criança com câncer tem seu quadro de saúde agravado necessita ser 

hospitalizada em uma instituição especializada no tratamento oncológico, que no caso desse 

estudo foi o INCA. Nesse sentido, a admissão da criança na instituição, inicialmente, ocorre 

pela emergência pediátrica, mas, dependendo da sua gravidade ela pode ser encaminhada para 

as enfermarias, centro cirúrgico ou CTIPO. 

A chegada dessa criança e do seu familiar acompanhante no Centro de Terapia 

Intensivo Pediátrico Oncológico é permeada por medo, incertezas e dúvidas, porque esse setor 

geralmente é associado com a morte. Passado esse impacto inicial o familiar acompanhante 

tende a ir se adaptando à nova situação, e se organizando para oferecer à criança conforto 

emocional, espiritual, ao mesmo tempo em que começa a perceber que necessita compartilhar 

alguns cuidados com a equipe de enfermagem. 

A equipe de enfermagem é o primeiro contato que a família tem com o hospital e por 

isso se destaca pela sua atuação no que se refere a saber ouvir, ser atenciosa e objetiva com a 

família, principalmente no seu acolhimento. Nesse sentido, é importante que os profissionais 

de enfermagem busquem uma harmonia entre o cuidado humanizado e o cuidado advindo do 
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uso das tecnologias para que dessa forma minimizem o impacto que a hospitalização infantil 

no CTIP causa nesses familiares e nas crianças.  

A inserção da família no cuidado à criança hospitalizada representa um desafio para a 

enfermagem que precisa reconhecer o mesmo como coparticipante no cuidado à criança 

durante a hospitalização e desenvolvimento dos cuidados, esclarecendo e definindo o que 

cabe a cada um dentro do setor. É indiscutível que compartilhar saberes, espaços, culturas não 

é uma tarefa fácil para a equipe de enfermagem e nem o para o familiar acompanhante, e, por 

isso, faz-se necessário estabelecer mudanças de valores, comportamentos e atitudes, uma vez 

que ambos partilharão o mesmo ambiente durante a hospitalização da criança.  

Entretanto, à medida em que é estabelecida uma interação da equipe de enfermagem 

com o familiar acompanhante da criança mediada pela convivência no cenário hospitalar, as 

ações de cuidado passam a ser compartilhadas nesse cenário. Dessa forma, alguns 

procedimentos, especialmente àqueles relacionados à higiene, alimentação e apoio emocional, 

antes competência exclusiva da enfermagem passam a ser compartilhados com o familiar 

acompanhante da criança no contexto da CTIPO. 

Segundo os depoimentos dos membros da equipe de enfermagem, existem duas 

situações que caracterizam a chegada dos familiares acompanhantes das crianças no CTIPO: 

quando estes vivenciam pela primeira vez a situação, ficando muito assustados, apreensivos e 

com medo de tudo e todos.  O que é causado pelo desconhecimento das normas da instituição 

e do setor, demandando orientação da enfermagem sobre a rotina do setor, procedimentos e 

cuidados a serem realizados com a criança. Na segunda, quando os familiares acompanhantes 

já vivenciaram internações recorrentes da criança, e por já estarem mais familiarizados com o 

ambiente e rotina do setor bem como com a equipe de enfermagem tendem a ser mais 

receptivos, o que faz com que se adaptem melhor à dinâmica que envolve o cuidado à criança 

internada no CTIPO.  

Segundo os profissionais da equipe de enfermagem, existem momentos em que é 

necessário a retirada do familiar acompanhante do setor para a realização de alguns 

procedimentos invasivos (entubações, punções de acessos profundos, cateterismo vesical) e 

outros em que estes são orientados para deixar que apenas os profissionais prestem cuidados à 

criança (quando esta estiver entubada, em uso de medicamentos vasoativos). Assim, o 

cuidado compartilhado entre a equipe de enfermagem e o familiar acompanhante representa 

uma contínua negociação, uma troca de experiências que favorece a convivência de ambos e 

viabiliza o cuidado à criança com câncer no CTIP. Entretanto, o desenvolvimento das relações 

criança, família e equipe de enfermagem é um processo complexo, carregado de experiências, 
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percepções e sentimentos particulares. A vivência diária, as situações emergentes do cuidado 

frente às necessidades da criança internada no CTIPO, aos poucos vai favorecendo o diálogo, 

a manutenção de uma troca de experiências e estabelecimento de relação de confiança que 

proporciona um espaço de interação dos membros da equipe de enfermagem e os familiares 

acompanhantes das crianças nesse cenário. É onde sentimentos, expectativas e receios vão 

sendo superados, tendo em vista o foco comum que é a criança e sua recuperação.  

