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A FLOR DA RAIZ VERMELHA 

 

Tudo começou numa festa, Dona Flor no aniversário de uma árvore. Toda arrumadinha lá ia 

Dona Flor, quando de repente... – Ai!   

Sua raiz começara a doer. Pensou que não fosse nada.  

Vendo que Dona Flor estava com sua raiz doendo, seus donos a levaram ao Jardineiro, mas 

nada da florzinha melhorar. A raiz já estava começando a secar. 

Todos os Jardineiros já haviam mandado mudar de adubo e inseticida, mas nada. 

Havia um jardineiro especial que quase ia sendo esquecido e os donos de Dona Flor foram até 

ele. Chegando lá, ele disse que deveriam colocá-la num jardim especial para fazerem 

observações na florzinha, mas lá Dona Flor continuou murchando. Depois de muitos dias de 

observação, feitos vários exames e até tirado um pedaço da raiz de Dona Flor, viu-se que não 

tinha mais jeito. Então o Jardineiro especial disse que seria melhor levar a florzinha para outro 

lugar. Chegando lá, fizeram mais exames em Dona Flor e colocaram uma faixa em sua raiz. E 

qual era a cor? Vermelha!  

Dona Flor já estava um pouco melhor, num jarro novo com rodinhas. Mas ela queria reagir, 

então foi preciso colocar duas talinhas para a florzinha ficar de pé. 

Ouviu-se falar de um novo Jardineiro, que era muito bom e só cuidava desse caso de Dona 

Flor. Então, todos correram para lá. Quando chegaram, foi dito aos donos de Dona Flor que 

seria preciso que a florzinha tomasse um forte inseticida muito especial e que, por isso, ela 

teria que perder suas pétalas. E a flor ficou “careca”. No começo foi difícil e doloroso para 

Dona Flor.  

Passado muito tempo, o Jardineiro decidiu que seria preciso começar um novo tipo de 

tratamento. Esse tratamento era com os raios do sol. Então, Dona Flor ia todos os dias, no 

final da tarde, tomar alguns raios. Daí começou mais uma batalha para Dona Flor. Cada 

momento era decisivo. Durante todo esse tempo, a florzinha nunca deixou de fazer amigos e 

de ser conquistada e querida por eles. De lá do antigo Jardim as outras flores mandavam 

recados de carinho e força para Dona Flor pelo Senhor Vento.  

 A florzinha estava cada vez melhor, mas teve uma infestação de formigas em seu caule, bem 

perto do coração. Por muito pouco Dona Flor escapou. Foi um grande susto para todos. Mas, 

firme, forte e confiante, lá estava ela novamente recuperando-se daquele susto. Nas voltas de 

Dona Flor ao antigo Jardim, todos queriam vê-la para dar-lhe muita força e matar as saudades. 

Passou muito tempo de tratamento e, finalmente, Dona Flor conseguiu se curar com a ajuda 

de todos os jardineiros especiais que sempre cuidaram dela com muito carinho. 

Dona Flor está de volta, restabelecida, em seu antigo e humilde lar.  

E você se pergunta: – Como? 

E ela responde: – Com a graça de Deus e a ajuda de meus amigos e parentes que nunca irão 

ser esquecidos. 

– E por quê? 

Ela responde: – Porque eu simplesmente acreditei. 

 

(Livro: “A flor da raiz vermelha”. Autora: Tatiany Lisière Brandão Lima, 16 anos, ex-

paciente da equipe de enfermagem da unidade oncológica pediátrica do estudo). 
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RESUMO 

 

 

BEZERRA, Rosyaline da Silva. Percepção de crianças sobre os cuidados recebidos das 

profissionais de enfermagem em unidade oncológica. 2013. 169f. Dissertação (Mestrado 

em Enfermagem)–Escola de Enfermagem, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2013. 

 

 

O cuidado à criança com câncer hospitalizada vem se especializando e implica em atender às 

suas necessidades, a fim de minimizar os traumas físicos e psíquicos decorrentes das 

frequentes internações. Fundamentando-se nessas considerações, os objetivos deste estudo 

foram: compreender a percepção de crianças, na faixa etária de sete a doze anos, acerca dos 

cuidados recebidos das profissionais de enfermagem em unidade oncológica pediátrica; 

identificar as necessidades de cuidados manifestadas pelas crianças. Trata-se de um estudo 

qualitativo e descritivo, realizado com 18 crianças. A coleta de dados ocorreu por meio da 

entrevista semi-estruturada e do Procedimento de Desenho-Estória com Tema (PDE-T), no 

período de janeiro a março de 2013. Os dados foram analisados em duas etapas: análise das 

falas e análise das expressões gráficas dos desenhos. As falas que emergiram, tanto das 

entrevistas como dos PDE-T, foram analisadas segundo a análise de conteúdo temática, 

proposta por Bardin (2009), resultando em quatro categorias: descrevendo os cuidados 

recebidos; experienciando a dor e o medo; percebendo a comunicação durante a 

hospitalização; sugerindo como gostariam de ser cuidadas. Essas foram relacionadas a 

referenciais acerca do cuidar/cuidado humano e a enfermagem, da criança hospitalizada e do 

cuidado das profissionais de enfermagem à criança com câncer. As imagens dos desenhos 

foram analisadas de modo descritivo, por livre inspeção do material. Os resultados revelaram 

que as crianças foram incentivadas e avaliadas quanto à sua alimentação e ingestão hídrica, 

atividade física, recreação e banho, sendo o horário desse condicionado à rotina da unidade. 

Expressaram que, ao receberem cuidados para o tratamento, de modo adequado, sentem-se 

otimistas e acreditam na cura; e que elas e seus familiares receberam orientação sobre os 

procedimentos realizados e sobre a sua doença, o que contribuiu para tornar a experiência da 

hospitalização menos traumática e estabelecer uma relação mútua de ajuda. Sugeriram maior 

conhecimento e habilidade e melhoria das condições de trabalho das profissionais, 

adequações na unidade, flexibilização do horário do banho, incentivo ao brincar, mais 

comunicação, o ganho de presente, paciência, amor, transmissão de suas necessidades para a 

direção da unidade e participação em reuniões que lhes dizem respeito. Os resultados da 

análise gráfica, em sobremaneira, reforçaram a importância do compromisso da profissional 

com o tratamento do câncer, da relação afetiva e de ajuda, da presença do familiar 

acompanhante em meio ao cuidado. Assim, entende-se que cada criança deva ser incentivada 

a oferecer informações que favoreçam o seu cuidado, a fim de que as experiências da doença 

e hospitalização sejam menos traumáticas e os momentos de encontro, entre profissionais-

criança, mais agradáveis. 

 

 

Descritores: Cuidados de enfermagem. Enfermagem pediátrica. Criança hospitalizada. 

Oncologia. 
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ABSTRACT 

 

 

BEZERRA, Rosyaline da Silva. Perception of children about care received from nurses in 

oncology unit. 2013. 169f. Dissertation (Masters in Nursing)–School of Nursing, Federal 

University of Bahia, Salvador, 2013. 

 

 

The care of hospitalized children with cancer has been specializing in such way it is supplying 

all its necessities, minimizing the physical and psychological traumas resulting from frequent 

hospitalizations. Based on these considerations, the objectives of this study were:  understand 

the perception of children, aged seven to twelve years old, about care received from nurses in 

pediatric oncology unit and identify care needs expressed by children. This is a qualitative and 

descriptive study conducted with 18 children. The data were collected through semi-

structured interviews Design-and-Story Procedure with Theme (DSP-T), in the period of 

January to March of 2013. The data were analyzed in two steps: analysis of the conversations 

and analysis of drawings graphical expressions. The conversation that came from the 

interviews and from DSP-T were analyzed by thematic content analysis proposed by Bardin 

(2009), resulting in four categories: describing the care received; experiencing pain and fear; 

realizing communication during hospitalization, suggesting how they want to be cared. These 

were related to references about the human care/caring of hospitalized children and the care of 

nurses to children with cancer. The images of the drawings were analyzed descriptively by 

free material inspection. The results revealed that the children were encouraged and evaluated 

about their food and water intake, physical activity, recreation and bath. They expressed that 

by the time they receive care for the treatment, in appropriate way, feel optimistic and believe 

in cure as much as when they and their family were oriented about the procedures performed 

and about their disease; this helped turn the hospitalization experience less traumatic and 

created a mutual help relationship. The children suggest more knowledge and skill, better 

conditions for professional work, adjustments in the unit, flexible bath time, the encourage of 

playing, more communication, prize gifting, patience, love, transmission of their needs to unit 

direction and meetings participation. The results of the graphical analysis showed the 

importance of the professionals‟ commitment in the cancer treatment as the affective and help 

relationship and the presence of the family in the care. It is understood that each child must be 

encouraged to provide informations that helps in their care, so that the illness and 

hospitalization experience could be less traumatic and the relationship between the 

professionals and children nicer. 

 

 

Key words: Nursing care. Pediatric nursing. Child hospitalized. Oncology. 
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RESUMEN 

 

 

BEZERRA, Rosyaline da Silva. Percepción de los niños sobre el cuidado recibido de las 

enfermeras de la unidad de oncología. 2013. 169f. Disertación (Máster en Enfermería)– 

Escuela de Enfermería, Universidad Federal de Bahía, Salvador, 2013. 

 

 

El cuidado de niños con cáncer hospitalizados y se ha especializado implica adaptarse a sus 

necesidades con el fin de minimizar el trauma físico y psicológico que resulta de 

hospitalizaciones frecuentes. Basándose en estas consideraciones, los objetivos de este estudio 

fueron conocer la percepción de los niños , con edades de siete a doce años sobre la atención 

recibida de las enfermeras de la unidad de oncología pediátrica , identificar las necesidades de 

cuidado expresada por los niños. Se trata de un estudio cualitativo y descriptivo, realizado con 

18 niños. Los datos fueron recolectados a través de entrevistas semi-estructuradas y del 

Procedimiento Design-Historia con tema (PDH-T), en el período de enero a marzo de 2013. 

Los datos se analizaron en dos pasos: el análisis del discurso y el análisis de las expresiones 

gráficas de los dibujos. Los discursos que surgieron de las entrevistas tanto de la PDH-T, se 

analizaron por análisis de contenido temático propuesto por Bardin (2009), lo que resulta en 

cuatro categorías: describe la atención recibida; experimentar el dolor y el miedo, la 

realización de la comunicación durante hospitalización, lo que sugiere que les gustaría ser 

atendidos. Estos se relacionan con referencias sobre el cuidado/cuidado humano y de 

enfermería de los niños hospitalizados y de atención de enfermería profesional de niños con 

cáncer. Las imágenes de los dibujos fueron analizados descriptivamente, para la inspección de 

material libre. Los resultados revelaron que se anima a los niños y evaluados para su 

alimentación y la ingesta de agua, la actividad física, la recreación y el baño, y el tiempo que 

la unidad de acondicionamiento de rutina. Expresó que, al recibir la atención para el 

tratamiento, en su caso, se sienten optimistas y creen en la curación, y ellos y sus familias 

recibieron orientación sobre los procedimientos realizados y sobre su enfermedad, lo que 

ayudó a hacer que la experiencia de la hospitalización menos traumática y establecer una 

relación de ayuda mutua. Sugerido un mayor conocimiento y habilidad y mejora de las 

condiciones de trabajo de los ajustes profesionales de la unidad, baño horario flexible, 

fomentar el juego, más comunicación, la ganancia de este, la paciencia, el amor, las 

necesidades de transmisión de la dirección de la unidad y participación en las reuniones que 

les conciernan. Los resultados del análisis gráfico en gran medida reforzaron la importancia 

del compromiso profesional para el tratamiento del cáncer, la relación afectiva y ayuda, la 

presencia de compañero de la familia en medio de precaución. Por lo tanto, se entiende que 

todos los niños deben ser alentados a proporcionar información para animar a su cuidado, de 

modo que la experiencia de la enfermedad y la hospitalización son menos traumáticas y los 

momentos de encuentro entre los profesionales e hijo mejor. 

 

 

Palabras claves: Cuidados de enfermería. Enfermería pediátrica. Niño hospitalizado. 

Oncología. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

O tratamento e controle do câncer, no Brasil, avançaram muito nas últimas décadas, 

contribuindo assim para o aumento da sobrevida de crianças diagnosticadas precocemente 

com a doença, visto que mais de 70% destas podem ser curadas (BONASSA, 2005; INCA, 

2011). 

No entanto, por mais efetivo que seja o tratamento oncológico, as crianças vivenciam 

longos períodos de internação, sucessivas reinternações e diversas intervenções (OLIVEIRA 

et al., 2009; MALAGUTTI, 2011). 

A hospitalização da criança com câncer tem características agravantes com relação às 

demais, entre as quais se destacam: a cronicidade da doença; os traumas físicos e psíquicos, 

decorrentes das intervenções dolorosas, mutiladoras e invasivas; a alteração da autoimagem; a 

possibilidade de um mau prognóstico; a exclusão social; bem como os problemas de ordem 

familiar (LIMA et al.,1996). 

Deste modo, tão importante quanto o tratamento e controle da doença, é o 

atendimento das necessidades de cada criança, a fim de minimizar o seu sofrimento e facilitar 

o processo de transição e adaptação no ambiente hospitalar (MARTINS et al., 2011). 

Uma dimensão especial do cuidado em enfermagem é aquela que vai ao encontro da 

satisfação das necessidades de cada ser humano, de forma que ele se desenvolva 

harmoniosamente e possa atingir o máximo do seu potencial. Em unidade oncológica, as 

profissionais de enfermagem
1
 assumem o atendimento das necessidades das crianças, por 

serem em maior número e permanecerem mais tempo junto ao paciente durante o tratamento, 

o que possibilita uma observação atenta e uma melhor prestação de cuidados (MARTINS et 

al., 2011; ALMEIDA e SABATÉS, 2008; PARO et al., 2005; ZAGO, 1992). 

Entretanto, essas profissionais têm assumido alguns procedimentos considerados 

mais complexos, devido à exigência de um conhecimento especializado para isso, e vêm 

priorizando um cuidado centrado em tarefas, enfoque que, muitas vezes, compreendem ser a 

sua principal competência. Neste sentido, estão, gradativamente, mais distantes da criança, de 

sua família, bem como do atendimento de suas necessidades (PIMENTA e COLLET, 2009). 

Cuidar de crianças em unidade oncológica vem exigindo mudanças. Hoje se 

                                                           
1 Optou-se por utilizar o termo „profissionais de enfermagem‟ no gênero feminino em todo o texto da pesquisa, 

não por desconsiderar os do sexo masculino, mas com o intuito de adotar um padrão, visto que a unidade 

oncológica pediátrica em estudo possui apenas profissionais do sexo feminino, as quais foram muito citadas 

pelas crianças entrevistadas. Sendo assim, foram evitadas variações de gênero no decorrer da dissertação. 
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compreende que é preciso entender seus mundos particulares, em suas etapas evolutivas de 

vida, abrangendo um cuidado integral. Assim, pelo compromisso assumido na profissão, as 

profissionais de enfermagem devem favorecer a expressão das crianças durante a 

hospitalização, inclusive acerca dos cuidados recebidos, a fim de melhor interagir com elas e 

poder oferecer um cuidado mais adequado às suas necessidades (CARVALHO et al., 2005; 

ALVAREZ, 2002).  

Diante destas reflexões, me senti motivada a realizar um estudo na perspectiva de 

como crianças percebem os cuidados recebidos das profissionais em unidade oncológica. 

Como relata Oliveira et al. (2009, p. 272), é importante “(...) compreender a criança a partir de 

suas perspectivas, do seu mundo e do seu imaginário. Para isso precisamos dar voz a esse 

sujeito e desenvolver uma escuta sensível”. 

Conforme Minayo (2004), da mesma forma que o conhecimento não é espontâneo, a 

escolha de um tema não emerge espontaneamente, mas surge de interesses e circunstâncias 

socialmente condicionados. 

Neste sentido, a motivação para este estudo teve início durante o curso de graduação 

em enfermagem, no ano de 2008, quando ocorreram as minhas primeiras experiências práticas 

em unidade pediátrica. Foi possível observar que a equipe de enfermagem parecia 

desconhecer a criança como um ser em processo de crescimento e desenvolvimento, deixando 

em segundo plano a elaboração de estratégias voltadas para amenizar o seu sofrimento 

durante a hospitalização, e priorizando o cumprimento das normas e rotinas do serviço. 

As crianças manifestavam medo e insegurança desde a admissão, aspectos, estes, que 

se agravavam no decorrer da hospitalização. Entretanto, elas tinham poucas oportunidades 

para expressarem seus sentimentos e suas opiniões sobre a doença e a hospitalização, assim 

como sobre os cuidados recebidos das profissionais de enfermagem. 

Em seu estudo, Alvarez (2002) também relata observações realizadas durante a sua 

prática, na qual as crianças chegavam à unidade pediátrica com um olhar de perplexidade, 

denotando sentirem-se agredidas, porém sem o direito de perguntar nem questionar sobre o 

cuidado. Em algumas ocasiões elas reagiam de modo agressivo e com muito choro, sendo 

chamadas de “crianças difíceis”. 

Porém, as autoras Dias e Motta (2006) relatam que, na profissão de enfermagem, o 

cuidar/cuidado inclui considerar o outro sempre como participante, crescendo e auxiliando o 

outro em seu crescimento, a fim de trocar saberes para fundamentar as ações. 

Deste modo, algumas inquietações emergiram: “o que as crianças pensam sobre os 

cuidados recebidos das profissionais de enfermagem durante a hospitalização?”; “o que elas 



16 
 

 

responderiam se fossem questionadas sobre este assunto?”. 

Em busca de respostas para as minhas inquietações, realizei, em 2009, o trabalho de 

conclusão de curso intitulado “Os cuidados de enfermagem: percepções de crianças 

hospitalizadas”, tendo como sujeitos de estudo crianças de sete a doze anos internadas em 

uma unidade pediátrica. 

Encantei-me ao perceber que as crianças, uma vez instigadas a expressarem suas 

opiniões, contribuíram com informações relevantes acerca dos cuidados recebidos das 

profissionais de enfermagem durante a internação. 

Após concluir a graduação, trabalhei numa instituição hospitalar, em 2010, prestando 

cuidados a pacientes de diversas faixas etárias, incluindo crianças. Novamente, observei que 

as profissionais de enfermagem priorizavam o saber técnico, pouco valorizando os 

sentimentos das crianças durante a hospitalização. Isso acarretava maior estresse, tanto para a 

criança quanto para a família. 

Estas observações e inquietações me instigaram a prosseguir em busca de um 

aprofundamento teórico sobre o cuidar/cuidado e a criança hospitalizada. Assim, iniciei o 

mestrado, propondo-me a realizar um estudo semelhante ao que já havia sido feito em unidade 

pediátrica, entretanto com crianças com câncer. 

Neste sentido, foi realizada uma busca nas bases de dados Scientific Eletronic 

Library Online (SciELO) e Literatura Latino-Americana em Ciências da Saúde (LILACS), a 

fim de encontrar as publicações científicas relacionadas ao tema desta pesquisa e referentes ao 

período de janeiro de 1991 a janeiro de 2012. Os descritores utilizados foram: enfermagem, 

enfermagem pediátrica, cuidados de enfermagem e criança hospitalizada. O resultado da 

pesquisa apresenta-se no Quadro 1: 

 

Quadro 1. Número de publicações científicas sobre o tema cuidar/cuidado e criança hospitalizada, no 

período de janeiro de 1991 a janeiro de 2012, bases de dados SciELO e LILACS. 

 Base de 

dados 

Enfermagem 

and 

Cuidados de 

enfermagem  

and  

Criança 

hospitalizada 
 

Enfermagem 

or 

Cuidados de 

enfermagem  

and 

Criança 

hospitalizada 
 

Enfermagem 

pediátrica 

and 

Cuidados de 

enfermagem  

and 

Criança 

hospitalizada 
 

Enfermagem  

pediátrica 

or 

Cuidados de 

enfermagem  

and 

Criança  

Hospitalizada 

SciELO 04  61  02 41  

LILACS 0 50 0 50 
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Entre as publicações encontradas, cinco eram pesquisas que tiveram como sujeitos as 

próprias crianças. Gonzaga e Arruda (1998) estudaram a perspectiva infanto-juvenil acerca do 

cuidado no processo da hospitalização, emergindo significados e necessidades de cuidados; 

Cibreiros (2007), que abordou o cuidado na perspectiva do escolar hospitalizado, sendo 

identificados mediadores presentes no cuidado e conceitos de cuidado, assim como refleções 

sobre esses conceitos para a enfermagem; Jansen et al. (2010), que discutiram os benefícios 

do brinquedo terapêutico durante o cuidado de enfermagem; Lapa e Souza (2011), que 

estudaram a percepção do escolar sobre a hospitalização e sua contribuição para os cuidados 

das profissionais de enfermagem; e Noreña Peña e Cibanal Juan (2011), que descreveram a 

experiência de crianças na interação com as profissionais de enfermagem durante a internação 

hospitalar. 

Outras publicações foram encontradas sobre a equipe de enfermagem e o 

cuidar/cuidado prestado à criança hospitalizada, porém tendo como sujeitos a família e/ou as 

profissionais de enfermagem. São exemplos, as pesquisas de Pimenta e Collet (2009), Sugano 

et al. (2003), Gomes et al. (2011), entre outras. 

Porém, não foram encontradas pesquisas com enfoque na percepção, experiência ou 

vivência de crianças acerca dos cuidados recebidos das profissionais de enfermagem durante a 

hospitalização. Assim, entende-se que a produção científica, no Brasil, acerca do cuidado 

profissional de enfermagem prestado à criança hospitalizada, principalmente na perspectiva 

infantil, ainda mostra-se restrita, sendo necessária a realização de mais estudos que abordem o 

tema. 

O câncer infantil é uma especialidade considerada contemporânea e que ainda tem 

seu corpo de conhecimento e prática em processo de construção (MUTTI et al., 2010). Deste 

modo, essa pesquisa almeja tanto contribuir com as produções científicas sobre o tema, 

quanto oferecer subsídios para o cuidado das profissionais de enfermagem à criança 

hospitalizada, com ênfase às crianças com câncer. 