Mas isso requer, principalmente da equipe de enfermagem da unidade, além do 

conhecimento técnico e científico, habilidades como escuta atenta, sensibilidade e atenção 

qualificada tanto para a criança, quanto para seu familiar, visando um ambiente seguro e 

humanizado que proporcione as condições necessárias para um cuidado centrado na criança, 

que envolve a presença do seu familiar como elemento fundamental para apoiar, ajudar ou 

mesmo intermediar os procedimentos e ações de enfermagem no tratamento dessas crianças 

em situação de internação em um centro de terapia intensiva oncológico pediátrico. Assim, 

com a realização desse estudo espera-se contribuir para a área de oncologia pediátrica, 

despertando reflexões da equipe de enfermagem sobre a importância do familiar 

acompanhante no cuidado a criança com câncer hospitalizada no CTIPO. Para isso, é 

fundamental que a equipe de enfermagem esteja preparada para receber esse familiar nas 

diferentes situações de crise, promovendo estratégias de suporte para minimizar o sofrimento 

da criança e do seu familiar acompanhante. 

Novos estudos poderão ser realizados com a proposta de compreender a complexidade 

que envolve as interações da equipe de enfermagem com o familiar acompanhante da criança 

no contexto do cuidado em um Centro de Terapia Intensivo Pediátrico oncológico. Portanto, 

espera-se fomentar debates sobre essa temática na formação e atualização dos profissionais de 

enfermagem nas instituições de ensino e de saúde mediante programas de capacitação 

profissional e ampliação desses conteúdos nos cursos de graduação e ensino médio em 

enfermagem. Para  o cenário da pesquisa, espera-se contribuir com propostas de programas 

para o suporte aos familiares acompanhantes das crianças a fim de que sejam pensadas formas 

de identificar as necessidade de cada família mediante grupos de apoio com a participação de 

enfermeiros e demais membros da equipe de enfermagem, tendo como metas favorecer uma 

interação baseada na escuta e troca de conhecimentos e experiências com o familiar 

acompanhante no contexto do cuidado à criança internada no centro de terapia intensiva 

pediátrico oncológico, favorecendo assim um ambiente seguro e acolhedor com uma 

assistência segura adequada às demandas da criança e do seu familiar no cenário hospitalar. 
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APENDICE A 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

COORDENAÇÃO GERAL DE POS GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

CURSO DE MESTRADO CIENCIAS DO CUIDADO EM SAÚDE 

 

ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO 
 

Data: 

Inicio:                                                Termino: 

 

1) O ambiente do Centro de Terapia Intensiva Pediátrica (CTIP). 

 Estrutura 

 Ventilação 

 Iluminação 

 Higiene 

 Unidade da criança 

 Posto de enfermagem 

2) A dinâmica do CTIP 

 Chegada dos membros da equipe de enfermagem/ familiar acompanhante. 

  Admissão das crianças no CTIP, bem como dos seus acompanhantes. 

 Rotinas do setor e permanência no setor. 

3) As interações da equipe de enfermagem com familiar acompanhante da criança (formas de 

comunicação, abordagem da criança) 

4) Cuidados prestados pela equipe de enfermagem a criança e o familiar acompanhante 

(procedimentos realizados, orientações, dificuldades de cuidado da criança) 
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APÊNDICE B  

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

COORDENAÇÃO GERAL DE POS GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

CURSO DE MESTRADO CIENCIAS DO CUIDADO EM SAÚDE 

ROTEIRO DE ENTREVISTA FAMILIAR 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 

 
1. Iniciais:_____________________________   2.Sexo F () M ()                              

3. Idade: ______________________________ 4.Estado Civil:________________ 

5. Profissão: ___________________________ 6. N° de Filhos:_______________ 

7. Grau de Parentesco____________________ 8. Escolaridade:_______________ 

9. Condições socioeconômicas 

Endereço______________________________ Salário___________________ 

Moradia () alvenaria () água e esgoto encanado () coleta de lixo () Outro   Qual? 