Fundamentada nestas reflexões sobre a criança com câncer hospitalizada, surge o 

seguinte questionamento: qual a percepção de crianças internadas sobre os cuidados recebidos 

das profissionais de enfermagem em unidade oncológica? 

Para responder a esse questionamento, teve-se por objeto de estudo: “a percepção de 

crianças internadas sobre os cuidados recebidos das profissionais de enfermagem em unidade 

oncológica”. 

Sendo assim, foram considerados como objetivos: 
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 Compreender a percepção de crianças, na faixa etária de sete a doze anos, acerca 

dos cuidados recebidos das profissionais de enfermagem em unidade oncológica pediátrica; 

 Identificar as necessidades de cuidados manifestadas pelas crianças. 
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2  REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 O CUIDAR/CUIDADO HUMANO E A ENFERMAGEM 

 

Este capítulo prentende possibilitar uma compreensão teórica acerca do 

cuidar/cuidado, contextualizando-o no campo profissional da enfermagem. 

O cuidar representa uma variedade de atividades que visam, antes de tudo, ajudar a 

viver. É um ato individual prestado a si mesmo, desde que a autonomia é desenvolvida, mas, 

igualmente, um ato prestado a toda pessoa que, temporária ou definitivamente, necessita de 

ajuda para prover suas necessidades vitais (COLLIÈRE, 1999). 

Essa ajuda pode ocorrer tanto por ocasião de certos acontecimentos da vida (como o 

nascimento e a maternidade), quanto por ocasião de crises ou obstáculos na manutenção da 

vida (como a doença). De algum modo, todos cuidam e são cuidados, seja na família, nas 

relações ou na escola, entre outros. Porém, em algumas situações e contextos, o 

cuidar/cuidado assume funções bem específicas (WALDOW, 1998). 

Neste sentido, consoante às circunstâncias, a ajuda (entendida como cuidar) exige ser 

complementada por um pessoal preparado para assegurá-la, destacando-se, a profissional de 

enfermagem (COLLIÈRE, 1999). 

De acordo com Roach (1993), para cuidar também é preciso uma formação. Relata 

que a finalidade, na área da saúde, é capacitar o ser humano para cuidar, por meio da 

aquisição de conhecimentos e habilidades específicas que subsidiam cada profissional da área.  

Os cuidados das profissionais de enfermagem são a expressão e o cumprimento de 

um serviço indispensável em certas circunstâncias da vida dos seres humanos, não podendo, 

contudo, ser cobertos por outros grupos profissionais (COLLIÈRE, 1999). 

Segundo Collière (1999), os cuidados possuem dois tipos de natureza diferentes, nos 

quais também se integram os cuidados das profissionais de enfermagem: os cuidados 

cotidianos e habituais e os cuidados de reparação: 

- Os cuidados cotidianos e habituais ou cuidados de sustento e manutenção da vida: 

representam um conjunto de atividades permanentes e cotidianas que têm a função de 

sustentar a vida como: beber, comer, evacuar, lavar-se, levantar-se, mexer, deslocar, bem 

como tudo que contribui para o desenvolvimento do nosso ser, construindo, mantendo a 

imagem do corpo, estimulando as trocas com tudo o que é fundamental à vida. Em certas 

circunstâncias há necessidade de utilizar, para além dos cuidados cotidianos e habituais de 

manutenção da vida, cuidados de reparação. 



20 
 

 

- Os cuidados de reparação ou tratamento da doença: representam as atividades que 

buscam limitar a doença, lutar contra ela e atacar as suas causas. 

Porém, os cuidados de reparação invadiram progressivamente as práticas de 

cuidados, incluindo as do pessoal de enfermagem. Com o desconhecimento da importância 

dos cuidados ligados à manutenção da vida, foi sendo negligenciado o que é importante para 

que o ser humano (como a criança) possa continuar a assegurar a resposta às necessidades da 

sua vida cotidiana: adquirir o desenvolvimento psicomotor, ou não o perder, desenvolver-se, 

cuidar do seu corpo, da sua imagem corporal, deslocar-se, ter uma vida de relação, entre 

outras (COLLIÈRE, 1999).  

A ruptura entre o corpo e o espírito, entre o homem e seu meio – que se opera nas 

sociedades ocidentais – e a multiplicação das técnicas de investigação e de reparação 

centradas na doença, abandonaram, pouco a pouco, o questionar sobre as causas ligadas às 

maneiras de viver, às condições de vida, ao desejo de existir (COLLIÈRE, 1999). 

As transformações do conhecimento científico, as quais, desde o fim do século XIX, 

levaram ao domínio da química (como a química orgânica e cultura biológica), ofereceram à 

medicina novas possibilidades. Tendo a tecnologia a sua disposição, a medicina se lança em 

busca da crescente precisão sobre a doença, reforçando a separação do corpo e do espírito, 

assim como reduzindo o doente em detrimento de sua doença. Dá-se, deste modo, estudos que 

compartimentaram cada vez mais o corpo humano, dividindo-o em regiões, tecidos, células, 

núcleos; a fim de se aprofundar cada vez mais nas investigações entre o normal e o patológico 

(COLLIÈRE, 1999; CAPRA, 2001). 

O conhecimento construído pela medicina foi, então, fundamentado pelo desejo de 

compreender a doença a ser reparada ou erradicada. Os profissionais médicos ocuparam seu 

lugar na categoria tradicional de trabalhadores no hospital e, esses, ordenaram as funções de 

novas categorias, como a de enfermagem. Esta nova lógica sobre a doença transformou o 

espaço hospitalar; antes local de alojamento e acolhimento dos doentes, dos pobres sem 

abrigo, dos loucos, dos devassos; num centro privilegiado de investigação e terapia, para 

garantir a detecção e reparação da doença (COLLIÈRE, 1999; ROSSI, 1991). 

Os doentes passaram a ser distribuídos em suas acomodações, seja pelo tipo de 

aparelho acometido (cardiologia, neurologia, entre outras), ou pela categoria de doente 

(oncologia, tuberculose, reumatologia, entre outras). No século XX houve nova configuração 

hospitalar, com as especializações, com novas formas de relações sociais entre os que tratam e 

os que são tratados, entre a categoria de pessoal que trata e as outras categorias, como também 

a hierarquia no valor atribuído às diferentes categorias (COLLIÈRE, 1999; CAPRA, 2001). 
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Neste sentido, a corrente da tecnicidade, centrada na doença, repercutiu sobre a 

prática da enfermagem: o trabalho passa a ter como objeto orientador a doença. Na primeira 

metade do século XX, ainda muito influenciava na prática da enfermagem os valores 

baseados na moral e religião. Com o tempo, esses valores deram lugar à técnica do modelo 

biomédico. Porém, as profissionais de enfermagem não possuíam o domínio do saber 

científico na saúde, nem mesmo tinha proximidade ao processo de construção do mesmo. O 

que norteava estas práticas eram a rotina médica e suas prescrições (COLLIÈRE, 1999).  

Neste contexto, exige-se cada vez mais das atividades de enfermagem, quanto mais 

se requer um domínio técnico de maior complexidade. Os tipos de prescrições orientam as 

atividades a serem realizadas. 

Além das prescrições médicas, outras tarefas são deixadas à decisão das profissionais 

de enfermagem, chamadas tarefas de “nursing”, as quais estão fundamentadas na avaliação 

sobre o que o doente pode ou não pode fazer por si próprio, frente à doença que o atinge. 

Essas tarefas englobam todos os cuidados de higiene e outras necessidades importantes na 

vida cotidiana do indivíduo. Entretanto, essas não foram concebidas e reconhecidas 

genuinamente como objeto de opções profissionais e, na maior parte das vezes, são relegadas 

para um segundo plano (COLLIÈRE, 1999). 

As profissionais de enfermagem, de modo geral, cederam aos procedimentos 

auxiliares de tratamento e cura, a fim de obter reconhecimento social, prestígio e status. Neste 

sentido, práticas de cuidar relacionadas à limpeza, higiene, locomoção, ao conforto e auxílio 

na alimentação, passaram a ser desvalorizadas, evitadas e delegadas, na maioria das vezes, a 

outras pessoas (LEININGER, 1991; RADSMA, 1994). 

Assim, a busca pelo domínio da técnica se intensificou na profissão de enfermagem, 

a fim de ser alcançado um reconhecimento social próximo do que – até os dias de hoje – é 

concedido ao médico, e que é proporcional a uma alta, ou mesmo a uma supertecnicidade. 

Por sua vez, Waldow (2004), ao falar sobre a enfermeira, afirma que quando ela não 

realiza ou delega ações de cuidado, para além da técnica e cura da doença, perde a 

oportunidade de conhecer o paciente e interagir com ele, bem como de avaliar suas condições, 

oferecer apoio e segurança, acalmar e educar. Ao fazer isso, consequentemente, não respeitam 

os desejos e as necessidades do ser cuidado, pois evitam essas ações ou realizam de forma 

grosseira, inábil e desleixada. Atitudes como essas configuram falta de conhecimento e 

compromisso com o cuidado.  

Os esforços para manter, com os doentes, relações interpessoais de natureza diferente 

das que decorrem das tarefas impostas, permanecem à margem do trabalho. Estas relações não 
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são, ou, só muito dificilmente podem ser, utilizadas como base do trabalho de enfermagem e 

se constituem, a maior parte das vezes, ao preço de muito esforço, visto que não são 

interligadas no trabalho profissional (COLLIÈRE, 1999). 

 

 

2.2 A CRIANÇA DOENTE E HOSPITALIZADA 

 

O desenvolvimento científico e tecnológico tem contribuído significativamente para 

o diagnóstico precoce das doenças, bem como para a aplicação de terapêuticas cada vez mais 

adequadas que permitem o controle de sua evolução e cura. Entretanto, mesmo com esses 

avanços, algumas doenças, em especial as crônicas
2
, promovem alterações orgânicas, 

emocionais e sociais, que demandam de constantes cuidados e adaptação do paciente a 

situações impostas pela doença (VIEIRA e LIMA, 2002).  

Espera-se que a criança viva com saúde para crescer e se desenvolver dentro da 

normalidade. Porém, quando ela se encontra na condição de doente, como todo ser humano, 

tem seu comportamento modificado. Essa experiência desconhecida pode desencadear 

sentimentos de culpa, medo, angústia, depressão e apatia, assim como ameaçar a rotina do seu 

dia a dia (HUERTA, 1990). 

Nos casos de doenças crônicas, em especial, a criança vivencia mudanças no seu 

cotidiano, que, muitas vezes, estão relacionadas às limitações, principalmente físicas, devido 

aos sinais e sintomas da doença. Além disso, ela pode ser submetida, com frequência, a 

hospitalizações pela necessidade da realização de exames e do tratamento à medida que a 

doença progride (VIEIRA e LIMA, 2002). 

Compreende-se que o processo de adoecimento e hospitalização pode representar 

uma experiência dolorosa e estressante para qualquer paciente. Porém, essa experiência torna-

se ainda mais desagradável para a criança, não só por ela ainda estar em processo de 

amadurecimento psicoafetivo, cognitivo e social e ter maior dificuldade de lidar com 

situações difíceis como a doença e a dor, mas também por sofrer implicações nas suas 

                                                           
2 Entende-se como doenças crônicas aquelas que têm, por característica, um curso longo, podendo ser incuráveis, 

deixar sequelas, impor limitações às funções do indivíduo e, consequentemente, requerer adaptação. As doenças 

de curso longo são aquelas que duram mais de três meses num ano e/ou necessite de internações hospitalares 

acima de um mês por ano (WOODS et al., 1989; BROWN-HELLSTEN, 2006). 
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atividades do dia a dia, como o distanciamento de familiares, amigos, escola e lazer 

(BORTOLOTE e BRÊTAS, 2008).  

Como a doença e a hospitalização são eventos que acarretam uma série de mudanças 

e a necessidades de reajustes para a adaptação da criança, podem significar um trauma, bem 

como um atraso no processo de seu crescimento e desenvolvimento (SEPÚLVEDA e 

McDONALD, 2005; BORTOLOTE e BRÊTAS, 2008).  

Alguns estudos baseados em experiências das próprias crianças, a doença e 

hospitalização, de modo geral, estão relacionadas a episódios de sofrimento, ansiedade, medo 

e angústia, que podem gerar danos e prejuízos para o bem-estar, assim como para o 

crescimento e desenvolvimento normal da criança (LAPA e SOUZA, 2011; VASQUES et al., 

2011; GABATZ e RITTER, 2007; RIBEIRO e ANGELO, 2005; CASTRO, 2001; RIBEIRO, 

1999; BARRICA, 1998; GOMES, 1993; VERÍSSIMO, 1991). 

Ao estar hospitalizada ela vivencia a mudança de espaço físico (do lar para o 

hospital); a diminuição da experimentação e da exploração; assim como a rotina hospitalar e 

os procedimentos terapêuticos invasivos e dolorosos, que causam medo, sofrimento ou 

sensação de morte (PEDROSA et al., 2007; LIPP, 1991). 

As crianças percebem a hospitalização como uma experiência misteriosa e 

aterrorizante e o hospital como um local estranho e desagradável, de anonimato, torturas e 

suplícios, agressões físicas com intenção punitiva, cuja função é evitar a morte e onde não são 

atendidas as suas necessidades (OLIVEIRA, 1997).   

Entende-se que a doença e hospitalização, com frequência, constituem as primeiras 

crises com as quais as crianças se deparam, sendo elas particularmente vulneráveis a crises, 

porque: (1) o estresse representa uma modificação do estado usual de saúde e da rotina 

ambiental e (2) as crianças possuem um número limitado de mecanismos de enfrentamento 

para resolver os estressores (os eventos que produzem o estresse) (HOCKENBERRY e 

WILSON, 2011).  

As reações das crianças a estas crises têm influência de suas idades de 

desenvolvimento; da experiência prévia com a doença, separação ou hospitalização; das 

habilidades de enfrentamento inatas ou adquiridas; e do sistema de suporte disponível 

(HOCKENBERRY e WILSON, 2011). 

Uma das situações, com as quais a criança pode se deparar quando hospitalizada, é a 

privação materna, ou seja, quando a criança não encontra uma relação calorosa, íntima e 

contínua com sua mãe natural ou substituta (ALMEIDA e SABATÉS, 2008; BOWLBY, 

2002). 
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A privação parcial tem como resultado a necessidade exagerada de amor, ansiedade, 

culpa, depressão e fortes sentimentos de vingança. A privação total pode vir a prejudicar a 

capacidade da criança de estabelecer relações com outras pessoas (BOWLBY, 2002).  

Quanto à vivência da criança hospitalizada com os procedimentos, essa pode 

constituir-se como traumática, bem como determinar prejuízos ao seu crescimento e 

desenvolvimento. Assim, a criança hospitalizada deve ser adequadamente preparada para os 

procedimentos e esse preparo deve estar previsto no plano de cuidados das profissionais de 

enfermagem (RIBEIRO e BORBA, 2008). 

Com relação ao setimento de dor, este é bastante temido pelas crianças. As reações 

da criança frente à dor aguda são frequentemente comportamentais, como agitar-se, chorar, 

franzir a testa, cerrar os olhos, abrir a boca, apresentar irritabilidade e hostilidade; e posturais, 

que evidenciam a localização da dor. As reações à dor crônica são basicamente 

comportamentais, como tristeza, inapetência, desânimo, agressividade e depressão (DAMIÃO 

e ROSATO-ABÉTE, 2001).  

O cuidado à criança com dor exige do profissional de saúde, além de conhecer as 

reações do paciente em relação aos diferentes tipos de dor e a existência de vários 

instrumentos de avaliação de dor, ser capaz de oferecer um atendimento não farmacológico, 

como: utilização da aplicação calor/frio, distração, relaxamento, toque, preparo para 

procedimentos dolorosos e comunicação terapêutica. Essas estratégias ajudam a criança a 

lidar melhor com a situação, mostando que a profissional entende seus sentimentos e os 

aceita, respeitando sua individualidade e privacidade (DAMIÃO e ROSATO-ABÉTE, 2001). 

No que concerne ao sentimento de morte da criança, isso ocorre mais diretamente 

quando ela adoece gravemente e encontra-se hospitalizada. A criança gravemente enferma 

percebe a proximidade da morte em relação a si própria e aos colegas de enfermaria por meio 

da deteriorização do seu estado geral ou quando outras crianças falecem, ainda que este fato 

lhe seja ocultado (KOVÁCS, 1992; PERINA, 1994). 

A resposta da criança às situações decorrentes da doença e hospitalização pode ser 

influenciada, de forma positiva ou negativa, por alguns dos seguintes fatores: informações 

recebidas, conduta da equipe de saúde, idade da criança e seu desenvolvimento, duração da 

hospitalização e atitude dos pais durante a internação (ALMEIDA e SABATÉS, 2008). 

O desafio das profissionais de enfermagem é compreender os fatores estressantes de 

cada grupo etário, aceitar as reações comportamentais e prestar o apoio e atendimento 

necessário para que a crise seja enfrentada de forma menos traumática (HOCKENBERRY e 

WILSON, 2011). 
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2.3 CRIANÇAS COM CÂNCER HOSPITALIZADAS E OS CUIDADOS EM 

ENFERMAGEM  

 

A denominação câncer originou-se da palavra em latim câncer, que significa 

caranguejo e cuja analogia deve-se às veias intumescidas que envolvem o tumor, de modo 

semelhante às patas de um caranguejo (SCOTT, 2002). 

No ano de 1838, o câncer foi definido como um crescimento anormal, desordenado e 

autônomo das células (DE VITA et al., 2002). As primeiras tentativas para o controle do 

câncer no Brasil foram feitas ainda no século XX, com enfoque no diagnóstico e tratamento 

(BARRETO, 2005).  

A história e os estudos epidemiológicos mostram que o câncer representa um 

relevante problema de saúde pública, com mais de 10 milhões de novos casos a cada ano 

(WHO, 2005). No Brasil, estimou-se, para o ano de 2012, a ocorrência de 384.340 novos 

casos da doença, com exceção dos tumores da pele não melanona, sendo que cerca de 11.530 

desses casos serão em crianças e adolescentes até os 19 anos de idade (INCA, 2011).  

Embora sua ocorrência não seja tão alta quanto em adultos, representa uma 

importante causa de morbimortalidade no Brasil, com incidência crescente de 

aproximadamente 1% ao ano, sendo a terceira causa de morte na população abaixo de 14 

anos, inferior apenas aos acidentes e outras causas externas (SANTOS e PITTA, 2003). 

De acordo com Haagedoorn et al. (2000), os possíveis fatores associados ao 

desenvolvimento das doenças malignas, durante ou após o período embrionário, são os 

ambientais (radiação ionizante), químicos (pesticidas), infecciosos (HIV) e genéticos ou 

hereditários (síndrome de Down/síndrome de Li-Fraumeni). 

As doenças neoplásicas mais frequentes na infância são as leucemias, os tumores do 

sistema nervoso central e os linfomas que afetam o sistema linfático. Além dessas, as crianças 

também são acometidas pelo neuroblastoma, tumor de Wilms, retinoblastoma, tumor de 

células germinativas, osteossarcoma e sarcoma (INCA, 2011). 

O tratamento do câncer é complexo e agressivo e baseia-se em metas reais e 

alcançáveis para cada tipo de câncer, podendo incluir a erradicação completa da doença, o 

prolongamento da sobrevida por meio da contenção de células cancerosas, ou alívio dos 

sintomas associados à doença (BONASSA, 2005).  

As crianças são submetidas a alguns procedimentos, principalmente durante o 
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cuidado da equipe de enfermagem, como: colocação de sondas (enterais, gástricas, vesicais e 

de irrigações contínuas); instalação de catéteres venosos periféricos de curta e longa 

permanência; realização de curativos; administração de medicações enterais e parenterais, da 

nutrição parenteral, de quimioterápicos, antibióticos, antifúngicos e outros; realização da 

higiene corporal; transfusão sanguínea; aspiração endotraqueal e de vias aéreas superiores; 

dentre outros (LIMA, 1995). 

As principais modalidades terapêuticas oncológicas abrangem: a terapia 

medicamentosa, que utiliza drogas citostáticas (denominadas de quimioterápicos 

antineoplásicos); a radioterapia; a cirurgia e o transplante de medula óssea (TMO). 

Dependendo do tipo de câncer e da evolução da doença, emprega-se uma destas modalidades 

terapêuticas, separadamente, ou em combinação com mais uma ou duas modalidades 

(BONASSA, 2005).   

A quimioterapia é a modalidade mais utilizada no tratamento dos cânceres 

pediátricos por serem, em sua maioria, quimiossensíveis. As principais vias de administração 

das drogas antineoplásicas são a: endovenosa, subcutânea, intramuscular, oral e intratecal. Dá-

se preferência à via endovenosa pela sua maior segurança quanto à absorção e ao nível sérico, 

sendo necessária a implantação de catéteres de longa ou curta duração (BONASSA, 2005; 

MORAES e PENICHE, 2003). 

Por afetar tanto as células neoplásicas quanto as células normais, a quimioterapia 

pode causar diversos efeitos colaterais no organismo. Esses efeitos ocorrem de acordo com a 

droga e a dose usada, sendo os mais frequentes a apatia, a perda de apetite, perda de peso, 

alopecia, hematomas, sangramento nasal e bucal, mucosite, náuseas, vômitos e diarreia 

(BONASSA, 2005; MORAES e PENICHE, 2003).  

Quanto às sequelas tardias, têm-se perdas estruturais por ressecção cirúrgica e perdas 

funcionais de alguns órgãos devido à toxicidade das drogas e à irradiação, que também podem 

levar à disfunção neurológica ou intelectual e atraso no crescimento (BLEYER, 2005).    

Condições impostas pelo câncer demandam de hospitalizações frequentes e 

prolongadas, seja para a realização do tratamento ou prestação dos cuidados necessários, 

quando surge alguma intercorrência (MOTTA e ENUMO, 2002). 

O tratamento e controle do câncer, no Brasil, avançaram muito em decorrência do 

surgimento de métodos diagnósticos mais adequados, como novos medicamentos e agentes 

contra infecções, novas modalidades hemoterápicas, transplantes de medula óssea, entre 

outros. Isso tem contribuído para o aumento da sobrevida de crianças diagnosticadas 

precocemente com a doença (BONASSA, 2005; INCA, 2011). 
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Apesar de o câncer infanto-juvenil apresentar, em geral, menores períodos de 

latência, crescimento acelerado do tumor e maior invasão para outras regiões do corpo, ele 

responde melhor ao tratamento e é considerado de bom prognóstico quando detectado 

precocemente (INCA, 2011;  BLEYER, 2005). 

Por sua vez, essa nova perspectiva para o tratamento e prognóstico do câncer na 

infância, incitou também a necessidade de um cuidado com o paciente e sua doença no que se 

refere à manutenção de sua qualidade de vida e de seu bem-estar emocional (BARBOSA et 

al., 1991). 

O tratamento do câncer infantil, por estar relacionado a uma doença que possui um 

poder ameaçador e destrutivo - cujo desfecho está associado à morte - e ter como uma de suas 

necessidades a hospitalização, caracteriza-se como um período de stress físico e emocional 

intenso, tanto para a criança quanto para os seus familiares (MOTTA e ENUMO, 2002; 

BELTRÃO et al., 2011).  

Deste modo, para que a criança possa vivenciar essa experiência de forma menos 

traumática, é importante que os profissionais de saúde busquem: compreender os aspectos que 

envolvem esse período tão difícil para a criança e sua família, bem como prestar cuidados que 

contribuam para o enfrentamento da criança (MOTTA e ENUMO, 2002; BELTRÃO et al., 

2011). 

Desde o início do tratamento o paciente sofre danos físicos e psicológicos 

relacionados aos procedimentos que causam dor, às alterações da rotina de vida, mudanças na 

aparência e às dúvidas sobre o resultado do tratamento (CARDOSO, 2007). Neste sentido, é 

fundamental que a equipe de enfermagem atue como multiplicadora de informações corretas a 

respeito do tratamento, esclarecendo dúvidas e desfazendo preconceitos de pacientes e 

familiares (BONASSA, 2005). 

Quanto ao impacto do diagnóstico e tratamento do câncer, esses desencadeiam não 

só sentimentos negativos – devido ao medo da morte, à dor, solidão, depressão, melancolia, 

desesperança e revolta, dentre outros; como também sentimentos positivos – consequentes da 

evolução do tratamento, da manifestação de um bom prognóstico e até mesmo cura 

(OLIVEIRA et al., 2009). 

Cuidar da criança com câncer não é fácil, mesmo porque, no imaginário coletivo, a 

criança é um ser saudável, “cheio de vida”, com um longo percurso a explorar, experimentar, 

desvendar e aprender (OLIVEIRA et al., 2009). Porém, vivencia uma doença, com a 

possibilidade de alterações físicas e o risco de morte. 

Os profissionais de saúde que prestam cuidados à criança devem entender que a 
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mesma apresenta determinadas características de acordo com cada estágio de 

desenvolvimento. Cuidar da criança implica respeitar estes estágios a fim de que o seu 

desenvolvimento não seja prejudicado durante a hospitalização, principalmente no caso da 

criança com câncer, que vivenciará longos períodos de internação, sucessivas reinternações e 

diversas intervenções (OLIVEIRA et al., 2009). 

A preocupação com o câncer também deve centrar-se nos cuidados ofertados, que 

vão desde os fundamentais, ocorridos no período da internação e no ambulatório, até aqueles 

conhecidos como cuidados paliativos, quando não há mais possibilidades de novos 

tratamentos e/ou intervenções. 

Algumas ações da equipe de enfermagem destacam-se no cuidado à criança com 

câncer, destre elas: proporcionar um ambiente acolhedor e confortável; explicar o diagnóstico, 

tratamento e os procedimentos; e familiarizar a criança à ideia de morte (OLIVEIRA et al., 

2009). 

Sendo o tratamento do câncer um processo longo e estressante, é fundamental 

proporcionar um ambiente favorável à reabilitação da criança. De acordo com Chiattone e 

Meleti (2003), a enfermaria deve ser um lugar alegre, cheio de vida, e nunca um ambiente 

hostil, cinzento e com poucas cores, visto que a proposta do tratamento inclui minimizar o 

sofrimento da criança no hospital. 

A música no ambiente terapêutico, tal como o brinquedo, também pode ser 

trabalhada pela equipe de enfermagem, com o intuito de alterar o estado físico e 

comportamental da criança que está recebendo o cuidado, proporcionando maior conforto e 

bem-estar a esse paciente (RIBEIRO, 2005). 

Também é importante que a criança possa ter acesso aos seus petences, tais como 

bonecos preferidos, fotos de familiares e amigos, entre outros objetos que lhe ajude a ver o 

local onde está como “seu”, oferecendo-lhe segurança e trabalhando a sua identidade 

(OLIVEIRA et al., 2009). 

A diversidade e criatividade das intervenções de enfermagem devem estar em 

sintonia com a constante escuta das demandas das crianças, que pode ocorrer durante as 

visitas sistemáticas ao paciente e a realização dos procedimentos, ou por sugestões de outros 

profissionais (OLIVEIRA et al., 2009). 

Diante das mudanças ocasionadas pelo câncer no corpo da criança - colocação de 

catéteres totalmente implantados ou semi-implantados, alopécia, multilações, perda de alguns 

sentidos (como a visão) e cicatrizes, entre outras – a profissional de enfermagem pode 

elaborar, de acordo com a faixa etária, estratégias para melhorar a autoestima (OLIVEIRA et 
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al., 2009).    

A equipe de enfermagem também deve planejar o modo como irá compartilhar com a 

criança as informações a respeito do câncer e como será desenvolvido o cuidado, utilizando 

um vocabulário simples e intelegível para a criança e sempre levando em conta o seu estágio 

de crescimento e desenvolvimento (OLIVEIRA et al., 2009). 

No cuidado à criança, a enfermagem pode utilizar o brinquedo terapêutico, pois é um 

instrumento estruturado para aliviar a ansiedade da criança gerada por experiências atípicas 

para a sua idade, que, geralmente, são ameaçadoras e requerem mais do que recreação, para 

que sejam resolvidas (RIBEIRO et al., 2000; MAIA et al., 2011). 

A partir dessa perspectiva, alguns estudos têm demonstrado, em relação à 

hospitalização da criança, que a inclusão do brinquedo nesse ambiente é útil e favorece o 

tratamento. Brincando, a criança expressa suas necessidades e desenvolve suas 

potencialidades, além de acelerar sua recuperação e diminuir os dias de permanência no 

hospital (SOARES, 2001; MOTTA e ENUMO, 2004).  

Assim, novas abordagens para o cuidado de clientes portadores de câncer avançam 

para uma compreensão mais abrangente sobre o equilíbrio causador do processo de 

adoecimento, favorecendo o paciente tornar-se o foco central da atenção dos profissionais de 

saúde, que devem ter como meta ajudá-los a criar condições mais favoráveis ao seu 

enfrentamento e processo de cura (OLIVEIRA et al., 2009). 

Para cuidar da criança com câncer no hospital, é presciso entendê-la como coautora 

do universo que vivencia, percebendo e valorizando sua capacidade de pensar, querer e sentir. 

Cuidar da criança com câncer implica em valorizar essa autonomia desde o início do 

tratamento, uma vez que é tênue a linha entre a vida e a morte, mesmo diante de todos os 

avanços tecnológicos, do cuidado e dos resultados satisfatórios (SANTANA, 1998).  
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3  MÉTODO 

 

Considera-se como método o conjunto de atividades que possibilita o alcance dos 

objetivos propostos (MARCONI e LAKATOS, 2010).  

 

 

3.1 TIPO DE ESTUDO 

 

Optou-se por um estudo qualitativo e descritivo, por considerar que este tipo de 

estudo atenderia aos objetivos propostos.  

Na pesquisa qualitativa tenta-se compreender o problema na perspectiva dos sujeitos 

que o vivenciam, ou parte da sua vida diária, seus sentimentos e desejos (LEOPARDI, 2002; 

MINAYO, 1993). Na pesquisa descritiva busca-se descrever características de determinados 

fenômenos ou situações, ainda não conhecidos (LEOPARDI, 2002; DESLAURIERS e 

KÉRISIT, 2008). 

 

 

3.2 CAMPO DE ESTUDO 

 

O estudo foi realizado na Unidade Oncológica Pediátrica de um hospital filantrópico 

de Recife, Pernambuco. Este foi fundado em 1960 para o atendimento da população carente 

pernambucana. Atualmente, realiza atividades nas áreas de assistência médico-social, ensino, 

pesquisa e extensão comunitária. Constitui um complexo hospitalar reconhecido na área 

materno-infantil como um dos mais importantes do Brasil. 

O Serviço de Oncologia Pediátrica foi inaugurado em 1994 para atender pacientes a 

partir do nascimento até os dezoito anos de idade, com suspeita ou diagnóstico de câncer. 

Realiza o atendimento no próprio hospital (em caso de internamento na unidade oncológica) e 

num centro especializado em hematologia e oncologia pediátrica (em casos de ambulatório-

hospital-dia). Conta com uma equipe multiprofissional especializada, composta por médicos, 

profissionais de enfermagem, assistentes sociais, psicólogas, terapêutas ocupacionais, 

fonoaudiólogas, fisioterapêutas, bibliotecário e nutricionistas, além do apoio sócio-econômico 

e educacional, sendo os atendimentos extensivos aos familiares. 

A unidade oncológica pediátrica é formada pelas enfermarias e pela unidade de 

terapia intensiva. Basicamente são internados os pacientes que necessitam de quimioterapia 
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sistêmica contínua ou que apresentam, principalmente, quadro de neutropenia, infecção ou 

hemorragia.  

O atendimento é oferecido em três andares (primeiro, segundo e quarto andar) de um 

prédio do complexo hospitalar. No primeiro andar se encontra a Enfermaria I, com doze leitos 

para o tratamento quimioterápico, posto de enfermagem, espaço de recreação, sala para os 

médicos, para curativos, para terapia ocupacional, entre outras. No segundo andar se encontra 

a Enfermaria II, que contém quinze leitos para pacientes com infecção (sendo dois de 

isolamento), posto de enfermagem, espaço de recreação, sala para os médicos, sala de fluxo 

laminar, sala para o Serviço Social, entre outras. No quarto andar se localiza a Unidade de 

Terapia Intensiva Oncológica Pediátrica, com seis leitos e quatro apartamentos, uma farmácia, 

uma sala de preparo, uma sala para parecer, uma para a psicologia e uma copa.  

Vale esclerecer que o espaço de recreação é chamado pelas crianças do estudo como 

“salinha”, “salinha para brincar” ou “salinha de recreação”, apesar de não ser uma sala e sim 

um espaço aberto, ao lado do posto de enfermagem, tanto na Enfermaria I como na II.  

 

 

3.3 SUJEITOS DO ESTUDO 

 

Os sujeitos do estudo foram crianças com câncer, na faixa etária de sete a doze anos, 

visto que já alcançaram o estágio de desenvolvimento cognitivo denominado de operações 

concretas. Para fundamentar esta escolha, foi considerada a visão interacionista de 

desenvolvimento de Jean Piaget (1896-1980), o qual se dedicou a investigar cientificamente a 

gênese e a evolução do conhecimento humano. 

Ele estudou a maneira pela qual as crianças constroem as noções fundamentais de 

conhecimento lógico (como as de tempo, espaço, objeto, causalidade, etc.) e compreendeu 

que elas possuem uma lógica de funcionamento mental que difere – qualitativamente – da 

lógica de funcionamento mental do adulto. 

A seguir, se propôs a investigar como e por quais mecanismos a lógica infantil se 

transforma em lógica adulta, acreditando que o desenvolvimento envolve um processo 

contínuo de trocas entre o organismo vivo e o meio ambiente.  

Segundo Piaget (1980), o desenvolvimento cognitivo pode ser dividido em quatro 

estágios, que são: estágio sensório-motor (zero a dois anos), estágio pré-operacional (dois a 

seis anos), estágio de operações concretas (sete a onze anos) e estágio de operações formais 

(doze anos em diante).  
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Por volta dos sete anos de idade, as características da inteligência infantil, a forma 

como a criança lida com o mundo e o conhece, demonstram que ela se encontra numa nova 

etapa de desenvolvimento cognitivo: a etapa operatório-concreta (PIAGET, 1980). 

Ao longo desta etapa, o pensamento lógico, objetivo, adquire preponderância. O 

pensamento da criança se torna menos egocêntrico e ela passa a construir um conhecimento 

mais voltado ao mundo que a rodeia. O real e o fantástico não mais se misturaram em sua 

percepção (PIAGET, 1980). 

Neste período de desenvolvimento o pensamento operatório é denominado concreto 

porque a criança só consegue pensar corretamente, com lógica, se o conteúdo do seu 

pensamento estiver representando fielmente a realidade concreta, ou seja, se os exemplos ou 

materiais que ela utiliza para apoiar seu pensamento realmente existem e podem ser 

observados (PIAGET, 1980). 

Os dados foram coletados com um total de 18 crianças. A coleta foi encerrada 

quando alcançado um número considerado suficiente por atender aos objetivos propostos e 

por ser observada certa reincidência de informações (MINAYO, 2004). Além disso, foi 

considerado o tempo previsto para a coleta definitiva dos dados, que correspondeu ao período 

de dois meses. Contudo, entende-se que cada criança é um ser único, com experiências e 

opiniões próprias e que o conhecimento sobre o tema, junto a ela, é contínuo e ilimitado.   

Os critérios de inclusão foram: crianças hospitalizadas na unidade oncológica 

pediátrica; com histórico de mais de duas hospitalizações na unidade, ocorridas há menos de 

um ano; na faixa etária de sete a doze anos; que demonstraram identificar as profissionais de 

enfermagem da unidade; que aceitaram voluntariamente participar da pesquisa por meio da 

leitura e assinatura do Termo de Assentimento Informado; e cujos responsáveis concordaram 

com a sua participação por meio da leitura e assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). 

Os critérios de exclusão foram: crianças em área de isolamento ou terapia intensiva; 

com câncer no sistema nervoso central; em estágio terminal; com problemas psiquiátricos; 

deficiência auditiva, visual, mental e motora (em membro superior hábil); bem como sob 

efeito de medicamentos neurolépticos. 

As crianças foram identificadas por meio da consulta diária ao Mapa de 

Internamento; da comunicação com membros da equipe de enfermagem; e do acesso aos 

prontuários eletrônicos, sob autorização prévia da direção médica e coordenação de 

enfermagem. 
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Quanto à definição de alguns critérios de inclusão e exclusão, vale os seguintes 

esclarecimentos: 

 Foram incluídas apenas crianças com histórico de mais de duas hospitalizações na 

unidade, por acreditar que elas descreveriam com maior propriedade as suas percepções 

acerca dos cuidados recebidos das profissionais de enfermagem. Ressalta-se que a maioria das 

crianças da unidade já possuia histórico de hospitalizações. No período da coleta foram 

identificadas apenas duas, na faixa etária de sete a doze anos, em início de tratamento; 

 Foram incluídas crianças com histórico de hospitalizações na unidade ocorridas há 

menos de um ano, a fim de evitar grandes disparidades de informações entre as crianças que 

possuiam menor e maior número de internações; como também para que relatassem os 

cuidados recebidos da atual equipe de enfermagem, que é a mesma há um ano; 

 Não foram incluídas crianças em áreas de isolamento e de terapia intensiva, por 

constituírem um número reduzido; estarem em condições, muitas vezes, instáveis para a 

prestação de seus depoimentos; e serem pacientes de risco, o que inviabiliza um contato 

prolongado com a pesquisadora e com os materiais disponibilizados para a coleta de dados. 

 Foram incluídas apenas as crianças que demonstraram identificar profissionais de 

enfermagem da unidade, considerando que essas responderiam de maneira adequada às 

questões norteadoras. A fim de certificar se a criança identificaria as profissionais, a 

pesquisadora procedeu da seguinte forma com ela: após iniciar o contato e antes de informá-la 

sobre a pesquisa, por meio do Termo de Assentimento Informado, estabeleceu uma conversa 

informal, tendo por base as questões: “você sabe me dizer quem são as enfermeiras daqui?” e 

“você pode me falar quem são as enfermeiras que cuidam de você aqui?”;  

 Os critérios de exclusão para crianças com problemas psiquiátricos e de 

deficiência auditiva, visual, mental, motora (em membro superior hábil) não têm caráter de 

exclusão/discriminação social. Foram determinados devido à limitação de recursos 

especializados que garantissem adequada interlocução e coleta de dados, diante dessas 

condições.  

 

 

3.4 ASPECTOS ÉTICOS  

 

O projeto de pesquisa foi enviado ao Sistema CEP-CONEP para avaliação e 

aprovação do comitê de ética em pesquisa da intituição proponente, a Escola de Enfermagem 

da Universidade Federal da Bahia (ANEXO A), e da instituição hospitalar coparticipante 
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(ANEXO B). Somente foi realizada a coleta de dados após a aprovação e liberação de ambos 

os comitês de ética. 

Em todos os momentos do estudo foi respeitada a Resolução 196/96 do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS), com enfoque nas descrições presentes no Capítulo IV. Vale 

ressaltar que esta resolução também está fundamentada no Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) (BRASIL, 1996).  

A pesquisadora apresentou aos responsáveis pelas crianças o TCLE, para solicitar-

lhes a autorização da participação das crianças (APÊNDICE A). Essas, por sua vez, tiveram a 

oportunidade de autorizar a sua participação na pesquisa por meio do Termo de Assentimento 

Informado (APÊNDICE B). De acordo com Neiva-Silva et al. (2005), mesmo com o 

consentimento do responsável, é importante que as crianças também sejam informadas 

adequadamente sobre os objetivos e procedimentos da pesquisa e que concordem em 

participar voluntariamente da mesma, manifestando seu assentimento. 

Destaca-se que a coleta de dados ocorreu de modo a não trazer riscos físicos e 

emocionais a nenhuma criança e que foi dada a cada uma delas a opção de desistirem em 

qualquer momento. Seria imediatamente suspensa caso a criança manifestasse algum 

desconforto ou a pesquisadora percebesse risco ou dano para ela, fato que não ocorreu. 

A confidencialidade e privacidade dos sujeitos envolvidos no estudo foram 

respeitadas por meio da substituição dos nomes verdadeiros por nomes de personagens da 

Turma da Mônica, do Chico Bento e do Papa-Capim, os quais são da autoria de Maurício 

Araújo de Sousa, um cartunista brasileiro, conhecido por ser o criador de personagens que 

marcaram a infância de muitos brasileiros e que ainda se destacam no universo infantil atual. 

Os personagens utilizados foram: Mônica, Magali, Maria Cebolinha, Marina, Cascuda, 

Aninha, Cebolinha, Cascão, Pelezinho, Dudu, Jeremias, Xaveco, Anjinho, Quinzinho (da 

Turma da Mônica); Chico Bento, Rosinha (da Turma do Chico Bento); Papa-Capim e Jurema 

(da Turma do Papa-Capim). Os nomes fictícios foram atribuídos aleatoriamente, coincidindo, 

apenas, o sexo da criança com o sexo do(a) personagem. 

Os materiais resultantes da coleta de dados ficarão guardados por cinco anos na 

Escola de Enfermagem da Universidade Federal da Bahia e, depois deste tempo, serão 

mantidos sob a guarda da pesquisadora. Porém, o responsável pela criança e a própria criança 

poderão ter livre acesso, caso desejarem. 
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3.4.1 Informações sobre a pesquisa ao responsável pela criança 

 

O familiar acompanhante, responsável pela criança na unidade, foi contactado pela 

pesquisadora. Essa se apresentou como mestranda de enfermagem e ofereceu informações e 

esclarecimentos sobre o estudo proposto, a saber: título, objetivos, procedimentos de coleta de 

dados, gravação das falas, importância da não interferência nas respostas das crianças, análise 

dos dados, ausência de benefícios financeiros, possibilidade de desistência da pesquisa, 

confidencialidade e privacidade do nome da criança, assinatura do TCLE e apresentação e 

publicação dos resultados do estudo em revistas e eventos científicos da área da saúde 

(APÊNDICE A). 

Também foi previamente comunicado que, com sua concordância e a partir do desejo 

manifestado pela própria criança, a coleta poderia ser realizada sem a sua presença. Caso não 

presenciasse a coleta, o responsável seria orientado a ficar em local de fácil acesso, para que a 

pesquisadora pudesse contactá-lo, se necessário. Apenas uma criança manifestou o desejo de 

participar da pesquisa sem a presença de seu responsável. 

 

 

3.4.2 Informações sobre a pesquisa à criança 

 

Após concordância de seu responsável, por meio da leitura e assinatura do TCLE, as 

informações sobre a pesquisa foram repassadas à criança. Para o primeiro e demais encontros 

necessários entre pesquisadora-criança hospitalizada, foi utilizada a estratégia descrita por 

Faux et al. (1988), a saber: conseguir a ajuda dos seus guardiões múltiplos, a exemplo dos 

pais e profissionais da instituição, que já interagem com ela. Entende-se que isso é importante 

para se estabelecer uma relação mais próxima, oferecer informações e obter o assentimento, 

bem como conseguir dados qualitativos mais confiáveis na coleta. 

No primeiro encontro, para minimizar a ansiedade da criança, a pesquisadora se 

identificou como enfermeira que não trabalhava no hospital e se dedicava apenas ao estudo de 

como as crianças são cuidadas, a fim de buscar melhorias para a saúde das mesmas. 

Posteriormente, lhe foi apresentado o Termo de Assentimento Informado. A criança 

foi esclarecida de que teria o direito de interromper a leitura, caso não entendesse algumas 

palavras ou quisesse obter explicações mais detalhadas. Após leitura e compreensão do Termo 

pela criança, a pesquisadora solicitou a sua assinatura, por extenso ou impressão digital. 