Quantidade de cômodos_________________ 

10. Orientação Religiosa: _____________________ 

 

QUESTÕES: 

 

1) Fale sobre sua trajetória com seu filho (neto, sobrinho, parente) ate a hospitalização no 

CTI pediátrico. 

2) Como você vê sua presença aqui no CTP em relação ao cuidado a criança? 

3) Como você acha que a enfermagem vê sua presença no CTIP/ 

4) Você acha que sua presença interfere na assistência de enfermagem a criança? 

      Sim () Não () Porque? 

5) Quais são as vantagens e desvantagens da sua presença aqui no CTIP no cuidado á 

criança? 

6) Quais as atividades você acha que poderia desenvolver no cuidado a criança? 

7) Quais as atividades você acha que a equipe de enfermagem pensa que você deve 

desenvolver com a criança aqui no CTIP. 

8) Impressões do pesquisador. 
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APÊNDICE C  

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

COORDENAÇÃO GERAL DE POS GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

CURSO DE MESTRADO CIENCIAS DO CUIDADO EM SAÚDE 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA: EQUIPE DE ENFERMAGEM 

 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 

 
Iniciais: _____________________________   Sexo:____________________ 

Categoria Profissional: _________________   Tempo de Formado:___________ 

Nível de Instrução: () Graduação () Especialização () Mestrado () Doutorado 

Tempo de atuação na pediatria? ________________________ 

Tempo de atuação no CTI pediátrico? ___________________  

Carga Horária de trabalho_____________________________ 

Regime de trabalho () SD () SN () Diarista 

Trabalha em outra instituição?  () Sim () Não 

 

QUESTÕES: 

1) Fale sobre a trajetória do familiar acompanhante com a criança à hospitalização no 

CTIP 

2) Como você vê a presença do familiar acompanhante no CTIP? 

3) Como você acha que a família vê a prática de enfermagem no cuidado à criança? 

4) Para você a presença do familiar acompanhante interfere na sua assistência a criança? 

   () Sim () Não                         Como? 

5) Quais são as vantagens e desvantagens da presença do familiar acompanhante da 

criança no seu dia-a-dia? 

6) Quais atividades você acha que caberá ao familiar acompanhante durante a 

hospitalização da criança no CTIP? 

7) Impressões do pesquisador 
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APENDICE D 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO FAMILIAR 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 
Título:Familiar acompanhante da criança com câncer no Centro de Terapia Intensiva: 

implicações para o cuidado da enfermagem a partir das interações entre o familiar 

acompanhante e a equipe de enfermagem. 

 

Nome da(o) Voluntária(o): ________________________________________________ 

Prezado Familiar Acompanhante  

 

 Você está sendo convidada(o) a participar, voluntariamente, de uma pesquisa realizada 

pela Enfermeira Cristine ide dos Anjos, referente a Dissertação de Mestrado do Programa de 

Pós-Graduação Mestrado Acadêmico em Ciências do cuidado em Saúde (MACCS) da Escola 

de Enfermagem Aurora Afonso Costa (EEAAC) da Universidade Federal Fluminense (UFF). 

A pesquisa tem como objetivo geral analisar as implicações da presença do familiar 

acompanhante de crianças com câncer em um centro de terapia intensiva pediátrico para o 

cuidado de enfermagem e como objetivos específicos: Descrever as interações da equipe de 

enfermagem com o familiar acompanhante da criança com câncer em um centro de terapia 

intensiva pediátrico; Identificar possíveis fatores que interferem nas interações da equipe de 

enfermagem com familiar acompanhante de crianças com câncer em um centro de terapia 

intensiva pediátrico. Com esse estudo pretende-se contribuir para a prática de enfermagem: 

reconhecimento e valorização do sofrimento do familiar da criança com câncer ao ter que ver 

seu filho sendo hospitalizado no centro de terapia intensiva pediátrico e inserção do familiar 

acompanhante no contexto do cuidado a criança com câncer; incentivar debates e discussões 

sobre a temática na prática e ensino de enfermagem e demais áreas de saúde. 