As informações sobre a pesquisa foram repassadas à criança por meio de uma 
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linguagem apropriada para a sua compreensão. 

 

 

3.5 PROCEDIMENTOS PARA A COLETA DE DADOS 

 

Considerando que, para este estudo, o conhecimento somente é possível a partir da 

descrição da experiência humana, tal como ela é definida pelos seus próprios atores, conforme 

Polit e Hungler (2004), a coleta de dados desta pesquisa foi realizada por meio da entrevista 

semi-estruturada e do Procedimento de Desenho-Estória com Tema (PDE-T). O período da 

coleta deu-se da segunda metade do mês de janeiro ao início do mês de março, no ano de 

2013. 

Foi utilizado um roteiro para: o preenchimento de informações voltadas à 

caracterização da criança e a orientação quanto às questões norteadoras da entrevista e à 

questão do PDE-T. O seu preenchimento foi realizado por meio da comunicação com a 

criança e o responsável, como também da pesquisa em prontuário. Ressalta-se que os 

prontuários foram consultados apenas para a confirmação de algumas informações 

preenchidas no roteiro, como também para ampliar a caracterização da criança (acerca do 

histórico de implantação de cateter e internações anteriores), a fim de conhecê-la melhor. 

Foram preenchidas no roteiro as seguintes informações sobre a criança: nome, idade, 

sexo, escolaridade, religião, cidade de origem, estado, tipo de câncer, início do tratamento, dia 

de internação hospitalar, motivo da internação atual, internações anteriores e o seu 

responsável. 

Sobre as questões norteadoras, esclarece-se que o termo utilizado „enfermeiras‟, 

utilizado, faz referência às profissionais de enfermagem da unidade oncológica pediátrica 

(incluindo enfermeiras e técnicas de enfermagem). Foi assim utilizado, em substituição à 

expressão „profissionais de enfermagem‟, com o intuito de facilitar o entendimento e as 

respostas das crianças às perguntas realizadas. Destaca-se que: durante a coleta de dados, a 

equipe de enfermagem do campo de estudo era formada apenas por profissionais do sexo 

feminino, há mais de um ano; e que a pesquisa não teve a pretenção de indentificar e 

comparar a percepção das crianças sobre os cuidados prestados pelas diferentes categorias 

profissionais (enfermeira e técnica de enfermagem). 

Algumas coletas foram agendadas previamente com as crianças e outras realizadas 

no mesmo dia em que a pesquisadora apresentou o estudo. Foi assim desenvolvido, porque 

algumas crianças não estavam com disposição para a coleta no mesmo dia ou manifestaram 
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preferência por uma data específica. Deste modo, o momento da coleta foi conciliado, junto à 

criança, respeitando a sua vontade. 

A coleta de dados foi realizada no quarto de cada criança, ficando essa em seu leito. 

Alguns fatores, indentificados durante o pré-teste (ver seção 3.6), influenciaram na escolha do 

quarto como local para a coleta: a dificuldade de disponibilidade de uma sala nos horários 

previstos para a coleta; a necessidade de deslocamento da bomba de infusão, utilizada 

rotineiramente pelas crianças durante a internação; o desconforto e a ansiedade manifestados 

pelas crianças do pré-teste ao sair do leito para se dirigir a outro ambiente, a fim de participar 

da pesquisa; a indisposição física de algumas crianças para se deslocar.  

Buscou-se garantir um ambiente mais calmo possível. A coleta ocorreu no turno 

diurno, em períodos de menor movimento, evitando-se os horários de visita, alimentação e 

medicação. A pesquisadora comunicou previamente sobre a ocorrência da coleta no quarto, 

tanto à equipe de enfermagem, quanto à criança do leito ao lado e ao seu familiar 

acompanhante, já que cada quarto continha dois leitos (o do sujeito do estudo e o da criança 

ao lado). 

Foi negociado, com ambas as crianças do quarto e seus respectivos familiares 

acompanhantes, o desligamento da televisão e fechamento da cortina entre os leitos. Essas 

iniciativas foram tomadas com o intuito de reduzir as interferências audiovisuais que 

pudessem comprometer as respostas do sujeito da pesquisa. Após o término da coleta, a 

televisão foi religada e a cortina reaberta pela pesquisadora, caso fosse da vontade dos 

presentes no quarto. 

As falas elaboradas por cada criança foram registradas em um gravador de voz 

digital. A criança, conforme a sua vontade, pôde escutar a gravação, dar a sua opinião sobre o 

conteúdo, acrescentar e retirar informações. Porém, nenhuma criança do estudo solucitou 

alterar suas falas.   

Todas as falas foram transcritas por meio de digitação e os desenhos digitalizados 

numa resolução de imagem de 600dpi. As trancrições e os desenhos digitalizados foram 

inseridos em arquivos criados especificamente para cada sujeito. 

Observou-se grande variação no tempo despendido em cada coleta, pois a 

pesquisadora procurou respeitar o modo individual da criança se expressar, assim como a sua 

necessidade de buscar dentro de si mesma as respostas solicitadas. Além disso, na pesquisa 

foram utilizados duas estratégias de coleta de dados, de modo subsequente, o que demanda de 

um tempo considerável junto à criança. Deste modo, o tempo de coleta variou em torno de 00 

hora e 35 minutos a 01 hora e 50 minutos. 
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3.5.1 Entrevista semi-estruturada 

 

A entrevista consiste em um processo de interação social, no qual o entrevistador 

obtém informações do entrevistado por meio de um roteiro contendo tópicos acerca de uma 

problemática central (HAGUETTE, 1995). 

De acordo com Pereira (1993), é por meio da fala que se pode conhecer e interagir 

com o outro, pois a forma de diálogo permite ao entrevistador saber como o outro 

(entrevistado) percebe determinada situaçao relativa ao objeto de pesquisa. 

Deste modo, o uso de um instrumento contendo questões norteadoras orienta a 

conversa com finalidade, sendo um facilitador de abertura, ampliação e aprofundamentoda 

comunicação, tendo itens necessários para esboçar o objeto (MINAYO, 2004).   

Para este estudo, optou-se pela entrevista semi-estruturada, que se refere a uma “série 

de perguntas abertas, feitas verbalmente em uma ordem prevista, mas na qual o entrevistador 

pode acrescentar perguntas de esclarecimento.” (LAVILLE e DIONNE, 1999, p.188).  

Foram utilizadas as seguintes questões norteadoras (APÊNDICE C): 

  

1)  Como as enfermeiras cuidam de você aqui na unidade oncológica? 

2)  Como você se sente quando recebe os cuidados das enfermeiras? 

3)  Como você gostaria de ser cuidado(a) por elas? 

 

 

3.5.2 Procedimento de Desenho-Estória com Tema 

 

A tentativa de apreender a vida presente na mente de um indivíduo e que determina 

sua relação consigo mesmo e com o mundo exterior, necessariamente implica em admitir a 

existência de um espaço interno único, particular, não totalmente acessível e no qual cada 

pessoa se movimenta e cria suas fantasias. O processo de aproximação a esse espaço inclui 

muitas dificuldades, como encontrar um modo de comunicação que seja suficientemente 

favorável à elucidação de conteúdos mentais que mobilizam o paciente (MIGLIAVACCA, 

1997). 

A atividade lúdica, por sua vez, muito tem facilitado o contato com pacientes, 

principalmente sendo estes crianças. Se a profissional faz uma proposta familiar, dentro das 
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possibilidades de expressão da criança, mais facilmente essa proposta é aceita e, logo, se 

estabelece um campo comum de comunicação que minimiza as naturais diferenças entre um 

adulto e uma criança. Brincar, inventar, sonhar permite ampliar a percepção do mundo mental 

(MIGLIAVACCA, 1997). 

Certamente, inúmeras são as formas lúdicas que podem facilitar o encontro entre a 

profissional e a criança. Nesse contexto, o Procedimento de Desenho-Estória (PDE) presta-se 

de modo excelente para a facilitação do acesso à dinâmica de funcionamento mental da 

criança, considerando suas angústias, desejos e defesas (MIGLIAVACCA, 1997). 

O D-E baseia-se na confecção de desenhos e no emprego do recurso de contar 

estória. Nele, a criança expressa como a realidade é percebida e memorizada por ela. Neste 

sentido, a sua memória e imaginação são transparecidas no desenho por meio dos esquemas 

figurativos dos objetos reais que fazem sentido para a criança e que possuem muita 

significação (FERREIRA, 1998). Quanto ao recurso de contar estória, Trinca, W. (1997) 

refere que esse constitui um meio de investigação do universo infantil. 

Acrescenta-se que o desenho é uma forma de expressão adaptada às possibilidades 

da criança, pois seu uso pode superar dificuldades de expressão verbal. O contato e a 

comunicação com a criança se tornam mais facilitados por se tratar de um canal que 

possibilita uma expressão simbólica (ARFOVILLOUX, 1976; OAKLANDER, 1980). Neste 

sentido, o desenho é um meio privilegiado e natural de expressão da criança, revelando muito 

do inconsciente daquela que o realiza (RETONDO, 2000).  

O D-E foi desenvolvido e iniciado, em 1972, pelo psicólogo Walter Trinca, para 

estabelecer diagnósticos clínicos de crianças e adolescentes, na faixa etária de cinco a quinze 

anos, por meio do acesso de seus conteúdos mentais profundos. 

Ele prioriza a individualidade, o estilo pessoal e a forma peculiar de cada pessoa se 

expressar. Atualmente, pode ser utilizado com pessoas de diversas idades (desde crianças, até 

idosos) que tenham a capacidade de representar gráfica e verbalmente algum conteúdo 

interior de modo simbólico e que relacione esse símbolo a uma dinâmica particular (TRINCA 

A., 1997). 

De modo surpreendente, o D-E não permaneceu limitado à condição de um 

procedimento para avaliação diagnóstica em consultórios. A simplicidade e a eficiência desse 

material conquistaram tanto os profissionais de saúde que lidam diretamente com pacientes de 

consultórios, ambulatórios, instituições, dentre outros, como também os pesquisadores 

acadêmicos (TRINCA A., 1997). 

Grande parte dos pesquisadores o escolheu não só por ser um procedimento de fácil 
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aplicação, mas também por suscintar interesse e boa vontade dos sujeitos durante sua 

realização, especialmente crianças e adolescentes, sendo tanto o desenho como o ato de 

inventar estória uma atividade motivadora (AMIRALIAN, 1997). 

Em pesquisas qualitativas de diversas naturezas, o D-E tem sido cada vez mais 

utilizado como uma estratégia para se atingir os objetivos. A sua utilização em pesquisas com 

crianças, na área da saúde, teve início com pesquisadores da psicologia, como por exemplo: 

Flores (1984), que trabalhou com algumas crianças leucêmicas hospitalizadas e em estágio 

terminal; Trinca (1987), que se dedicou ao estudo de crianças no período pré-cirúrgico; 

Mestriner (1989), que estudou crianças asmáticas; Perina (1992), que abordou o câncer 

infantil e as fases finais da vida da criança; entre outros pesquisadores. Destacam-se também 

Ribeiro e Pinto Júnior (2009) e Quintana et al. (2007), que publicaram estudos mais recentes. 

Na área da enfermagem já se observa a utilização deste procedimento para a coleta 

de dados com crianças, como: o estudo de Pereira (1999), que buscou, de modo geral, 

conhecer como as crianças com doença renal crônica percebem o ambiente hospitalar; o de 

Oliveira T. et al. (2003), que abordaram o imaginário infantil sobre a hospitalização; e o de 

Setz (2004), que estudou sobre o transplante renal com crianças em tratamento dialítico. 

O D-E consiste na elaboração, pelo examinando (o sujeito que realiza o 

procedimento), de cinco unidades de produção, sendo cada unidade composta, nesta ordem, 

por: desenho livre (expressão gráfica), estória, “inquérito” e título. O examinando faz o 

primeiro desenho livre, depois verbaliza uma estória sobre ele e, na fase do “inquérito”, segue 

fornecendo esclarecimentos sobre o desenho por meio de respostas às questões do examinador 

(quem aplica o procedimento). Por fim, o examinando atribui um título para a sua produção. 

Assim, ele repete os mesmos procedimentos nas demais unidades de produção de D-E, não 

modificando a ordem sequencial exigida durante a elaboração de cada uma (TRINCA W., 

1997). 

A técnica ocorre de modo individual, sendo prioritário o horário diurno para a 

aplicação. O ambiente deve ser o mais tranquilo e confortável possível, com iluminação 

adequada e, de preferência, sem a presença de terceiros, salvo exceções devidamente 

justificadas (TRINCA W., 1997). 

Para a sua realização, é necessário disponibilizar folha de papel ofício A4, apontador, 

lápis preto (ponta de grafite nº 02) e conjunto de lápis de cor com doze unidades, nos tons: 

cinza, marrom, preto, vermelho, amarelo-escuro, amarelo-claro, verde-escuro, verde-claro, 

azul-escuro, azul-claro, violeta e cor-de-rosa (TRINCA W., 1997). 

A borracha não deve ser disponibilizada, pois seu uso faria desaparecer algumas 
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configurações gráficas de valor psicológico. Se o examinando desejar, novas folhas de ofício 

são oferecidas para que ele possa refazer o desenho (TRINCA W., 1997).   

Conforme Trinca, W. (1997), a técnica de aplicação do D-E ocorre da seguinte 

maneira: 

  

1. O sujeito é colocado sentado, ficando o examinador à sua frente e uma mesa 

entre os dois. Após a explicação da tarefa, segue-se com o procedimento; 

2. Os lápis são espalhados sobre a mesa, sendo que o lápis preto (ponta grafite) 

estará ao acaso entre os demais;  

3. Uma folha de papel é colocada na posição horizontal (ou seja, com o lado maior 

próximo ao sujeito), não sendo importante a mudança da posição da folha, caso o 

sujeito preferir;  

4. O examinador solicita que o examinando faça um desenho livre: “Você tem esta 

folha em branco e pode fazer o desenho que quiser, como quiser”; 

5. O primeiro desenho realizado não é retirado da frente do examinando. Por sua 

vez, o examinador solicita a verbalização de uma estória associada ao desenho: 

“Você, agora, olhando o desenho, pode inventar uma estória, dizendo o que 

acontece”; 

6. A fase de “inquérito” é iniciada após a conclusão da estória. Nesse momento são 

solicitados esclarecimentos para a compreensão e interpretação do material 

produzido tanto no desenho quanto na estória; 

7. O título da produção é solicitado com o desenho ainda posto diante do 

examinando; 

8. Após a conclusão da primeira unidade de produção, o desenho é retirado da vista 

do sujeito; 

9.  O examinador registra a estória, a verbalização do sujeito enquanto está 

desenhando, a ordem de realização das figuras desenhadas, os recursos auxiliares 

utilizados pelo sujeito, perguntas e respostas da fase do “inquérito”, título, assim 

como as reações expressivas, verbalizações paralelas e outros comportamentos 

observados durante a aplicação; 

10. A fim de conseguir uma série de cinco unidades de produção, a técnica se repete 

na elaboração das demais unidades; 

11. Caso não se obtenha as cinco unidades em um só encontro, recomenda-se uma 

remarcação para dar continuidade. Não conseguindo as cinco unidades, mesmo 
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após o reencontro, é considerado e avaliado o material já produzido. Se as 

associações verbais forem, no conjunto, muito pobres, o procedimento poderá ser 

reaplicado, iniciando da fase de contar estória. 

 

Nesta pesquisa foi utilizado o Procedimento de Desenho-Estória com Tema 

(abreviadamente, PDE-T), o qual é derivado do D-E. O diferencial é que o examinador 

solicita ao examinando a elaboração de cinco desenhos, com base em um determinado tema, 

seguindo a mesma ordem durante a elaboração: desenho (expressão gráfica), estória, 

“inquérito” e título (TRINCA W., 1997). 

De acordo com Aiello-Vaisberg (1997), este procedimento facilita a expressão da 

subjetividade e permite a investigação de qualquer tema, podendo ser aplicado a sujeitos de 

diferentes faixas etárias, condições patológicas, graus de instrução formal e níveis 

intelectuais. 

Acredita-se que esta modalidade de D-E, além de ser apropriada para a criança, 

auxilia a sua expressão sobre como percebe a experiência acerca de um determinado tema, 

representando, assim, uma técnica valiosa de pesquisa com crianças que experienciam o 

processo de hospitalização e os cuidados recebidos das profissionais de enfermagem. 

A aplicação original do PDE-T foi adaptada para esta pesquisa. Utilizou-se apenas 

uma unidade de produção, ao invés de cinco, sendo a unidade constituída de desenho com 

base no tema em estudo (como as profissionais de enfermagem cuidam da criança na unidade 

oncológica), estória, “inquérito” e título. 

Cada criança teve seu momento para realizar o desenho, por meio da questão 

norteadora (APÊNDICE C): “Desenhe para mim como as enfermeiras cuidam de você 

aqui na unidade oncológica”. 

Ao solicitar às crianças a realização de um desenho temático, a pesquisadora teve o 

intuito de oferecer um meio que as auxiliassem a expressar suas percepções sobre o tema, 

tanto de modo verbal como para além do discurso verbal. Os desenhos, portanto, serviram 

para ilustrar cuidados recebidos, reafirmar e complementar informações adquiridos nas 

entrevistas. Foi possível captar informações relevantes sobre o sentido individual que os 

sujeitos da pesquisa conferem aos cuidados recebidos. Trinca (1976) refere que o D-E é uma 

estratégia para se obter e complementar informações do paciente, a fim de conhecê-lo de 

modo o quanto mais integralmente possível. 
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3.6 PRÉ-TESTE DO MÉTODO DA PESQUISA 

 

Antecedendo o início da coleta dos dados, foi realizado o pré-teste do método da 

pesquisa, que envolveu: os critérios de inclusão e exclusão pré-definidos; as estratégias de 

aproximação e informação ao responsável pela criança e à criança; a leitura e o entendimento 

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e do Termo de Assentimento Informado, 

respectivamente; e o procedimento de coleta de dados.  

O pré-teste foi realizado na primeira metade do mês de janeiro, no ano de 2013, com 

quatro crianças de diferentes idades (02 de sete anos, 01 de oito e 01 de nove). Ressalta-se que 

os dados coletados neste período não foram analisados, mas contribuíram revelando a 

necessidade de adequações para a coleta definitiva dos dados. 

 

 

3.7 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Após a coleta, transcrição das falas e digitalização dos desenhos, foi iniciada a 

análise dos dados, dividida em duas etapas, respectivamente: análise das falas e análise das 

imagens dos desenhos. 

 

 

3.7.1 Análise das falas 

 

As falas dos sujeitos, decorrentes tanto da entrevista quanto do PDE-T, foram 

submetidas à análise de conteúdo, por meio da construção de categorias temáticas, proposta 

por Bardin (2009). Considera-se como análise de conteúdo: 

 

“Um 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 às condições de produção/recepção (variáveis 

inferidas) destas mensagens” (BARDIN, 2009, p. 42).  

 

A análise temática de conteúdo exige o atendimento das respectivas etapas: 1) pré-

análise; 2) exploração do material; 3) tratamento dos dados, inferência e interpretação dos 

dados; especificadas a seguir (BARDIN, 2009): 

1) Na primeira etapa (pré-análise): é desenvolvido o processo de escolha dos 
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documentos que definem o corpus para a análise; retomada das hipóteses e dos objetivos da 

análise; elaboração dos indicadores que fundamentam a interpretação final. Na pré-análise é 

preciso atender a algumas regras, a saber: 

 Leitura flutuante, intuitiva, ou parcialmente orientada do texto: consiste na leitura 

exaustiva do conjunto de textos a ser analisado, de forma que o pesquisador se deixe 

impressionar pelos conteúdos presentes, como se „flutuasse‟ sobre o texto, ou seja, sem a 

intenção de perceber elementos específicos na leitura. 

 Constituição do “corpus”: que representa “o conjunto dos documentos que serão 

submetidos a procedimentos analíticos” (BARDIN, 2009, p. 122). Consiste em organizar o 

material atendendo a algumas normas de validade, como: 

- Exaustividade: incluir os dados coletados; 

- Representatividade: observar se o número de amostra é considerado representativo 

no universo pesquisado;  

- Homogeneidade: ter dados que se referem ao mesmo tema e que foram obtidos a 

partir das mesmas técnicas e dos mesmos indivíduos; 

- Pertinência: ter dados correspondentes ao conteúdo e objetivos do estudo. 

 

 Formulação e reformulação de hipóteses e objetivos: consiste na retomada da 

etapa exploratória tendo como parâmetro as indagações iniciais, pois existe a flexibilidade de 

serem reformulados as hipóteses e os objetivos, mesmo que já tenham sido estabelecidos. 

 

2) Na segunda etapa (exploração do material ou codificação): os dados brutos são 

organizados sistematicamente e agregados em unidades de registro, as quais permitem uma 

descrição das características pertinentes ao conteúdo expresso no texto. Neste sentido, é 

realizada uma associação das unidades de registro ou temáticas, que compõem conjuntos de unidades. 

3) Na terceira etapa (tratamento dos resultados - inferência e interpretação): busca-se 

colocar em relevo as informações fornecidas pela análise. Para isso são definidas as 

dimensões nas quais os temas aparecem, agrupando-os segundo critérios teóricos ou 

empíricos. 

Diante disso, para a análise dos dados deste estudo, foi realizada uma leitura e 

avaliação exaustiva das falas, até ser alcançada uma segurança necessária para a definição das 

categorias temáticas (contendo as unidades de registro agrupadas a partir dos temas 

emergentes) e o recorte em subcategorias. Os resultados estão apresentados em forma de 
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descrições cursivas, acompanhadas de exemplificação de unidades de registro significativas 

para cada categoria. 

As falas, em suas respectivas categorias, foram relacionadas a referenciais acerca: do 

cuidar/cuidado humano e a enfermagem, da criança hospitalizada e do cuidado das 

profissionais de enfermagem à criança com câncer. 

 

 

3.7.2 Análise das expressões gráficas dos desenhos 

 

As expressões gráficas dos desenhos foram analisadas de modo descritivo, por 

simples inspeção do material. Essa forma de avaliação sustenta-se numa análise globalística 

dos elementos presentes (desenho, estória, “inquérito” e título), sendo descritos aspectos que 

chamam a atenção e que possuem relação com o estudo.  

A pesquisadora contou com a colaboração de uma psicóloga com experiência na 

análise desse tipo de técnica projetiva. Nesse tipo de análise, o psicólogo utiliza um 

referencial de análise “introjetado”, que é resultante de sua experiência e de seus 

conhecimentos profissionais (TRINCA A., 1997). 

Ressalta-se que o D-E não é condicionado a uma única forma de avaliação, nem, 

tampouco, a um único referencial teórico. Ele está aberto, se adaptando à medida que avança 

o conhecimento. Mais do que isso, não se restringe ao enfoque psicanalítico, pois pode ser 

avaliado de múltiplas maneiras dependendo de sua finalidade. Portanto, a avaliação do D-E se 

apresenta como um campo a ser continuamente explorado (TARDIVO, 1997). 

Sabe-se que a análise de técnicas projetivas geralmente converge para o estudo da 

personalidade de quem o realiza (o sujeito). Porém, como isto requer formação e estudos 

especializados, além de não ser o objetivo desta pesquisa, foram captados apenas os aspectos 

gerais relacionados ao objeto e objetivos do estudo. Acrescenta-se que algumas falas 

expressadas pela criança, durante seu PDE-T, foram destacadas na análise de sua expressão 

gráfica, por darem sentido à mesma. 
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4  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Este capítulo inclui a caracterização e apresentação das crianças, assim como os 

resultados da análise de suas falas e seus desenhos. Os resultados e a discussão decorrentes 

das falas estão inseridos na seção 4.2 (Categorias temáticas), e os decorrentes dos desenhos na 

seção 4.3 (Cuidados recebidos: percepção das crianças por meio do desenho). A seguir: 

  

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS CRIANÇAS  

  

A idade das crianças variou entre sete e doze anos de idade, sendo: 02 crianças de 

sete anos, 05 de oito, 03 de nove, 02 de dez, 05 de onze e 01 de doze. Quanto ao sexo, 11 são 

do sexo masculino e 07 do sexo feminino. Com relação à escolaridade, 05 crianças cursavam 

a primeira série (segundo ano), 01 a segunda (terceiro ano), 06 a terceira (quarto ano), 02 a 

quarta (quinto ano) e 04 a quinta (sexto ano) do ensino fundamental. Durante a coleta de 

dados, 15 crianças estavam acompanhadas pela mãe, 02 pelo pai e 01 pela irmã. Os 

diagnósticos de câncer foram variados: 01 criança com Leucemia Linfóide Aguda, 04 com 

Leucemia Mielóide Aguda, 02 com Rabdomiossarcoma, 02 com Linfoma de Hodgkin, 01 

com Neuroblastoma. 

 

 

1. Mônica  

 

No dia da sua entrevista e do seu PDE-T Mônica tinha 09 anos de idade. É do sexo 

feminino e de cor branca. Denominou-se católica. Estava cursando a terceira série (quarto 

ano) do ensino fundamental. Sua cidade de origem é Belém do São Francisco, no estado de 

Pernambuco. Possui diagnóstico de Rabdomiossarcoma. O tratamento foi iniciado no mês de 

abril, do ano de 2011. Encontrava-se na enfermaria da unidade oncológica pediátrica 

acompanhada por sua mãe, no nono dia de internação hospitalar. Os motivos para a sua 

internação atual foram febre e neutropenia. Possui história de colocação de cateter totalmente 

implantado (Port-a-Cath) em maio de 2011, o qual foi retirado em agosto de 2012 devido à 

infecção intracateter. Estava em uso de acesso venoso periférico. Foi internada 06 vezes na 

unidade oncológica, ficando um total de 34 dias na enfermaria e 06 na UTI.  
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2. Magali 

 

No dia da sua entrevista e do seu PDE-T Magali tinha 11 anos de idade. É do sexo 

feminino e de cor parda. Denominou-se evangélica. Estava cursando a terceira série (quarto 

ano) do ensino fundamental. Sua cidade de origem é Recife, no estado de Pernambuco. Possui 

diagnóstico de Leucemia Mielóide Aguda, porém com história prévia de Tumor de Wilms. O 

tratamento do Tumor de Wilms foi iniciado no mês de janeiro, do ano de 2011 e finalizado no 

mês de julho, do mesmo ano. O tratamento da Leucemia Mielóide Aguda foi iniciado em 

julho, do ano de 2012. No dia da sua entrevista e do seu PDE-T se encontrava na enfermaria 

da unidade oncológica pediátrica, acompanhada de sua mãe, no terceiro dia de internação. Os 

motivos para a sua internação atual foram febre e neutropenia. Possui história de colocação de 

cateter totalmente implantado (Port-a-Cath) em novembro de 2012, sem dados de 

complicações. Foi internada 06 vezes na unidade oncológica, ficando um total de 21 dias na 

enfermaria e 07 na UTI. 

 

 

3. Maria Cebolinha 

 

No dia da sua entrevista e do seu PDE-T Maria Cebolinha tinha 08 anos de idade. É 

do sexo feminino e de cor parda. Denominou-se católica. Estava cursando a terceira série 

(quarto ano) do ensino fundamental. Sua cidade de origem é Ipojuca, no estado de 

Pernambuco. Possui diagnóstico de Leucemia Mielóide Aguda. O tratamento foi iniciado no 

mês de outubro, do ano de 2012. No dia da sua entrevista e do seu PDE-T se encontrava na 

enfermaria da unidade oncológica pediátrica, acompanhada de sua mãe, no quinto dia de 

internação. Os motivos para a sua internação atual foram febre e neutropenia. Possui história 

de colocação de cateter totalmente implantado (Port-a-Cath) em novembro de 2012, sem 

dados de complicações. Foi internada 06 vezes na unidade oncológica, ficando um total de 20 

dias na enfermaria e 04 na UTI. 
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4. Marina 

 

No dia da sua entrevista e do seu PDE-T Marina tinha 11 anos de idade, é do sexo 

feminino, de cor parda. Está cursando a quinta série (sexto ano) do ensino fundamental. Sua 

cidade de origem é Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco. Possui diagnóstico de 

Leucemia Mielóide Aguda. O tratamento foi iniciado no mês de janeiro, do ano de 2013. No 

dia da sua entrevista e do seu PDE-T se encontrava na enfermaria da unidade oncológica 

pediátrica, acompanhada de sua mãe, no terceiro dia de internação. O motivo da internação 

atual foi a quimioterapia. Em uso de acesso venoso periférico. Não possui história de 

colocação de cateter totalmente implantado (Port-a-Cath). Foi internada 02 vezes na 

enfermaria da unidade oncológica, ficando um total de 08 dias. 

 

 

5. Cascuda 

 

Cascuda tem 07 anos, é do sexo feminino, de cor parda. Está cursando a terceira série 

(quarto ano) do ensino fundamental. Sua cidade de origem é Enseada dos Corais, em 

Pernambuco. Possui diagnóstico de Leucemia Linfóide Aguda. O tratamento foi iniciado no 

mês de setembro, do ano de 2012. No dia da sua entrevista e do seu PDE-T se encontrava na 

enfermaria da unidade oncológica pediátrica, acompanhada por sua mãe, no quarto dia de 

internação. O motivo da internação atual foi a quimioterapia. Possui história de implante de 

cateter Port-a-Cath em outubro de 2012, sem dados de complicações. Foi internada 05 vezes 

na unidade oncológica, ficando um total de 11 dias na enfermaria e 02 na UTI. 

 

 

6. Aninha 

 

Aninha tem 07 anos, é do sexo feminino, de cor parda. Está cursando a terceira série 

(quarto ano) do ensino fundamental. Sua cidade de origem é Recife, em Pernambuco. Possui 

diagnóstico de Leucemia Linfóide Aguda. O tratamento foi iniciado no mês de dezembro, do 

ano de 2012. No dia da sua entrevista e do seu PDE-T se encontrava na enfermaria da unidade 

oncológica pediátrica, acompanhada de sua mãe, no primeiro dia de internação. O motivo da 

internação atual foi a quimioterapia. Possui história de colocação de cateter totalmente 



49 
 

 

implantado (Port-a-Cath) em janeiro de 2013, sem dados de complicações. Foi internada 04 

vezes na unidade oncológica, ficando um total de 08 dias na enfermaria e 07 na UTI. 

 

 

7. Rosinha 

 

No dia da sua entrevista e do seu PDE-T Rosinha tinha 08 anos de idade, é do sexo 

feminino, de cor parda. Denomina-se católica. Está cursando a terceira série (quarto ano) do 

ensino fundamental. Sua cidade de origem é Inajá, no estado de Pernambuco. Possui 

diagnóstico de Leucemia Linfóide Aguda. O tratamento foi iniciado no mês de setembro, do 

ano de 2011. No dia da sua entrevista e do seu PDE-T se encontrava na enfermaria da unidade 

oncológica pediátrica, acompanhada de sua mãe, no quinto dia de internação. Os motivos para 

a sua internação atual foram febre e neutropenia. Possui história de colocação de cateter 

totalmente implantado (Port-a-Cath) em setembro de 2011, sem dados de complicações. Foi 

internada 06 vezes na enfermaria da unidade oncológica, ficando um total de 17 dias.  

 

 

8. Jurema 

 

No dia da sua entrevista e do seu PDE-T Jurema tinha 11 anos, é do sexo feminino, 

de cor parda. Denomina-se católica. Está cursando a quinta série (sexto ano) do ensino 

fundamental. Sua cidade de origem é Maceió, no estado de Alagoas. Possui diagnóstico de 

Linfoma de Hodgkin. O tratamento foi iniciado no mês de outubro, do ano de 2011. No dia da 

sua entrevista e do seu PDE-T se encontrava na enfermaria da unidade oncológica, 

acompanhada de sua mãe, no quinto dia de internação. Os motivos para a sua internação atual 

foram febre e neutropenia. Possui história de colocação de cateter totalmente implantado 

(Port-a-Cath) em setembro de 2012, sem dados de complicações. Foi internada 05 vezes na 

unidade oncológica, ficando um total de 17 dias na enfermaria e 02 na UTI. 

 

 

9. Cebolinha 

 

Cebolinha tem 09 anos, é do sexo masculino, de cor branca. Está cursando a quarta 

série (quinto ano) do ensino fundamental. Sua cidade de origem é Recife, em Pernambuco. 
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Possui diagnóstico de Leucemia Linfóide Aguda. O tratamento foi iniciado no mês de agosto, 

do ano de 2011. No dia da sua entrevista e do seu PDE-T se encontrava na enfermaria da 

unidade oncológica pediátrica, acompanhado de sua mãe, no terceiro dia de internação. Os 

motivos da internação atual foram febre e neutropenia. Possui história de colocação de cateter 

totalmente implantado (Port-a-Cath) em agosto de 2011, sem dados de complicações. Foi 

internado 06 vezes na unidade oncológica, ficando um total de 18 dias na enfermaria e 06 dias 

UTI. 

 

 

10. Cascão 

 

Cascão tem 11 anos, é do sexo masculino, de cor branca. Está cursando a quinta série 

(sexto ano) do ensino fundamental. Sua cidade de origem é Maraial, em Pernambuco. Possui 

diagnóstico de Leucemia Linfóide Aguda. O tratamento foi iniciado no mês de janeiro, do ano 

de 2013. No dia da sua entrevista e do seu PDE-T se encontrava na enfermaria da unidade 

oncológica pediátrica, acompanhado de sua mãe, no quarto dia de internação. O motivo da 

internação atual foi a quimioterapia. Estava em uso de acesso venoso central. Não possui 

história de implante de cateter Port-a-Cath. Foi internado 04 vezes na unidade oncológica, 

ficando um total de 21 dias na enfermaria e 15 na UTI. 

 

 

11. Chico Bento  

 

Chico Bento tem 10 anos, é do sexo masculino, de cor parda. Está cursando a quinta 

série (sexto ano) do ensino fundamental. Sua cidade de origem é Jupi, em Pernambuco. 

Possui diagnóstico de Rabdomiossarcoma. O tratamento foi iniciado no mês de julho, do ano 

de 2012. No dia da sua entrevista e do seu PDE-T se encontrava na enfermaria da unidade 

oncológica pediátrica, acompanhado de sua mãe, no décimo segundo dia de internação. Os 

motivos para a sua internação atual foram febre e neutropenia. Em uso de acesso venoso 

periférico. Não há história de implante de cateter Port-a-Cath em agosto de 2012, sem dados 

de complicações. Foi internado 05 vezes na enfermaria da unidade oncológica, ficando um 

total de 15 dias. 
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12. Xaveco  

 

Xaveco tem 08 anos, é do sexo masculino, de cor branca. Está cursando a segunda 

série (terceiro ano) do ensino fundamental. Sua cidade de origem é São José do Belmonte, em 

Pernambuco. Possui diagnóstico de Leucemia Linfóide Aguda. O tratamento foi iniciado no 

mês de agosto, do ano de 2012. No dia da sua entrevista e do seu PDE-T se encontrava na 

enfermaria da unidade oncológica pediátrica, acompanhado de sua mãe, no primeiro dia de 

internação. Os motivos para a sua internação atual foram febre e neutropenia. Possui história 

de implante de cateter Port-a-Cath em agosto de 2012, sem dados de complicações. Foi 

internado 09 vezes na unidade oncológica, ficando um total de 23 dias na enfermaria e 04 na 

UTI. 

 

 

13.  Dudu 

 

Dudu tem 08 anos, é do sexo masculino, de cor parda. Está cursando a primeira série 

(segundo ano) do ensino fundamental. Sua cidade de origem é Recife, em Pernambuco. 

Possui diagnóstico de Neuroblastoma. O tratamento foi iniciado no mês de agosto, do ano de 

2011. No dia da sua entrevista e do seu PDE-T se encontrava na enfermaria da unidade 

oncológica pediátrica, acompanhado de seu pai, no primeiro dia de internação. O motivo da 

internação atual foi a necessidade de reimplante de cateter Port-a-Cath e a quimioterapia. 

Possui história de implante de cateter Port-a-Cath em setembro de 2012, retirado por 

complicações. Foi internado 06 vezes na unidade oncológica, ficando um total de 23 dias na 

enfermaria e 02 na UTI.  

 

 

14. Anjinho 

 

Anjinho tem 08 anos, é do sexo masculino, de cor parda. Está cursando a primeira 

série (segundo ano) do ensino fundamental. Sua cidade de origem é João Pessoa, na Paraíba. 

Possui diagnóstico de Leucemia Linfóide Aguda. O tratamento foi iniciado no mês de 

novembro, do ano de 2012. No dia da sua entrevista e do seu PDE-T se encontrava na 

enfermaria da unidade oncológica pediátrica, acompanhado de sua mãe, no primeiro dia de 

internação. O motivo da internação atual foi a quimioterapia. Em uso de acesso venoso 
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periférico. Não possui história de implante de cateter Port-a-Cath. Foi internado 06 vezes na 

unidade oncológica, ficando um total de 31 dias na enfermaria e 02 na UTI.  

 

 

15. Pelezinho 

 

Pelezinho tem 11 anos, é do sexo masculino, de cor parda. Está cursando a quinta 

série (sexto ano) do ensino fundamental. Sua cidade de origem é Agrestina, em Pernambuco. 

Possui diagnóstico de Leucemia Mielóide Aguda. O tratamento foi iniciado no mês de 

outubro, do ano de 2012. No dia da sua entrevista e do seu PDE-T se encontrava na 

enfermaria da unidade oncológica pediátrica, acompanhado de sua mãe, no quinto dia de 

internação. O motivo da internação atual foi febre e neutropenia. Em uso de acesso venoso 

central. Não possui história de implante de cateter Port-a-Cath. Foi internado 06 vezes na 

unidade oncológica, ficando um total de 48 dias na enfermaria e 04 na UTI. 

 

 

16. Quinzinho 

 

Quinzinho tem 11 anos, é do sexo masculino, de cor parda. Está cursando a quarta 

série (quinto ano) do ensino fundamental. Sua cidade de origem é Cabo de Santo Agostinho, 

em Pernambuco. Possui diagnóstico de Leucemia Linfóide Aguda. O tratamento foi iniciado 

no mês de outubro, do ano de 2012. No dia da sua entrevista e do seu PDE-T se encontrava na 

enfermaria da unidade oncológica pediátrica, acompanhado de seu pai, no quarto dia de 

internação. O motivo da internação atual foi a quimioterapia. Possui história de implante de 

cateter Port-a-Cath em dezembro de 2011, sem dados de complicações. Foi internado 06 

vezes na unidade oncológica, ficando um total de 35 dias na enfermaria e 04 na UTI. 

 

 

17. Jeremias 

 

Jeremias tem 07 anos, é do sexo masculino, de cor parda. Está cursando a primeira 

série (segundo ano) do ensino fundamental. Sua cidade de origem é Cabo de Santo 

Agostninho, em Pernambuco. Possui diagnóstico de Leucemia Linfóide Aguda. O tratamento 

foi iniciado no mês de fevereiro, do ano de 2012. No dia da sua entrevista e do seu PDE-T se 
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encontrava na enfermaria da unidade oncológica pediátrica, acompanhado de sua mãe, no 

segundo dia de internação. O motivo da internação atual foi por infecção e necessidade de 

antibioticoterapia. Possui história de implante de cateter Port-a-Cath em abril de 2012, sem 

dados de complicações. Foi internado 07 vezes na unidade oncológica, ficando um total de 26 

dias na enfermaria e 05 na UTI. 

 

 

18. Papa-Capim 

 

Papa-Capim tem 10 anos, é do sexo masculino, de cor parda. Está cursando a 

primeira série (segundo ano) do ensino fundamental. Sua cidade de origem é Recife, em 

Pernambuco. Possui diagnóstico de Linfoma de Hodgkin. O tratamento foi iniciado no mês de 

maio, do ano de 2012. No dia da sua entrevista e do seu PDE-T se encontrava na enfermaria 

da unidade oncológica pediátrica, acompanhado de sua irmã, no segundo dia de internação. O 

motivo da internação atual foi a neutropenia. Possui história de implante de cateter Port-a-

Cath em janeiro de 2013, sem dados de complicações. Foi internado 06 vezes na enfermaria 

da unidade oncológica, ficando um total de 22 dias. 

 

 

4.2 CATEGORIAS TEMÁTICAS 

 

A análise das falas emergentes, durante a entrevista e o Procedimento de Desenho-

Estória, resultaram em 04 categorias temáticas, apresentadas no quadro, a seguir (ver Quadro 

2):  

 

 

Quadro 2. Categorias e subcategorias temáticas. 

 

1. Descrevendo os cuidados recebidos: 

 

- Recebendo cuidados cotidianos 

- Recebendo cuidados acerca do tratamento 

 

 

2. Experienciando a dor e o medo 
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3. Percebendo a comunicação durante a hospitalização:  

 

- Comunicando-se com as profissionais de enfermagem 

- Percebendo a comunicação entre profissionais de enfermagem e famíliar 

acompanhante 

 

 

4. Sugerindo como gostariam de ser cuidadas 

 

 

 

As falas de algumas crianças contêm pausas, indicando um pensamento que poderia 

ter sido verbalizado, mas que não foi. Na análise, essas pausas foram representadas por 

reticência. Os recortes em meio às falas foram representados pelo sinal gráfico: [...]. Os 

travessões também foram utilizados para inserir esclarecimentos que auxiliam na 

compreensão da fala da criança. Ao final de cada recorte, encontra-se, entre parêntese, o nome 

fictício que substitui o nome verdadeiro de cada sujeito do estudo, assim como o 

procedimento de coleta de onde emergiu a fala (entrevista ou D-E). 

 

 

4.2.1 Descrevendo os cuidados recebidos 

 “Sem pedir licença 

Muda a nossa vida 

E depois convida 

A rir ou chorar”. 

(Aquarela / Toquinho) 

 

Esta categoria apresenta as descrições das crianças acerca dos cuidados recebidos e 

compõe-se de duas subcategorias, a saber: recebendo cuidados cotidianos e recebendo 

cuidados acerca do tratamento. 
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4.2.1.1 Recebendo cuidados cotidianos 

 

Nesta subcategoria são apresentados cuidados voltados ao cotidiano das crianças, 

recebidos das profissionais de enfermagem durante a permanência na unidade oncológica, 

como: alimentação e ingestão de líquido, higiene, atividade física, recreação.  

A infância é um período de grande importância no desenvolvimento do ser humano, 

tanto nos aspectos biológicos como psicossociais e cognitivos. O desenvolvimento e o 

crescimento da criança não dependem apenas da maturação biológica, mas também das 

condições oferecidas pelas pessoas e pelo ambiente onde está inserida (CARAM e 

FRANCIOSI, 2012). 

A doença e a hospitalização podem causar traumas, bem como atraso ou mesmo 

entraves ao processo de crescimento e desenvolvimento da criança com câncer. Portanto, isso 

remete a uma reflexão a respeito de um conjunto de fatores que, de maneira mais ou menos 

direta, exercerão influência na sua vida (DIAS et al., 1988; FREIRE et al., 2007).  

No início do tratamento do câncer, o universo cotidiano da criança sofre profundas 

mudanças, mas ela não deixa de ser criança e, ao adentrar no hospital, trará consigo, além do 

corpo doente, uma vida cheia de necessidades que, antes mesmo do adoecimento, 

desenvolvia-se de maneira única e peculiar (FREIRE et al., 2007).    

A criança, quando hospitalizada, sai de um ambiente conhecido, com rotinas 

familiares, para outro totalmente desconhecido, com rotinas diferentes e pessoas estranhas 

(BORTOLOTE e BRÊTAS, 2008). Neste contexto, é necessário garantir-lhe o atendimento 

das necessidades essenciais para que cresça e se desenvolva, mesmo estando no hospital.  

Essas necessidades da criança são atendidas por meio dos cuidados cotidianos, que, 

segundo Collière (1999), se constitui em um conjunto de atividades permanentes que têm a 

finalidade de sustentar a vida, como lavar-se, levantar-se, deslocar, brincar, beber, comer, 

evacuar, bem como tudo que mantém o corpo e estimula as trocas com o que é fundamental à 

vida.  