 

Rubrica da(o) Participante   Rubrica da Testemunha 

(Se necessário) 

  Rubrica da Pesquisadora 

Principal 
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Para o ensino – subsídios para a formação, qualificação e atualização dos 

profissionais da equipe de enfermagem que envolva o cuidado humanizado tanto a criança 

hospitalizada com câncer quanto ao seu familiar acompanhante no centro de terapia intensiva 

pediátrico; e na Pesquisa: ampliar conhecimentos na área de enfermagem oncológica e de 

estudos abordando a família da criança com câncer e hospitalização. 

 

PROCEDIMENTOS DO ESTUDO 

  

 Após aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da instituição campo da 

pesquisa, você será convidada(o) a participar dessa pesquisa. Serão apresentados os objetivos 

e, se houver sua concordância e interesse em participar da pesquisa, será apresentado o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido para sua assinatura no mesmo. Na coleta de dados, 

além do preenchimento do formulário de caracterização dos participantes pela pesquisadora, 

em um segundo momento serão realizadas várias visitas da pesquisadora ao centro de terapia 

intensiva pediátrico para observação da estrutura física e rotina de funcionamento da unidade, 

mediante uso de um roteiro de observação. Posteriormente, a pesquisadora irá abordar 

familiares acompanhantes de crianças internadas no centro de terapia intensiva pediátrico para 

realização de uma entrevista que será agendada de acordo com a disponibilidade de tempo e 

horário de cada participante. As entrevistas serão gravadas em aparelho digital MP4 e, depois 

de transcritas na íntegra, serão identificadas com nomes fictícios para garantir o anonimato 

dos participantes da pesquisa. Você poderá solicitar cópia ou original da gravação e retirar 

alguma fala que não gostaria que fosse divulgada. Ressalta-se que tal procedimento não 

representará qualquer prejuízo para o acompanhamento da sua criança no Serviço de 

Pediatria. 

 

 

Rubrica da(o) Participante   Rubrica da Testemunha 

(Se necessário) 

  Rubrica da Pesquisadora 

Principal 
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RISCOS 

 A pesquisa poderá oferecer riscos aos participantes no que se refere a questões 

emocionais considerando a temática da hospitalização da criança com câncer em uma unidade 

de terapia intensiva pediátrica. Portanto, caso seja necessário o serviço de psicologia da 

instituição será acionado para dar suporte aos familiares acompanhantes. 

BENEFÍCIOS 

 Os resultados dessa pesquisa visam elaborar estratégias de suporte a família da criança 

com câncer em um centro de terapia intensivo pediátrico e subsidiar a elaboração de um 

programa de orientação ao familiar acompanhante da criança internada nesse setor, 

contribuindo para favorecer a recuperação da criança e a atuação do familiar acompanhante 

no contexto do cuidado a criança com câncer no centro de terapia intensiva pediátrico. O 

estudo espera também incentivar programas de educação permanente a equipe de 

enfermagem abordando questões relacionadas à família da criança com câncer hospitalizada 

favorecendo a humanização da assistência de enfermagem em âmbito hospitalar tendo como 

referência o cuidado centrado na família e na criança com câncer.  

 

ACOMPANHAMENTO, ASSISTÊNCIA E RESPONSÁVEIS. 

  Caso haja interesse, por parte das(os)participantes da pesquisa de ter contato com a 

pesquisadora fora do horário da entrevista será disponibilizado seu contato telefônico descrito 

abaixo nesse Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

CARÁTER CONFIDENCIAL DOS REGISTROS 

 

 Seu nome não será revelado ainda que suas informações sejam utilizadas para 

propósitos educativos ou de publicação, que ocorrerão independentemente dos resultados 

obtidos. 

 

 

Rubrica da(o) Participante   Rubrica da Testemunha 

(Se necessário) 

  Rubrica da Pesquisadora 

Principal 
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TRATAMENTO MÉDICO EM CASO DE DANOS 

 Todo e qualquer dano decorrente do desenvolvimento deste projeto de pesquisa, e que 

necessite de atendimento médico, ficará a cargo da instituição. Seu tratamento e 

acompanhamento médico independem de sua participação neste estudo. 

 

CUSTOS 

 Não haverá qualquer custo ou forma de pagamento para os participantes pela sua 

participação no estudo. Sendo respeitados a disponibilidade de tempo e o período em que os 

familiares acompanhantes estejam acompanhando seus filhos internados no centro de terapia 

intensiva pediátrico. 

BASES DA PARTICIPAÇÃO 

 É importante que você saiba que sua participação neste estudo é completamente 

voluntária e que pode recusar-se a participar ou interromper sua participação a qualquer 

momento sem penalidades ou perda de benefícios aos quais seus filhos têm direito. Em caso 

de você decidir interromper sua participação no estudo seus dados serão imediatamente 

descartados. 

GARANTIA DE ESCLARECIMENTOS 

 Nós estimulamos você e seus familiares a fazerem perguntas a qualquer momento do 

estudo. Neste caso, por favor, ligue para a enfermeira Cristine ide dos Anjos no telefone (21) 

981100638 ou (21) 37095880. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) do INCA. Esse Comitê é formado por um grupo de profissionais que revisam os 

projetos de pesquisa que envolvem seres humanos, para garantir os direitos a segurança e o 

bem-estar de todos as pessoas que se voluntariam à participar destes estudos. Se tiver 

perguntas sobre seus direitos como participante do estudo, você poderá entrar em contato com 

o Coordenador do CEP do INCA situado na Rua do Resende N°128, Sala 203, de segunda a 

sexta feira no horário de 9 às 17 horas e nos telefones (21) 3207-4550 ou 3207-4556, ou 

também pelo e-mail: cep@inca.gov.br. 

 

Rubrica da(o) Participante   Rubrica da Testemunha 

(Se necessário) 

  Rubrica da Pesquisadora 

Principal 
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Li as informações acima e entendi o propósito deste estudo assim como os benefícios e riscos 

potenciais da participação no mesmo. Tive a oportunidade de fazer perguntas e todas foram 

respondidas. Eu, por intermédio deste, dou livremente meu consentimento para participar 

neste estudo. Entendo que não receberei compensação monetária por minha participação 

neste estudo. Eu recebi uma via assinada deste formulário de consentimento. 

 

_______________________________________      ____/____/____. 

Assinatura da(o) Participante da Pesquisa                  Dia    Mês    Ano 

_______________________________________       

Nome da(o) Participante da Pesquisa                   

_______________________________________      ___/_____/____. 

Assinatura de Testemunha, se necessário                    Dia   Mês   Ano 

_______________________________________ 

Nome da Testemunha, se necessário. 

 

Eu, abaixo assinado, expliquei completamente os detalhes relevantes deste estudo ao 

participante indicado acima e/ou pessoa autorizada para consentir pelo paciente. 

_____________________________________          ___/____/____ 

               Assinatura da Pesquisadora                          Dia Mês Ano 
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APÊNDICE E 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO EQUIPE DE 

ENFERMAGEM 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 
Título: Familiar acompanhante da criança com câncer no Centro de Terapia Intensiva: 

implicações para o cuidado da enfermagem a partir das interações entre o familiar 

acompanhante e a equipe de enfermagem. 

 

Nome da (o) Voluntária(o): _______________________________________________ 

Prezada(o)membro da equipe de enfermagem do Centro de Terapia Intensiva Pediátrico 

(CTIP) 

 Você está sendo convidada(o) a participar, voluntariamente, de uma pesquisa 

realizada pela Enfermeira Cristineide dos Anjos referente a sua dissertação de Mestrado do 

Programa de Pós-Graduação Mestrado Acadêmico em Ciências do cuidado em Saúde 

(MACCS) da Escola de Enfermagem Aurora Afonso Costa (EEAAC) da Universidade 

Federal Fluminense (UFF). 