Sendo assim, os cuidados ligados ao cotidiano são imprescindíveis para que o ser 

humano possa crescer e se desenvolver adequadamente: adquirindo o desenvolvimento 

psicomotor, ou não o perdendo, garantindo as necessidades fisiológicas, cuidando do corpo, 

da imagem corporal, deslocando-se, tendo uma vida de relação, entre outros (COLLIÈRE, 

1999). 

A atenção a estes aspectos é de fundamental importância para o gerenciamento e a 

realização do cuidado, tendo em vista que o tratamento da doença e os cuidados relacionados 
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ao cotidiano não se excluem mutuamente. Ambos devem ter a devida atenção das 

profissionais de enfermagem e ser constantemente considerados (ROSSI e SILVA, 2005; 

ROSSI, 2003). 

Entretanto, pesquisa realizada por Pimenta e Collet (2009) mostra que essas 

profissionais têm realizado cuidados cada vez mais centrados na cura da doença, minimizando 

a atenção que precisa ser dada para o adequado atendimento das necessidades cotidianas das 

crianças hospitalizadas.  

Neste contexto, o familiar acompanhante tem assumido, quase que inteiramente, o 

atendimento destas necessidades, passando despercebido pelas profissionais de enfermagem. 

Muitos cuidados, antes supervisionados pela equipe de enfermagem, hoje são entendidos 

como atribuição exclusiva da família (PIMENTA e COLLET, 2009). 

É importante reconhecer a família como unidade básica de cuidado à criança, 

estimulando-a a participar como tal, mesmo durante a hospitalização. Porém, a equipe de 

enfermagem não deve delegar a ela atividades num processo que caracteriza uma gradativa 

desresponsabilização com cuidados, por vezes, considerados de menor valor pelas 

profissionais (ANDRAUS et al., 2004; LIMA et al., 2010). 

Chama a atenção que as crianças entrevistadas, quando questionadas sobre como as 

profissionais de enfermagem cuidavam delas no hospital, referiram ter recebido cuidados para 

além do tratamento da doença, como os voltados às suas necessidades cotidianas, o que 

constituiu um diferencial para a criança: 

  

Eu, antes, não queria muito comer, beber água, andar, brincar. Hoje eu faço 

tudo isso porque as enfermeiras sempre ficam comigo, me ajudando, me 

dando apoio. Isso faz muita diferença. (Cascão, entrevista) 

 

 

Mencionaram ainda que as profissionais a incentivavam a se alimentar; averiguavam 

se estavam se alimentando adequadamente; faziam avaliação antropométrica (peso e altura); 

negociavam sobre a alimentação, ouvindo seus desejos e transmitindo informações para 

outros profissionais, como da equipe de nutrição:  

 

Ajudam quando eu não quero comer. Dizem que eu tenho que comer: “Come 

bastante!”. Elas vêem meu peso e minha altura. (Magali, entrevista) 

 

Elas anotam sobre os lanches que eu comi, porque tem que anotar, tudo que 

eu como tem que anotar. É bom anotar no papel para ver se o que eu estou 
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comendo ou não, para eu não ficar internada. [...] Vêem meu peso. [...] 

Olham minha altura. (Aninha, entrevista) 

 

Elas olham se tomou café, se comeu bem, para saber se está se alimentando 

ou não. Todo dia pesam. (Chico Bento, entrevista) 

 

Se eu quiser comer e não quiser comer exatamente aquilo que a copa traz eu 

também falo para o pessoal da enfermagem para anotarem o que eu quero. 

Elas podem avisar para o pessoal da copa. (Marina, entrevista) 

 

 

A alimentação do paciente é modificada na internação. Muitas vezes, não lhe é 

possibilitada a escolha do alimento, do horário e da quantidade de sua alimentação. Em 

muitos casos, há alteração da dieta a que está acostumada, seja por consequência do quadro 

clínico ou dos efeitos colaterais de alguma medicação (KUDO e MARIA, 2009). 

Por meio da alimentação o organismo recebe e utiliza nutrientes para sua energia, 

manutenção de suas funções fisiológicas, biológicas, mentais, regeneração dos tecidos, entre 

outros. Portanto, uma alimentação adequada é essencial para o desenvolvimento e 

crescimento da criança, principalmente quando hospitalizada. Portanto, as deficiências 

nutricionais devem ser sempre uma preocupação em pediatria. Crianças desnutridas 

apresentam maior prevalência de morbidade e maior tempo de internação hospitalar 

(SUSKIND, 2009; ESPERANÇA et al., 2008; CARAM et al., 2012). 

O tratamento com a quimioterapia e radioterapia pode causar a redução de apetite e 

aumentam o requerimento energético, agravando o estado de desnutrição. As crianças, por 

vezes, também recusam a dieta hospitalar, seja pela quantidade reduzida de sal, pelos 

alimentos sem açúcar ou sem glúten, por exemplo. Isso pode comprometer o aporte 

nutricional adequado. Mesmo que as crianças hospitalizadas sejam informadas de que 

precisam se adaptar às alterações na alimentação não quer dizer que deixem de expressar um 

descontentamento ou opinião a respeito, pois o ato de comer é mais do que suprir as 

necessidades nutricionais: é um ato simbólico-cultural que representa um estilo de vida e 

remete à rotina domiciliar da criança (HOLCOMB e ZIEGLER, 1990; KUDO e MARIA, 

2009). 

As crianças do estudo relataram que as profissionais avaliam seu peso e a estatura. O 

peso e a estatura, avaliados de maneira isolada, podem não ser adequados em crianças com 

câncer, levando a interpretações falsas do estado nutricional, em virtude de massas de tumor 

que podem se somar ao peso. Por isso, é importante atentar-se que a criança com câncer deve 

ser avaliada nutricionalmente com medidas antropométricas (peso, estatura, dobras cutâneas e 

circunferência braquial), juntamente com os marcadores bioquímicos (albumina, transferrina, 
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pré-albumina e proteína ligada ao retinol) e uma avaliação alimentar diária (GARÓFOLO, 

2005; 2003). 

Também mencionaram momentos em que as profissionais incentivaram à ingesta 

adequada de água, principalmente quando apresentaram dificuldades para isso: 

 
Também não gosto de beber água. E elas ajudam, ficam me incentivando: 

“Bebe bastante água!”. (Mônica, entrevista) 

 

Tem vezes que ela pega [água] para eu beber. Mas eu não gosto de beber 

água. E elas ajudam, ficam mandando. [...] “Bebe bastante água!” [Dizem as 

enfermeiras]. (Magali, entrevista) 

 

Elas falam: “é bom tomar bastante água, está bem?!”. (Cascão, entrevista) 

 

Mandam a gente beber água, porque é importante para a gente, se não 

ficamos mal. (Cebolinha, entrevista) 

 

A água mantém o volume sanguíneo, regula a temperatura, transporta substâncias e é 

um meio para o metabolismo celular. As crianças têm maior necessidade hídrica que os 

adultos e, devido às características fisiológicas inerentes ao seu desenvolvimento, estão mais 

vulneráveis a alterações do equilíbrio hidroeletrolítico. Portanto, a ingestão de líquido deve 

fazer parte de seu dia a dia. As profissionais de enfermagem, por sua vez, devem estar 

capacitadas para cuidados básicos voltados à manutenção do equilíbrio hidroeletrolítico de 

qualquer criança sob os seus cuidados. Entende-se que o incentivo à manutenção da ingesta é 

um desses cuidados básicos (PICCOLO et al., 2008). 

As profissionais encorajaram e auxiliaram as crianças para realizar atividade física, 

como deslocar-se: 

 

Dizem para eu me exercitar, andar, para ficar melhor. (Cascão, entrevista) 

 

Ela está me ajudando a ir a algum lugar. Pedi para ela me levar ao banheiro e 

ela me leva. (Anjinho, D-E) 

 

Depois eu fui me levantando e andando pelo corredor. As enfermeiras 

disseram que era para eu andar porque eu ficava muito tempo deitada. 

Também já disseram que é bom andar para o intestino melhorar, porque eu 

passei um tempinho sem defecar. (Magali, entrevista) 

 

A atividade física, como a deambulação, é essencial para o progresso do 

desenvolvimento da criança em inúmeras áreas, incluindo o tônus e o desenvolvimento 

muscular, o refinamento do equilíbrio e da coordenação, a força e a resistência aumentadas e a 
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estimulação das funções corporais e dos processos metabólicos (HOCKENBERRY e 

WILSON, 2011). 

Estimular a criança a caminhar, mais do que favorecer o seu desenvolvimento físico 

e motor ou o melhor funcionamento das funções fisiológicas, coloca-a em ação, retirando-a 

por um período usualmente passivo no leito e possibilitando-as que explorem o ambiente e 

realize outras atividades necessárias ao seu crescimento e desenvolvimento, como o brincar 

(HOCKENBERRY e WILSON, 2011; ROLLINS, 1993). 

Uma criança revelou que, mesmo com o pedido das profisisonais de enfermagem, 

não sente interesse em deambular, o que sugere a utilização de estratégias mais eficazes que 

estimulem as crianças para essa atividade: 

 

 

Elas pedem para eu andar um pouco. Mas eu, rum... Não dá vontade não 

[fala desanimado]. (Pelezinho, D-E) 

 

 

As profissionais devem buscar outras estratégias para estimular a criança a 

desenvolver atividade física, quando suas condições clínicas são favoráveis. Essas estratégias 

podem ser avaliadas conjuntamente com a família e uma equipe multiprofissional, como: 

fisioterapêuta, psicólogo e terapêuta ocupacional. 

As crianças também revelaram que eram incentivadas a brincar, visto que as 

profissionais lhe ofereciam oportunidades recretivas (sujerindo e ajudando a irem ao espaço 

de recreação da unidade, oferecendo brinquedos, desenhos e materiais para pintar), como 

também, quando podiam, interagiam com elas em meio à brincadeira: 

 

Elas ajudam a gente a ir à salinha [espaço de recreação] para diversão. 

(Magali, entrevista) 

 

Levam para a salinha de brincar [espaço de recreação] e depois me traz [de 

volta ao leito]. Elas também dão desenho para a gente pintar, joguinhos para 

a gente brincar. (Aninha, entrevista)  

 

Dão brinquedos para eu brincar. Acho legal! (Cascuda, entrevista) 

 

Na salinha [espaço de recreação] elas dão desenho e lápis para pintar. Eu 

acho bom! [sorri]. (Chico Bento, entrevista) 

 

Quando elas podem brincam comigo. Pode ser de montar quebra-cabeça, 

pintar. (Cascuda, D-E) 
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Ao ser hospitalizada a criança não traz consigo apenas um corpo doente. Ela também 

traz consigo a necessidade das atividades cotidianas, como o brincar. Assim como a nutrição, 

habitação, educação, entre outras, ele é vital para o desenvolvimento do potencial infantil. Por 

meio do brincar, a criança aumenta sua independência, estimula sua sensibilidade visual e 

auditiva, desenvolve habilidades motoras, exercita sua imaginação de conhecer e reinventar e, 

assim, ganha conhecimentos (FURTADO e LIMA, 1999; DALLABONA e MENDES, 2004). 

Portanto, a atividade recreativa é essencial para o bem-estar físico, mental, 

emocional e social das crianças e, da mesma forma que as suas demais necessidades de 

desenvolvimento, ela não deve ser negligenciada quando as crianças estão doentes ou 

hospitalizadas. Diante disso, a equipe de enfermagem deve propiciar meios para o 

desenvolvimento dessa atividade no hospital (HOCKENBERRY e WILSON, 2011; FAVERO 

et al., 2007; JANSEN et al., 2010). 

Uma das crianças mencinou que as profissionais brincavam com ela quando podiam. 

Entretanto, o brincar não é uma atividade a mais a ser proporcionada pelas profissionais “se 

der tempo” ou “se estiverem a fim”, visto que não devem comprometer-se apenas com a 

doença a ser tratada, mas, sobretudo, com a satisfação da criança em suas necessidades 

enquanto ser humano que cresce e se desenvolve (RIBEIRO et al., 2008). 

As crianças internadas nas enfermarias da unidade em estudo, com exceção daquelas 

em áreas de isolamento, podiam sair do leito e permanecer o quanto quisessem no espaço de 

recreação. A atividade recreativa acontecia de forma livre, no sentido de as crianças 

escolherem do que queriam brincar, sem necessariamente ter uma profissional todo tempo ao 

seu lado. 

O espaço de recreação, dentre todos os espaços da unidade, provavelmente, é o que 

traz mais alívio à criança frente aos estressores da hospitalização. Neste ambiente, as crianças 

se distanciam, temporariamente, de seus temores de separação, perda de controle e lesão 

corporal. Elas podem trabalhar por meio de seus sentimentos em uma atmosfera confortável e 

sem ameaças, da maneira que é a mais natural para elas (HOCKENBERRY e WILSON, 

2011). 

A pintura foi citada pelas crianças. Destaca-se que para a realização desta atividade 

as crianças precisam apenas ser supridas de matéria-prima, como lápis de cor e papel, pincéis, 

entre outras. As profissionais podem estimulá-las a trabalhar individualmente ou colaborar em 

um projeto de grupo, como um mural pintado sobre um longo pedaço de papel 

(HOCKENBERRY e WILSON, 2011). 
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Além disso, podem utilizar desenhos, estórias, poesias e outros produtos inerentes à 

expressão criativa das crianças como meio para a discussão e compreensão dos pensamentos, 

medos e experiências das crianças no hospital, junto a um psicólogo, auxiliando-as no 

atendimento de suas necessidades e no seu desenvolvimento, da forma mais adequada 

possível. 

O dia de uma criança não hospitalizada, especialmente durante os anos escolares, 

muitas vezes, é estruturado com períodos específicos para comer, tomar banho, vestir-se, 

brincar e dormir. Entretanto, essa estrutura horária é modificada no hospital. Novos esquemas 

são impostos, podendo ser rígidos ou flexíveis (HOCKENBERRY e WILSON, 2011). As 

crianças relataram que eram acordadas muito cedo, o que lhes causou muito desconforto: 

 

Elas acordam porque tem que tomar banho toda manhã bem cedo. (Jeremias, 

entrevista) 

 

Todo dia eu tenho que me acordar de quatro [04h00min] ou cinco 

[05h00min] horas da manhã para tomar banho. Elas me acordam esse 

horário. (Marina, entrevista) 

 

Mandam se levantar para tomar banho. [...] Eu acordo quatro horas 

[04h00min]. A enfermeira acorda a minha mãe e minha mãe me acorda. De 

cinco horas [05h00min] já estou no banheiro tomando banho. É muito cedo. 

(Aninha, entrevista) 

 

Elas [as profissionais de enfermagem] acordam a gente muito cedo para 

tomar banho e fazer outras coisas. Eu não gosto quando elas fazem isso. 

(Maria Cebolinha, entrevista) 

 

No período em que esta pesquisa foi realizada, os horários para a realização de 

cuidados cotidianos, como o banho, eram pré-determinados por profissionais de saúde da 

unidade. Isso acontecia devido aos esforços pela organização e produtividade. Neste contexto, 

percebe-se que as crianças acabavam por serem destituídas de sua rotina e se sentiam 

particularmente vulneráveis por estarem inseridas em um ambiente onde possuíam pouco 

controle sobre sua vida. Com base nos depoimentos, entende-se que a rotina da unidade deve 

ser discutida com a finalidade de reduzir o sofrimento da criança, como também da sua 

família. 

O horário do banho, determinado por profissionais da unidade, é mencionado pelas 

crianças como uma causa de sonolência no período diurno, como revela os depoimentos a 

seguir: 
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Eu fico com muito sono, porque as enfermeiras me acordam de manhã muito 

cedinho. Tenho que me acordar porque tenho que tomar banho. (Marina, D-

E) 

 

Acordo cedo por causa do banho e aí tenho que voltar a dormir de novo de 

dia. (Marina, entrevista) 
 

Aí, todo dia, quando está de tarde [período vespertino], vou dormir, porque 

não dormi bem à noite e tenho que acordar muito cedo para tomar banho. 

(Mônica, entrevista) 

 

Hockenberry e Wilson (2011) relatam que muitas crianças apresentam tempo de sono 

significativamente menor no hospital do que em casa. As principais causas são o retardo do 

início e a precocidade do término. 

Quando sonolentas no período diurno, as crianças podem perder oportunidades de 

desenvolver outras atividades inerentes à infância, como brincar, se socializar, caminhar. 

Neste sentido, o horário natural do sono deve ser respeitado, pois é fundamental para a saúde 

e tão importante quanto a alimentação e outras necessidades cotidianas. Constitui fator 

necessário e imprescindível, sendo, inclusive, referido como direito universal do ser humano, 

já que todos precisam de descanso (PAIVA et al., 2006; LEMOS e ROSSI, 2002). 

Portanto, estratégias devem ser pensadas, com base nos relatos das crianças, para que 

a hospitalização não venha a trazer perdas e danos a elas, mas condições favoráveis, que 

conciliem o atendimento das necessidades, o quanto possível, que possam contribuir para o 

seu melhor crescimento e desenvolvimento. 

 

 

4.2.1.2 Recebendo cuidados acerca do tratamento  

 

Esta subcategoria apresenta os relatos das crianças sobre os cuidados recebidos das 

profissionais de enfermagem acerca do tratamento da doença. Esses cuidados incluem aqueles 

que têm por objetivo controlar a doença, agindo sobre as suas causas e complicações 

(COLLIÈRE, 1999). 

Sabe-se que, durante a hospitalização, a criança, em especial na unidade oncológica, 

é submetida a uma série de cuidados necessários para a avaliação de sua condição física, 

determinação de diagnósticos ou, ainda, à realização do processo terapêutico propriamente 

dito (RIBEIRO e BORBA, 2008). 



63 
 

 

O tratamento do câncer infantil é fundamentado em protocolos específicos para cada 

patologia e organizado de acordo com as normas e rotinas da unidade. Destaca-se nas falas 

que, a coleta de sangue, era um procedimento considerado desagradável para as crianças, não 

apenas pela necessidade de punção venosa e por causar dor, mas também por ser realizada 

rotineiramente, em horários de repouso: 

 

Para tirar sangue ela chega aqui no quarto e é todo dia bem de manhazinha 

[enfatiza com expressão de desagrado]. (Aninha, entrevista) 

 

Mas eu não gosto de tirar sangue de manhã bem cedo. [...] Porque eu não 

gosto. (Jurema, entrevista) 

 

Coletam sangue quase todo dia. Têm vezes que é de manhã bem cedo. Teve 

uma vez que foi quase meia noite. Acho que deu errado e precisaram coletar 

de novo para ver [o resultado do exame], por isso que coletaram essa hora. 

Eu achei chato, porque eu dormindo aí ter que coletar... [expressão de 

desagrado]. (Marina, entrevista) 

 

 

Portanto, cabe às profissionais prepararem antecipadamente as crianças, 

comunicando sobre a técnica da coleta, importância da mesma e os horários que 

frequentemente serão realizados, assim como a possibilidade de uma recoleta.   

Outro aspecto mencionado pelas crianças é que alguns cuidados para o tratamento, 

como administração de medicação e soro, são realizados no seu período de sono, e que as 

profissionais de enfermagem constumam entrar no quarto, fazer barulho, ligar e deixar a luz 

acesa, mesmo quando isso pode ser evitado, incomodando as crianças e interrompendo o seu 

repouso: 

 
Quando é bem cedo já acende a luz e ainda deixa a luz acesa. Acende a luz, 

muitas vezes, para nada. Aí eu digo: “Mãe, apaga essa luz ligeiro, apaga essa 

luz ligeiro!”. Quando estou dormindo elas acendem a luz e incomodam, a 

mim e à coleguinha que está do meu lado. Toda vez, todo dia, todo dia, 

quando estou dormindo é assim. (Mônica, entrevista) 

 

Tem vez que ela liga a luz logo, de uma hora para outra, aí eu vejo a  luz 

clara e me acordo. (Marina, entrevista) 

 

Elas colocam medicação, trocam soro e tem vezes que é de madrugada. 

Incomoda um pouco, porque quando ela entra [no quarto, de madrugada], 

para colocar soro, faz zoada, aperta de um lado, aperta do outro [aponta para 

a bomba de infusão contínua]. [...] Eu me acordo porque escuto zoada, ou 

coisa assim. Eu dormindo, aí ela chega e liga a luz e faz zoada. (Marina, D-

E)  
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Angelo (1986) afirma que muitas das profissionais de enfermagem têm a concepção 

de que cuidar representa apenas o tratamento da patologia, a realização de técnicas e o 

cumprimento das normas e rotinas do serviço. Sendo assim, frequentemente, acabam agindo 

com indiferença às demais necessidades das crianças, como a de repouso. 

Mesmo sendo necessária a realização de determinados procedimentos para o 

tratamento, isso não implica que a criança possa ser interrompida constantemente em sono e 

repouso. Em muitas situações é possível priorizar o que for mais importante para ela, tentando 

não manuseá-la ou estimulá-la, por qualquer meio que seja (PAIVA et al., 2006). 

Durante o período de repouso, as profissionais de enfermagem devem controlar 

estímulos ambientais que possam prejudicá-la, tais como: luz; calor; barulho, evitando bater 

portas ao entrar ou ao sair do ambiente e controlando o volume da própria voz. 

A audição caracteriza-se como um sentido pluridirecional e ininterrupto, o que 

pressupõe que mesmo durante o sono sofremos sua influência. Estudo de Bortolote e Brêtas 

(2008) revela que a emissão de ruídos no ambiente hospitalar, em muitas situações, atrapalha 

o sono da criança hospitalizada. 

Observa-se, ainda, que crianças se consideraram bem cuidadas porque receberam das 

profissionais de enfermagem subsídios para o tratamento da doença: 

 

Pra mim eu acho muito bom porque aí elas cuidam bem de mim. Elas trocam 

o soro, colocam o meu sangue para eu tomar, elas colocam a minha 

quimioterapia. (Aninha, entrevista) 

 

Ela chega para fazer minha medicação. Aí fico bem melhor e, depois de 

passar alguns dias, volto para casa. Depois volto para cá para tomar de novo. 