A pesquisa tem como objetivo geral analisar as implicações da presença do familiar 

acompanhante de crianças com câncer em um centro de terapia intensiva pediátrico para o 

cuidado de enfermagem e,como objetivos específicos: Descrever as interações da equipe de 

enfermagem com o familiar acompanhante da criança com câncer em um centro de terapia 

intensiva pediátrico; Identificar possíveis fatores que interferem nas interações da equipe de 

enfermagem com o familiar acompanhante de crianças com câncer em um centro de terapia 

intensiva pediátrico. Com esse estudo pretende-se contribuir para a prática de enfermagem: 

reconhecimento e valorização do sofrimento do familiar da criança com câncer ao ter que ver 

seu filho sendo hospitalizado no centro de terapia intensivapediátrico e inserção do familiar 

acompanhante no contexto do cuidado à criança com câncer nessa unidade; fomentando 

debates e discussões sobre a temática na prática e ensino de enfermagem e demais áreas da 

saúde. 

Rubrica da(o) Participante   Rubrica da Testemunha 

(Se necessário) 

  Rubrica da Pesquisadora 

Principal 
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Para o ensino – subsídios para a formação, qualificação e atualização dos profissionais da 

equipe de enfermagem que envolva o cuidado humanizado tanto à criança hospitalizada com 

câncer, quanto ao seu familiar acompanhante em centro de terapia intensiva pediátrico; e para 

a Pesquisa visa ampliar os conhecimentos na área de enfermagem oncológica e estimular 

outros estudos abordando a família da criança com câncer e hospitalização. 

 

PROCEDIMENTOS DO ESTUDO 

 Após aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da instituição campo da 

pesquisa, você será convidada (o) a participar da referida pesquisa. Serão apresentados os 

objetivos e, se houver sua concordância e interesse em participar da pesquisa, será 

apresentado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para sua assinatura no mesmo. 

Na coleta de dados, além do preenchimento do formulário de caracterização dos participantes 

pela pesquisadora, em um segundo momento, serão realizadas várias visitas da pesquisadora 

ao centro de terapia intensiva para observação da estrutura física e dinâmica de 

funcionamento da unidade, mediante uso de um roteiro de observação. Posteriormente, os 

membros da equipe de enfermagem serão abordados para realização de uma entrevista 

individual, cujo agendamento será de acordo com a disponibilidade de tempo e horário de 

cada participante. As entrevistas serão gravadas em aparelho digital tipo MP4, para preservar 

a integralidade das falas e, após identificação com nomes fictícios para garantia do anonimato 

dos participantes, serão transcritas na íntegra pela própria pesquisadora seguida de análise 

temática visando identificar os temas comuns que comporão categorias a serem discutidas 

com base na literatura científica relacionada ao tema da pesquisa. Você poderá solicitar cópia 

ou original da gravação e retirar alguma fala que não gostaria que fosse divulgada. Salienta-

se que tal procedimento não representará qualquer prejuízo para o profissional de 

enfermagem no que tange ao seu vínculo empregatício na referida instituição.  

 

Rubrica da(o) Participante   Rubrica da Testemunha 

(Se necessário) 

  Rubrica da Pesquisadora 

Principal 
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RISCOS 

 A pesquisa poderá oferecer riscos aos participantes no que se refere a questões 

emocionais porque pode acontecer o envolvimento emocional da equipe de enfermagem com 

o familiar acompanhante durante a hospitalização da criança no centro de terapia intensiva 

pediátrico. Portanto, caso seja necessário o serviço de psicologia da instituição será acionado 

para dar suporte aos profissionais de enfermagem envolvidos. 

  

BENEFÍCIOS 

 Com os resultados dessa pesquisa pretende-se contribuir para elaboração de 

estratégias de suporte a família da criança com câncer em centro de terapia intensiva 

pediátrico e subsidiar a confecção de um programa de orientação ao familiar acompanhante 

da criança nessa unidade visando favorecer a recuperação da criança e a atuação desse 

familiar no contexto do cuidado a criança com câncer no centro de terapia intensiva 

pediátrico. Pretende ainda estimular programas de educação permanente a equipe de 

enfermagem acerca de questões relacionadas à abordagem da família da criança com câncer 

no cenário hospitalar, favorecendo a humanização da assistência de enfermagem em âmbito 

hospitalar tendo como referência o cuidado centrado na família e criança com câncer.  

 

ACOMPANHAMENTO, ASSISTÊNCIA E RESPONSÁVEIS. 

 Caso haja interesse, por parte dos participantes, de ter contato com a pesquisadora 

fora do horário da entrevista será disponibilizado, contato telefônico, descrito abaixo nesse 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

CARÁTER CONFIDENCIAL DOS REGISTROS 

 

 Seu nome não será revelado, ainda que suas informações sejam utilizadas para 

propósitos educativos ou de publicação, os quais ocorrerão independentemente dos resultados 

obtidos. 

 

Rubrica do Participante   Rubrica da Testemunha 

(Se necessário) 

  Rubrica da Pesquisadora 

Principal 
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TRATAMENTO MÉDICO EM CASO DE DANOS 

 Todo e qualquer dano decorrente do desenvolvimento deste projeto de pesquisa, e que 

necessite de atendimento médico, ficará a cargo da instituição. Seu tratamento e 

acompanhamento médico independem de sua participação neste estudo. 

 

CUSTOS 

 Não haverá qualquer custo ou forma de pagamento para os participantes pela sua 

participação no estudo. Sendo respeitados a disponibilidade de tempo e o período em que a 

equipe de enfermagem esteja no centro de terapia intensiva pediátrico para coleta dos dados. 

BASES DA PARTICIPAÇÃO 

 É importante que você saiba que sua participação neste estudo é completamente 

voluntária e que pode recusar-se a participar ou interromper sua participação a qualquer 

momento sem penalidades. Em caso de você decidir interromper sua participação no estudo 

seus dados serão imediatamente descartados. 

GARANTIA DE ESCLARECIMENTOS 

 Nós estimulamos você a fazer perguntas a qualquer momento do estudo. Nesse caso, 

por favor, ligue para a enfermeira Cristine ide dos Anjos no telefone (21) 981100638 ou (21) 

37095880. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do INCA. Esse 

Comitê é formado por um grupo de profissionais que revisam os projetos de pesquisa que 

envolvem seres humanos para garantir os direitos a segurança e bem-estar de todos as pessoas 

que se voluntariam a participar destes. Se tiver perguntas sobre seus direitos como 

participante da pesquisa, você poderá entrar em contato com o CEP do INCA na Rua do 

Resende N°128, Sala 203, de segunda a sexta feira, de 9 às 17 horas, e nos telefones (21) 

3207-4550 ou 3207-4556, ou também pelo e-mail: cep@inca.gov.br. 

 

 

Rubrica do Participante   Rubrica da Testemunha 

(Se necessário) 

  Rubrica da Pesquisadora 

Principal 
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 Li as informações acima e entendi o propósito deste estudo assim como os benefícios e 

riscos potenciais da participação no mesmo. Tive a oportunidade de fazer perguntas e todas 

foram respondidas. Eu, por intermédio deste, dou livremente meu consentimento para 

participar neste estudo. Entendo que não receberei compensação monetária por minha 

participação neste estudo. Eu recebi uma via assinada deste formulário de consentimento. 

 

_______________________________________      ____/____/____. 

Assinatura da(o) Participante da Pesquisa                        Dia Mês    Ano 

_______________________________________       

 Nome da(o) Participante da Pesquisa                   

_______________________________________      ___/_____/____. 

Assinatura de Testemunha, se necessário                     Dia Mês   Ano 

_______________________________________ 

Nome da Testemunha, se necessário. 

 

Eu, abaixo assinado, expliquei completamente os detalhes relevantes deste estudo ao 

participante indicado acima e/ou pessoa autorizada para consentir pelo paciente. 

_____________________________________          ____/____/____ 

Assinatura da Pesquisadora                                          Dia Mês   Ano 
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