(Papa-Capim, D-E) 

 

[...] Depois leva o remédio e coloca na bomba [bomba de infusão]. Acho 

bom. Medicação para cuidar da saúde. (Chico Bento, D-E) 

 

Bom. Porque elas cuidam da gente. Melhora mais. Fazer a quimioterapia e 

colocar os medicamentos. (Maria Cebolinha, entrevista) 

 

Cuidam bem dando remédio, trocam o soro, colocam o remédio aqui nesse 

tubinho [aponta para o equipo]. (Rosinha, entrevista) 

 

Elas cuidam bem de mim, de todos nós, porque elas fazem medicamentos, 

colocam soro. (Pelezinho, entrevista) 

 

Dão medicação para mim quando estou com dores, comprimidos para mim 

todos os dias. Vários e vários remédios. [...] colocam coisas no catéter. E o 

que eu quero é ficar melhor. [...] Eles me dão medicação e num instante 

passa a dor. E assim vai. Cada dia mais eu vou melhorando. (Cascão, 

entrevista)  
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É assim, de vez em quando elas vêm com uma prancheta, anotam meu nome 

e outras coisas e já passa para outra enfermeira. Elas passam para outras 

pessoas para cuidarem de mim e, assim, eu sei que vão dar meu 

medicamento. Isso melhora a minha vida, minha esperança de ir para casa 

ficar com meus irmãos, minha família. (Cascão, entrevista) 

 

Os depoimentos evidenciam que as crianças perceberam o tratamento não como algo 

negativo e sim positivo. Provavelmente porque receberam informações necessárias e 

adequadas para esclarecimento e incentivo desde o início do processo. Ao saberem que 

cuidados como administração do soro, da medicação, quimioterapia e hemoterapia, são 

imprescindíveis para o sucesso do tratamento e que os recebe de uma maneira considerada 

satisfatória, se sentem mais seguras e otimistas para a cura. Esses sentimentos podem facilitar 

a colaboração da criança e dos familiares no decorrer do tratamento. 

Sentimentos de culpa, medo da morte, otimismo, depressão, esperança e 

desesperança acompanham a criança hospitalizada, tendo um ou outro maior destaque, 

conforme o sucesso ou insucesso do tratamento (COSTA e LIMA, 2002). O depoimento a 

seguir, revela que a criança, espera receber o cuidado mais adequado ao tratamento, pois isso 

é o que pode garantir a sua cura e sobrevivência: 

 

Tem que colocar a medicação, mudar o soro. Se ela cuidar ruim da gente a 

gente morre, porque a gente precisa que ela cuide da gente para ficarmos 

bons. (Jeremias, D-E) 

 

O cuidado é primordial para a sobrevivência do ser humano. Em situação de doença, 

como o câncer, deve ser garantido por um profissional especializado, seguro e comprometido, 

a fim de que o processo de reparação da doença tenha êxito (LEININGER, 1991; COLLIÈRE, 

1999). O cuidado realizado pela profissional está relacionado à possibilidade de 

sobrevivência. O paciente, ao estar no hospital, tem a espectativa de manter a sua 

sobrevivência e alívio de sintomas. O cuidado físico, neste contexto, pode ser uma prioridade, 

embora também esteja associado ao cuidado afetivo-emocional (GONZAGA e ARRUDA, 

1998).  

No que concerne aos cuidados das profissionais de enfermagem, acerca da punção 

venosa e coleta de sangue, as crianças comentaram: 

 

Às vezes elas puncionam na cama, às vezes na cadeira da salinha [do espaço 

de recreação]. (Mônica, D-E) 

 

Quando elas vão puncionar elas furam com uma agulha. Dentro da agulha 

tem um canudinho. Aí depois elas deixam o canudinho dentro e tiram a 

agulha [refere-se ao jelco]. Aí depois coloca isso aqui [o equipo]. Aí depois, 
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às vezes, elas colocam primeiro um esparadrapo, depois a gaze, depois de 

novo o esparadrapo. (Dudu, D-E) 

 

Pelo que eu lembre, elas gostam de tirar sangue, de enfiar aquela agulha 

pontuda, carnuda, que fica cutucando a gente [enfatiza]. (Cebolinha, 

entrevista) 

 

 

Mônica declarou que as profissionais de enfermagem realizaram a punção venosa em 

diversos ambientes da unidade. Chama atenção o fato de ter sido puncionada no espaço de 

recreação. Estudo realizado em três instituições hospitalares evidencia que, quando as 

profisisonais iam realizar um procedimento, as crianças eram chamadas a saírem por um 

tempo do espaço de recreação e depois podiam retornar. Quando os procedimentos não eram 

invasivos ou dolorosos, muitas vezes, podiam ser realizados no próprio espaço, com a 

anuência da criança (MITRE e GOMES, 2004). O espaço de recreação deve oferecer à 

criança a sensação de domínio e segurança, longe de tudo que pode significar um risco ou 

uma ameaça, tal como alguns procedimentos (HOCKENBERRY e WILSON, 2011). 

Cebolinha enfatizou o uso da agulha, possivelmente por ser um dispositivo muito 

utilizado pelas profissionais de enfermagem e estar relacionado ao procedimento invasivo e 

doloroso. Ele citou a expressão „gostam de tirar sangue‟, o que evidencia certo „prazer‟ das 

profissionais ao fazer isso com as crianças. Também relatou que as profissionais ficam 

„cutucando‟ com a agulha, o que evidencia uma dificuldade de realizar o acesso venoso. Neste 

sentido, elas devem explicar às crianças, quantas vezes for preciso, sobre a importância do 

procedimento e como esse será realizado, sendo a explicação de forma delicada e por meio de 

uma linguagem que lhes seja acessível. Além disso, devem comunicar sobre algumas 

mudanças que acontecem no decorrer do tratamento e que levam a uma maior dificuldade de 

acesso à veia.  

Vale destacar que a punção venosa é muito realizada para a aplicação de 

quimioterápicos, soros, antibióticos, coleta de exames laboratoriais, transfusão de sangue e 

seus derivados. A principal via de administração das medicações utilizadas no tratamento do 

câncer infantil é a endovenosa, por essa oferecer maior segurança quanto à absorção e ao 

nível sérico (BONASSA, 2005; MORAES e PENICHE, 2003).  

Crianças expressaram insatisfação com relação aos cuidados recebidos durante a 

punção venosa periférica, remetendo à necessidade de maior conhecimento e habilidade das 

profissionais de enfermagem para esse procedimento: 
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Uma vez ela colocou um remédio perto do dedo [pelo acesso venoso], e aí 

ficou ardendo muito. Se ficar doendo muito ou se tiver inchado tem que tirar 

e furar de novo porque estourou a veia. (Dudu, entrevista) 

 

Só não gostei quando furaram minha veia e bateu num osso. Ficou um 

“catombinho” [um edema]. Eu chorei. (Magali, entrevista) 

 

Elas colocaram errado [o acesso venoso], furaram errado aqui [aponta para o 

antebraço] e aí ficou assim [mostrou a flebite]. Era para colocar de um jeito 

certo. (Pelezinho, entrevista)  

 

 

Pelezinho revelou que sofreu uma complicação (flebite). Durante o tratamento 

quimioterápico pode ocorrer complicações associadas à administração por veia periférica, 

como: flebite, urticária, vasoespasmo, dor, eritema, descoloração ou hiperpigmentação venosa 

e necrose tecidual secundária ao extravasamento, especialmente quando se usam drogas 

vesicantes e irritantes; o que exige do profissional maior preparação para a realização da 

punção e manutenção do acesso (BONASSA, 2005). 

Uma criança demonstrou satisfação com relação à realização da punção venosa: 

 

São muito cuidadosas, porque quando elas me furam ou tiram sangue é com 

muito cuidado. Elas amarram o braço com um negócio [o garrote], fica 

olhando o braço para ver se a veia aparece, aí depois é que elas vão 

[puncionar]. [...] Gosto do jeito como elas fazem. Como elas chegam e tiram 

sangue direitinho, não me machucam. (Aninha, entrevista) 

 

 

Na percepção da criança, as profissionais de enfermagem realizavam a punção venosa 

de maneira adequada, sem lhe causar danos físicos. Neste sentido, infere-se que a criança está 

atenta à demonstração de conhecimentos e habilidades acerca dos procedimentos realizados.  

O uso constante da rede venosa, para aplicação de quimioterápicos, soros, 

antibióticos, sangue e seus derivados, e para coleta de exames laboratoriais, leva a problemas 

de visualização e punção do vaso. Associadas a isso, a fragilidade capilar, a desnutrição e a 

esclerose venosa decorrentes da própria doença ou do tratamento, agravam o problema de 

acesso vascular (BONASSA, 2005). Devido a esses fatores, torna-se imprescindível que as 

profissionais de enfermagem, que trabalham com oncologia pediátrica, estejam sempre 

adquirindo conhecimentos e habilidades necessários para a realização do acesso venoso, 

manutenção do mesmo e minimização das complicações relacionadas, oferecendo assim, 

melhor qualidade do cuidado prestado e transmitindo maior segurança à criança.  

Sobre isso Waldow (2007) declara que os pacientes querem um cuidado que os 

fazem sentir-se, além de considerados como seres humanos, seguros e confiantes, percebendo 
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que a equipe de saúde desempenha suas funções com conhecimento e habilidade técnica. A 

ausência desses requisitos pode desencadear sentimentos de insegurança, desconforto e 

ameaça. 

Também foi comentada pelas crianças a punção do cateter totalmente implantável, 

chamado de Port-a-Cath. Esse é um dispositivo de borracha siliconizada que permanece sob a 

pele, inserido no tecido subcutâneo da região torácica, próximo a uma superfície óssea. É 

implantado por meio de procedimento cirúrgico e costuma ser bem aceito pelos pacientes 

devido à mínima interferência na auto-imagem, já que o dispositivo não se exterioriza 

(BONASSA, 2005). 

Este cateter é mais utilizado em unidade oncológica porque facilita as coletas de 

sangue, a infusão de contraste e de nutrição parenteral e a adimistração de quimioterápicos de 

longa duração, considerando que, no decorrer do tratamento, o acesso à rede venosa tende a 

ficar mais difícil (BONASSA, 2005).  Sobre o Port-a-Cath, as crianças comentaram: 

 

 

As enfermeiras-chefe puncionam o cateter [Port-a-Cath]. (Xaveco, 

entrevista) 

 

As de verde [as técnicas de enfermagem, que usam uniforme verde] não 

mexem no meu cateter [no cateter Port-a-Cath]. [...] A enfermeira-chefe 

mexe quando é para puncionar.  

 

[A enfermeira] limpa [o cateter Port-a-Cath] de quinze em quinze dias para 

não pegar bactéria. [...] Quando furam o cateter não falam em cima porque 

se elas falarem pega bactéria, aí vai ter que tirar. Elas fazem direito. 

(Jeremias, entrevista) 

 

Destaca-se que as crianças identificaram a enfermeira como a profissional que realiza 

procedimentos de enfermagem de maior complexidade, como punção e limpeza do cateter 

Port-a-Cath. Isso demonstra percepção aguçada das crianças sobre a importância dos cuidados 

do cateter, sua manutenção. Provavelmente, esses conhecimentos foram transmitidos às 

crianças pela própria equipe de saúde, em particular pelas enfermeiras, que lhes ofereceu 

maiores informações e segurança sobre o seu tratamento com o cateter.  

Algumas crianças também comentaram sobre a higienização das mãos como parte do 

procedimento técnico: 

 

Ela chega, lava as mãos, procura a veia, pega o algodão molhado [com 

álcool], passa [sobre a pele, no local onde será puncionado] e só depois é que 

fura, para não ter infecção. (Dudu, D-E) 
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Elas lavam as mãos na pia, tiram este soro e colocam o outro. Tem vezes que 

elas vêm de luva, mas nas vezes que elas não vêm lavam as mãos na pia. 

Tem que fazer tudo limpo para não trazer bactérias. A bactéria iria toda para 

o remédio, ou outras coisas que elas colocam (Jeremias, entrevista) 

 

Esses relatos revelam a percepção das crianças sobre os cuidados recebidos para 

prevenção de infecção durante a hospitalização. Elas perceberam as profissionais de 

enfermagem como agentes potencialmente transmissores de micoorganismos durante o 

cuidado e que, portanto, precisam realizar técnica asséptica. 

A prática da higienização das mãos é uma medida fundamental para a qualidade da 

assistência e prevenção de agravos à saúde e contribui para a segurança dos pacientes, assim 

como dos trabalhadores. Ao cuidar, as profissionais utilizam as mãos como instrumento de 

trabalho e meio de contato físico com os pacientes (GUEDES et al., 2012).  

Na fala de Jeremias ele também cita o uso da luva pelas profissionais de 

enfermagem. Steffens (2011) informa que a utilização de barreiras de proteção deve estar 

presente sempre que haja um risco de contato com material potencialmente contaminado. As 

barreiras de proteção são garantidas pelo uso dos equipamentos de proteção individual 

durante o cuidado ao paciente. 

A mucosite também foi citada nesta pesquisa. Essa afecção é definida como uma 

inflamação e, geralmente, ulceração da mucosa oral, após a quimioterapia ou radioterapia. 

Estudos demonstram que pacientes mais jovens submetidos a quimioterápicos apresentam 

maior risco de desenvolver mucosites. As hipóteses para isso fundamentam-se na maior taxa 

de renovação celular e nas maiores quantidades de receptores para fator de crescimento 

epidérmico, no epitélio desses indivíduos (SCARDINA et al., 2010; SONIS e FEY, 2002). 

Por ser muito comum em crianças hospitalizadas com câncer, é importante atentar-se para 

essa afecção, auxiliando as crianças na prevenção e tratamento. Crianças do estudo afirmaram 

que as profissionais de enfermagem realizaram cuidados relacionados à mucosite, a seguir:  

 

Mandam tomar água ou colocar soro fisiológico para não estourar a boca. Aí 

para sarar a ferida da boca [mucosite] elas mandavam colocar nistatina 

[antifúngico]. (Quinzinho, entrevista)  

 

Elas olham se tive as feridinhas na minha boca. (Rosinha, entrevista)  

 

Vê se têm aquelas coisinhas que pode criar na boca da gente [se referindo à 

muscosite]. (Dudu, entrevista) 

 

A mucosite bucal limita o tratamento do câncer e interfere no prognóstico de cura. 

Ela pode levar à disfagia, má nutrição, aumento do risco de infecção sistêmica ou oral e 
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impedimento da higienização correta da cavidade oral. Por isso, seu tratamento é 

indispensável para o sucesso da terapia oncológica, como um todo. Morbidades secundárias 

podem interferir neste processo, levando à suspensão do tratamento até que as complicações 

sejam resolvidas (RIBEIRO JÚNIOR et al., 2010; GABRIEL et al., 2003).  

Pesquisas revelam que um dos antifúngicos mais utilizados e eficazes para o 

tratamento da mucosite é a nistatina, acompanhada de outros, o que coincide com o 

depoimento de Quinzinho, uma das crianças deste estudo (SYMONDS, 1998; LEFEBVRE e 

DOMENGE, 2002). É importante que a criança seja informada sobre os medicamentos 

utilizados, pois isso pode aumentar o seu compromisso com o tratamento por estar bem 

informada e passar a reconhecer a finalidade das estratégias definidas. 

Criança relata que a água e o soro fisiológico foram indicados pelas profissionais de 

enfermagem. Possivelmente, essa indicação deve-se ao fato de lubrificarem a mucosa oral. 

Porém, ressalta-se que, apesar da alta incidência de mucosite em pacientes submetidos ao 

tratamento antineoplásico, ainda não existem medidas definidas que impessam o seu 

desenvolvimento. Existem estudos que apontam meios para redução da gravidade da 

mucosite. Porém, com base em uma revisão sistemática de literaturas nacionais e 

internacionais, o uso da água, em seu estado líquido, não foi mencionado, o que contradiz 

com a indicação da profissional, relatada pela criança deste estudo (SOLAL-CÉLING, 1999; 

EPSTEIN e SHUBERT, 1999; RIBEIRO JÚNIOR et al., 2010; FERREIRA et al., 2011).  

Mas, a utilização do gelo (a crioterapia) em pacientes oncológicos tem sido 

amplamente divulgada. Um estudo realizado com 80 pacientes que sofriam com essa afecção 

analisou o uso tópico da crioterapia, comparando com a utilização da solução fisiológica em 

temperatura ambiente. Os resultados comprovaram maior efeito terapêutico da crioterapia, 

com diminuição significativa da gravidade da mucosite (PAPAS et al., 2003). 

 

 

4.2.2 Experienciando a dor e o medo 

 

 

Esta categoria apresenta as experiências de dor e medo, principalmente relacionadas 

aos procedimentos invasivos, que se destacaram nas falas das crianças, ao serem questionadas 

sobre os cuidados recebidos das profissionais de enfermagem e sobre o que sentiam quando 

eram cuidadas por elas. 
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 A dor foi definida pela Associação Internacional para o Estudo da Dor (IAPS), em 

1979, como uma experiência sensorial e emocional desagradável, associada a lesões reais ou 

potenciais, ou descrita em termos de tais lesões (PATEL, 2010). 

Sabe-se que o sistema nervoso sensorial e as vias da dor se desenvolvem durante a 

gestação, com conexões e funções de maturação ao longo dos três primeiros meses, após o 

nascimento. Além disso, também já é conhecido que o fenômeno doloroso não implica apenas 

na veiculação da informação sensitiva por meio de vias nervosas até seu processamento no 

sistema nervoso central. Existe uma interação bastante íntima entre a sensação dolorosa e os 

sistemas responsáveis pelos aspectos cognitivos e afetivos do indivíduo (ROSSATO e 

ANGELO, 1999; PAWAR e GARTEN, 2010; PIMENTA, 1998). 

Autores afirmam que a dor, principalmente para a criança hospitalizada, é uma dos 

sentimentos mais marcantes, além de ser considerado um fenômeno complexo de facetas 

individuais e multidimensionais, fazendo com que a sua avaliação e o seu controle 

representem um grande desafio para as profissionais de enfermagem (NASCIMENTO et al., 

2010; MENOSSI et al., 2008; MORETE et al., 2010; KANAI e FIDELIS, 2010). 

Ressalta-se que as crianças com câncer podem sentir dor por diversas razões: devido 

à própria doença (tumores ósseos e de partes moles, invasão da medula óssea, distensão ou 

obstrução de vísceras ocas, invasão ou compressão do sistema nervoso central ou periférico), 

ao tratamento quimioterápico (por mucosites, infecções, constipação, pós-operatório, „dor 

fantasma‟ que é dor em uma estrutura ou órgão amputado causando a sensação da imagem do 

membro retirado associado à queimação, formigamento, latejamento ou choque) e aos 

procedimentos invasivos (por mielograma, biópsia de medula óssea, coleta de líquido 

cefalorraquidiano, punções venosas) (PONTES, 2011; KUDO e MARIA, 2009). 

As crianças em tratamento oncológico são submetidas a diversos procedimentos 

invasivos, que passam a fazer parte de suas vidas. Dentre eles destaca-se a punção venosa, um 

dos procedimentos diagnósticos e terapêuticos que mais causam dor à criança hospitalizada é 

a punção venosa (RIBEIRO et al., 2009; DIAS, 2000). Sobre a dor decorrente da punção 

venosa periférica, as crianças afirmam:  

 

Me sinto um pouquinho mal porque dói. Porque quando ela for furar com a 

agulha dói. (Dudu, D-E)  

 

Quando elas forem furar vai doer. [...] Quase tudo que elas fazem me faz 

bem. Mas tem que furar a pessoa e isso não é legal não, porque dói. 

(Pelezinho, entrevista) 
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Quando elas tentam furar a gente, furam aqui, furam alí, em todo canto. Aí 

não pega, estoura [a veia]. Dói. De vez em quando eu choro. (Jurema, 

entrevista) 

 

Ressalta-se que as crianças em idade escolar apresentam uma preocupação 

aumentada com a integridade corporal e são sensíveis a tudo que constitui uma ameaça ou 

sugere lesão ao seu corpo. A punção venosa é um procedimento muitas vezes considerado 

pelas crianças como uma agressão contra elas e é acompanhada pela dor. No entanto, a dor 

pode ser minimizada quando a criança é adequadamente preparada para lidar com situações 

que envolvam o sofrimento (HOCKENBERRY e WILSON, 2011; COLLET e OLIVEIRA, 

2002; RIBEIRO et al., 2008). 

Diante disso, a profissional de enfermagem deve procurar reduzir o número de 

punções venosas por meio da utilização de técnicas adequadas e do uso de dispositivo 

intravenoso de qualidade (DIAS, 2000). 

As crianças também citaram a dor causada pela administração do Granulokine
®
, um 

medicamento de nome genérico filgrastim G-CSF, administrado na unidade oncológica 

pediátrica por via subcutânea e que contém uma glicoproteína que estimula a medula óssea de 

pacientes submetidos a agentes antineoplásicos depressores para a liberação de neutrófilos 

funcionais, reduzindo a incidência, severidade e duração da neutropenia (AME, 2011):  

 

Fico um pouco triste, porque têm vezes que dão o Granulokine
® 

e ele dói. 

(Quinzinho, entrevista) 

 

Eu não gosto de tomar aquela injeção porque dói! Eu não gosto daquela 

injeção que dão aqui [aponta para o deutóide, se referindo ao Granulokine
®
]. 

(Maria Cebolinha, entrevista) 

 

Quando vai aplicar injeção para subir as taxas [ao Granulokine
®
] dói, dói, 

dói, dói. (Monica, Entrevista) 

 

A hora da injeção do Granulokine
®
, de subir as taxas. Disso aí ninguém 

gosta, porque queima, arde. A injeção todo mundo leva, mas é o líquido 

dela. Dói, dói. Todo mundo sabe que vai doer [enfatiza]. (Cebolinha, 

entrevista) 

 

 

Percebe-se que o Granulokine
®
 está fortemente relacionado ao sentimento de dor das 

crianças e que sua aplicação pode ser considerada como mais dolorosa que outros 

procedimentos invasivos envolvendo a „clássica‟ agulha, provavelmente devido a sua 

constituição química. 
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Após busca nas bases de dados SciELO e LILACS, não foram identificadas 

publicações nacionais que fazem referência ao Granulokine
®
 com relação à sensação de dor 

das crianças submetidas a esse tratamento e às estratégias de alívio, o que evidencia a 

necessidade de pesquisas sobre o assunto. 

Por ser um medicamento que desencadeia grande sentimento de dor nas crianças, é 

entendido como potencialmente traumático para elas, podendo acarretar consequências 

emocionais negativas, aumentar a resistência física das crianças para administração, mesmo 

sendo necessário para o tratamento. Crianças revelaram que, durante a administracão do 

Granulokine
®
, apresentaram reações, como nervosismo, resistência física e irritabilidade 

diante desse medicamento que desencadeia a dor: 

 

Fico nervoso se ficar doendo. (Xaveco, entrevista) 

 

Uma parte [do tratamento] eu não quis deixar ser furado. É porque doía. 

(Chico Bento, D-E) 
 

Quando alguma enfermeira faz um Granulokine
®
 e que dói muito, dói muito 

mesmo, às vezes eu nem falo com ela [com a profissional de enfermagem], 

fico com raiva dela. É porque tem umas que colocam muito rápido, eu grito, 

dói muito e queima muito também. (Mônica, D-E)  

 

 

Muitas crianças, independente da idade, podem reagir negativamente ao 

procedimento e experienciar níveis elevados de ansiedade, que poderão ter sequelas mais ou 

menos graves e duradouras. Cada criança tem seu modo individual de reagir à realização de 

determinados procedimentos, mas também existem características peculiares do estágio de 

desenvolvimento da criança que precisam ser consideradas, a fim de subsidiar o planejamento 

do preparo e das ações da equipe de enfermagem (BARROS, 1998; ALMEIDA e SABATÉS, 

2008).  

Nas experiências dolorosas, alguns comportamentos de reação da criança devem ser 

obervados pelas profissionais de enfermagem como: a dependência, o agarrar-se às pessoas, a 

procura por ajuda, a busca pela atenção, o chora diante dos pais, o aumento do apego aos 

brinquedos pessoais; a agressividade, como agredir fisicamente outras pessoas, bater, chutar, 

exigir, reclamar; e a ansiedade, evidenciada por manifestação de apatia, inibição para brincar, 

choro prolongado, mau humor, desconfiança das pessoas; entre outros (BARTON, 1964). 

Além disso, Damião e Rosato-Abéte (2001) acrescentam os comportamentos de franzir a 

testa, cerrar os olhos, abrir a boca, apresentar irritabilidade e hostilidade. 
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Em situações como as relatadas pelas crianças, as profissionais devem respeitar suas 

reações frentes às experiências, demonstrando compreensão, visto que algumas reações já são 

esperadas durante a hospitalização. Podem estabelecer uma comunicação com as mesmas, 

anterior ao procedimento, utilizando o brinquedo terapêutico, a fim de prepará-las e oferecê-

las oportunidades de expressarem suas preocupações.  

Uma criança declarou sentir „raiva‟ das profissionais (podendo-se inferir como 

sendo uma reação de irritabilidade) e, às vezes, ficar sem falar com elas quando 

administravam o Granulokine
®
 rapidamente. Ribeiro e Borba (2008) relatam que os 

procedimentos dolorosos podem ser percebidos como ataques hostis ou provocadores de raiva 

e a criança pode reagir atacando, fugindo ou fechando-se em si mesma. 

Observa-se que isso pode comprometer a relação entre profissional de enfermagem-

criança, pois ela identifica que o modo (rápido) como o procedimento é realizado pela 

profissional influencia na potencialização de uma experiência que já é, naturalmente, 

dolorosa. De acordo com Nascimento e Souza (2007), as crianças sofrem influência do modo 

como as profissionais lhes prestam cuidados durante a internação, e essa influência pode 

determinar as suas condutas de comportamento. A experiência de dor da criança, associada ao 

modo como o procedimento é realizado pelas profissionais de enfermagem, aparece na fala de 

Jurema: 

 

Tem injecões que ardem e outras que não. O Granulokine
®
 arde. Aí tem 

umas enfermeiras que colocam devagar e outras que não. Tem umas que 

fazem rápido e vão com força e eu não gosto. Quando vai devagarzinho não 

dói. É muito melhor assim. (Jurema, entrevista) 

 

De acordo com a criança, algumas profissionais optam por injetar o Granulokine
®
 de 

forma rápida e outras de forma lenta. Sabendo-se que esse medicamento dói muito, cabe à 

profissional conversar com a criança, saber se ela já a recebeu anteriormente e como acha que 

dói menos. Neste setido, a profissional deve ouvir e respeitar a criança em suas opiniões e 

escolhas, dando-lhe oportunidade para que possa participar do cuidado, sempre que possível, 

e vivenciar o tratamento de forma menos traumática.  

As crianças revelaram que durante a realização de alguns procedimentos invasivos, 

mesmo esses sendo dolorosos, não oferecem resistência: 

 

Elas tinham que furar porque tinham que colher [o sangue] no braço para ver 

o resultado do exame. Aí eu deixava elas furar. (Jeremias, entrevista) 

 

Eu?! Dou o braço! Dor é claro que a gente sente, mas se é para o bem da 

gente temos que deixar, claro. (Cebolinha, entrevista) 
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Mesmo doendo eu deixo porque tenho que aceitar o remédio [o 

Granulokine
®
]. (Xaveco, entrevista) 

 

Mesmo assim [doendo] elas colocam [a agulha]. Tem que dar um jeito de 

aguentar a dor. (Dudu, entrevista)  

 

 

Para essas crianças não há alternativa se não aceitar a realização dos procedimentos, 

pois esses fazem parte do tratamento e influenciarão na sua recuperação. Isto não significa, 

entretanto, que a criança sinta menos dor ou que não necessite de apoio, mas que estão 

desenvolvendo a capacidade de enfrentamento diante da experiência dolorosa, para que o 

tratamento seja realizado, como preciso (HOCKENBERRY e WILSON, 2011). 

Neste sentido, nem sempre as crianças que não apresentam o choro, ou outra reação, 

não precisam ser preparadas ou ouvidas quando submetidas aos procedimentos invasivos. Em 

estudo realizado por Silva et al. (2011), o choro é utilizado constantemente pela equipe de 

enfermagem como método de avaliação da dor das crianças hospitalizadas, mas com as 

crianças maiores é possível obter o relato verbal. 

Os aspectos que determinam as consequências emocionais nas crianças é o grau de 

dor que elas suportam durante a hospitalização (BARROS, 1998). A fim de reduzir 

consequências negativas, as profissionais devem utilizar estratégias de conforto, mesmo que 

as crianças não aparentem dificuldades diante dos procedimentos invasivos. 

As crianças reconhecem a vantagem do dispositivo Port-a-Cath em comparação ao 

acesso venoso periférico, pois ele proporciona alívio da dor e, consequentemente, do 

sofrimento decorrente das punções venosas:  

 
Quando as veias estouravam ia ter que furar de novo e doía muito. Já que eu 

chorava muito, colocaram [o Port-a-Cath]. (Jeremias, entrevista) 

 

Eu gosto do cateter. Pelo menos minhas mãos ficam livres de furadas. Não 

sinto dor como antes. (Aninha, D-E) 

 

Quando elas tiram sangue eu nem sinto. Agora elas estão tirando sangue pelo 

meu cateter [o Port-a-Cath, implantado em janeiro de 2013]. Não sinto nada. 

Ela coloca a agulha e puxa, mas antes coloca uma pomadinha [anestésica]. 

Por isso eu não sinto nada [sorri]. (Aninha, entrevista) 

 

Mesmo que as punções percutâneas continuem, por serem realizadas no local de 

inserção do Port-a-Cath, estas ocorrem com o uso associado de uma pomada anestésica. Para 

as crianças, esses aspectos indicam as vantagens do dispositivo em reduzir a dor.  
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Ressalta-se que a rede venosa periférica pode continuar sendo utilizada para a coleta 

de sangue. Isso demanda das profissionais a continuidade da atenção às crianças, no sentido 

de amenizar as experiências dolorosas (RIBEIRO et al., 2009). 

Nenhuma criança do estudo referiu desconforto com relação ao Port-a-Cath, porém, 

estudo de Ribeiro et al. (2009) revela que ele pode ocasionar desconforto e tensão nas 

crianças. Assim, ressalta-se a importância de que sejam preparadas para essa experiência, 

tanto quanto para as demais que envolvem os procedimentos invasivos, aos quais serão 

submetidas ao longo do tratamento oncológico.  

Outra experiência relatada pelas crianças do estudo foi o medo. O medo é 

considerado como uma emoção básica, que está relacionada a determinadas características, 

tais como ansiedade, apreensão, nervosismo, pavor, preocupação. Ocorre pela ativação do 

sistema nervoso autônomo, que influencia num conjunto de respostas neurofisiológicas, que 

pode desencadear aumento do ritmo cardíaco e um estado emocional aversivo que motiva o 

indivíduo a enfrentar determinados estímulos ou situações ameaçadoras (FREITAS-

MAGALHÃES, 2007; ÖHMAN e RÜCK, 2007). 

No hospital, a experiência do medo está vinculada ao perigo, que pode ser 

extremamente breve, mas também durar um longo período de tempo. A intensidade com que é 

experienciada é influenciada por aspectos subjetivos e depende se a ameaça é imediata ou se 

está pendente (FREITAS-MAGALHÃES, 2007). 

Elas sentem medo de procedimentos invasivos que envolvem a agulha, pois são 

capazes de provocar uma enorme carga de dor. A agulha pode ser percebida como um dos 

aspectos do tratamento que mais causam traumas psicológicos e, por vezes, mais 

comportamentos aversivos, que a própria doença (ELLIS et al., 2004).  As crianças do estudo 

revelam: 

 
[...] „a agulha‟ [título do D-E] porque ela já fez medo a todo mundo aqui. 

(Rosinha, D-E) 

 
Eu tenho medo de tirar sangue. A sensação é ruim, não gosto de ver a 

agulha, me dá nervosismo. (Marina, entrevista) 

 

Sinto medo quando vai tirar sangue e quando vai tomar injeção do 

Granulokine
®

. Eu prefiro não ver a agulha, porque se eu ver a agulha eu fico 

ainda mais nervoso do que já estava. Aí eu não olho a agulha, aí elas vão e 

pronto. Acaba bem rápido. (Papa-Capim, entrevista) 
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Elas também sentem medo do desconhecido, o que denota necessidade de 

informação e reforça a importância de serem preparadas para as situações inerentes ao 

tratamento, principalmente quando se tratar de uma experiência nova, que gera desconforto, 

expectativa e ansiedade, sentimentos esses que podem ser amenizados pelo conhecimento 

sobre o que realmente vai acontecer ou que está acontecendo (RIBEIRO et al., 2008):  

 
Eu posso sentir medo quando elas não sabem explicar alguma coisa. Aí fico 

pensando: “o que será que vai ser?”. (Marina, entrevista) 

 

Eu senti medo no começo. Medo de ser furada [no Port-a-Cath], porque eu 

não sabia como era. (Rosinha, entrevista) 

 

Quando eu soube que ia colocar o cateter [Port-a-Cath] fiquei com medo. 

Pensava que [o cateter] era uma bolinha que ia pular para fora da gente. 

(Maria Cebolinha, entrevista) 

 

Sentia mais medo de ser furado porque não sabia. Agora eu sei direitinho o 

que é que está fazendo, que é para cuidar da saúde. (Chico Bento, D-E) 

 

 

Observa-se que as crianças sentem medo do desconhecido, que pode desencadear a 

ansiedade, principalmente devido ao surgimento de pensamentos errôneos. Uma vez que 

possuem maior conhecimento sobre o procedimento e sua finalidade, passam a compreender a 

necessidade do tratamento e a sentir menos medo.  

Uma estratégia que pode reduzir o medo é o brinquedo, quando utilizado como 

instrumento de orientação sobre procedimentos, enclarecendo conceitos e fantasias que fazem 

parte do imaginário das crianças, sobretudo quando se defrontam com algo aparentemente 

ameaçador (MAIA et al., 2008; RIBEIRO e BORBA, 2008).  

A utilização do BT, pela enfermeira, é recomendada e regulamentada pelo Conselho 

Federal de Enfermagem, na Resolução n. 295, de 24 de outubro de 2004 (COFEN, 2004). O 

Brinquedo Terapêutico Instrucional (BTI), indicado para preparar a criança sobre os 

procedimentos a que será submetida, pode ajudá-la a compreeder sobre o tratamento e clarear 

conceitos errôneos. O brinquedo é considerado terapêutico por possibilitar o bem-estar 

psicofisiológico da criança (VESSEY e MAHON, 1990; RIBEIRO et al., 2008). 

 Outro fator que desencadeia o medo das crianças é o imaginário elaborado por elas 

acerca das profissionais de enfermagem. Para as crianças, elas podem representar pessoas que 

lhes dão ordens e as punem, como mostra o depoimento: 

 

Eu tinha medo delas [das profissionais de enfermagem] antes. Pensava que 

iam „dar em mim‟ [se referindo à agressão física], que iam mandar em mim. 

[...] Não sei dizer. Eu tinha esse medo. (Cascão, entrevista) 
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Possivelmente isso ocorre porque a criança, ao ser hospitalizada, deixa seu contexto 

domiciliar, onde tem domínio sobre suas atividades, e passa a ser submetida a uma nova 

rotina, onde as profissionais de enfermagem controlam e exercem suas ações. A fala da 

criança também pode ser um reflexo de um pensamento difundido socialmente, de que a 

profissional de enfermagem é alguém de quem as crianças devem ter medo, pois as submetem 

à agressão física por meio, principalmente, da injeção. As profissionais de enfermagem, por 

outro lado, devem tentar estabelecer um bom relacionamento com a criança e sua família, 

demonstrando carinho, paciência e atenção, a fim de que conquiste sua confiança e ajude a 

desfazer esta impressão. 

Nesta categoria as crianças mencionaram a experiência de dor e medo acerca do 

desconhecido e dos procedimentos invasivos e dolorosos. Portanto, além do manejo adequado 

da técnica, é imprescindível que elas sejam adequadamente preparadas durante a 

hospitalização (RIBEIRO, 2005; HOCKENBERRY e WILSON, 2011; SABATÉS, 1999; 

SOARES e VIEIRA, 2004). 

Essa preparação deve, sobretudo, buscar amenizar os sofrimentos das crianças, assim 

como proteger e favorecer o desenvolvimento integral das mesmas, por meio de recursos que 

as auxiliam a enfrentar, de maneira menos traumática, o que é necessário para o tratamento 

(RIBEIRO e BORBA, 2008).   

O preparo das crianças em idade escolar que irão se submeter a procedimentos pode 

ser subsidiado por diretrizes, as quais norteiam as ações das profissionais de enfermagem: 

fazer uma explanação simples e honesta para a criança sobre a necessidade específica do 

procedimento e de como ele será realizado; permitir à criança decidir sobre o que for possível 

como, por exemplo, a escolha do local da injeção; solicitar à criança sua colaboração no 

procedimento e elogiar sua cooperação; disponibilizar tempo, antes e após o procedimento, 

para conversar com a criança a respeito do mesmo; utilizar também o brinquedo e a 

dramatização; permitir a participação do familiar acompanhante, incentivando que segurem as 

mãos da criança e conversem com ela durante o procedimento (RIBEIRO e BORBA, 2008; 

HOCKENBERRY e WILSON, 2011). 

Aspectos mencionados nessas diretrizes emergiram no estudo e serão apresentados 

com maior propriedade na categoria “Percebendo a comunicação durante a hospitalização”, a 

seguir.  
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4.2.3 Percebendo a comunicação durante a hospitalização 

Alice: “Tudo aqui é tão confuso!” 

Lagarta: “Não é não!”  

Alice: “Pois pra mim é!” 

(Livro Alice no País das Maravilhas) 

 

Esta categoria descreve a comunicação interpessoal ocorrida entre a criança e as 

profissionais de enfermagem, bem como entre a sua família e essas profissionais, durante a 

hospitalização. Abrange duas subcategorias: comunicando-se com as profissionais de 

enfermagem; percebendo a comunicação entre profissionais de enfermagem e familiar 

acompanhante. 

Antes da apresentação das falas, valem algumas considerações sobre o tema. A 

palavra „comunicar‟ originou-se da palavra em latim comunicare, que significa „por em 

comum‟. Pressupõe o entendimento das partes envolvidas (SILVA, 2008).  

Assim, comunicar é um processo de transmitir mensagens por meio de signos, sejam 

eles símbolos ou sinais. Os signos são estímulos que transmitem uma mensagem. Símbolos 

são signos que têm única decodificação possível. Sinais são signos que têm mais de uma 

decodificação. As mensagens são transmitidas por meio de gestos, palavras, expressões 

faciais, distância mantida, objetos e adornos utilizados, entre outros (BORDENAVE, 1985; 

SAMPAIO, 1991; SILVA, 2008). 

A comunicação é base fundamental das relações interpessoais, inclusive na área da 

saúde, onde se lida diretamente com pessoas, dentre elas os pacientes, que necessitam de 

cuidados (GALA, 2003). 

A comunicação interpessoal ocorre quando uma pessoa se comunica com outra, no 

contexto da interação face a face. Entre os aspectos envolvidos nesse processo estão as 

tentativas de compreender o outro e de ser compreendido (SILVA, 2008).  

Para Hockenberry e Wilson (2011), a comunicação interpessoal pode ser verbal, não-

verbal e abstrata. A comunicação verbal pode envolver a linguagem e suas expressões. A não-

verbal é frequentemente denominada linguagem corporal e inclui gestos, movimentos, 

expressões faciais, posturas, reações, entre outros; e a abstrata se dá por meio de jogos ou 

brincadeiras, expressão artística, símbolos, roupas, entre outros. 

Silva (2008) descreve que os tipos de comunicação interpessoal são a verbal e a não-

verbal. A verbal refere-se às palavras expressas por meio da fala ou da escrita; e a não-verbal 

refere-se à transmissão de mensagens sem o uso das palavras e ocorre por meio de gestos, 
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silêncio, expressões faciais, postura corporal, entre outros. Ressalta-se que a não-verbal possui 

uma dimensão paraverbal, também conhecida como paralinguagem, que se refere à maneira 

de falar, como as pausas entre as frases e palavras, a ênfase empregada na voz, entre outras. 

A comunicação é a condição básica que possibilita a interação humana e favorece o 

contato entre as pessoas, permitindo troca de saberes e emoções. Consiste na transmissão 

tanto de informações, quanto de sentimentos de um ser para outro (HANDEM et al., 2010). 

Para Cianciarullo (1996), a comunicação tem as funções de informar, ensinar, discutir, mas 

também promover relacionamento entre as pessoas, numa comunição que orienta à busca de 

soluções.  

Deste modo, comunicar-se adequadamente inclui compreender sobre o que se quer 

trocar com as pessoas, o que se quer pôr em comum, qual a capacidade dos envolvidos de 

estar trocando um com o outro sobre certas informações, que nível de troca é possível com 

alguém que está precisando de ajuda, de disponibilidade e do conhecimento daquele que se 

dispõe a ser uma profissional de saúde (SILVA, 2008). 

O profissional de saúde deve se fundamentar nas relações humanas com o paciente, a 

família e a equipe multidisciplinar. No contexto hospitalar, em especial as profissionais de 

enfermagem, precisam estar ainda mais atentos para o uso adequado da comunicação 

interpessoal, por passarem mais tempo junto ao paciente e sua família (SILVA, 2008). 

 

 

4.2.3.1 Comunicando-se com as profissionais de enfermagem 

 

Esta subcategoria apresenta os depoimentos das crianças acerca da comunicação 

interpessoal entre elas e as profissionais de enfermagem.  

Entende-se que as profissionais de enfermagem devem favorecer a adaptação das 

crianças, conjugando esforços, a fim de ajudá-las a superar seus temores e incertezas. Para 

isso, devem estabelecer um relacionamento, comunicando-se de forma efetiva do início ao 

fim do tratamento. As crianças revelaram que as profissionais conversavam com elas durante 

a hospitalização, destacando os benefícios percebidos dessa comunicação: 

 

Tem enfermeiras que conversam. É legal, porque tem alguém para conversar 

com a gente. Assim a gente não fica tão chateado, porque aqui no quarto só 

tem a televisão. (Cebolinha, entrevista) 

  

Tem vez que muda tudo, porque tem vez que penso que não tem nada para 

fazer, mas aí vem uma enfermeira e bate um papo, conversa, dá uma 

sugestão e aí melhora o caso. (Magali, entrevista) 



81 
 

 

 

Quando elas chegam dão bom dia, boa tarde, boa noite. [...] Elas conversam. 

Acho isso bom. Elas também fazem cosquinhas. Me faz bem! [sorri]. (Dudu, 

entrevista) 

 

Elas vêm tocar na gente para brincar, fazer cosquinha. Elas fazem cosquinha 

na barriga. Acho engraçado. Aí fico rindo. (Quinzinho, entrevista) 

 

 

Deste modo, a comunicação, mesmo que não relacionada à doença ou ao tratamento, 

parece amenizar aspectos negativos relacionados à rotina na unidade. Além disso, entende-se 

que pode possibilitar à profissional de enfermagem momentos valiosos junto às crianças e 

oferencer informações sobre elas, também importantes para o cuidado. Silva (2008) diz que, 

quanto mais informações se obter sobre o paciente maior a habilidade em correlacionar o 

saber do outro com o saber profissional e, consequentemente, melhor será o cuidado. 

A comunicação também pode ser favorável ao atendendimento das necessidades 

afetivas da criança, enquanto ser humano único, em crescimento e desenvolvimento, e que 

demanda de atenção. O psicólogo Willian Schutz, um dos primeiros estudiosos acerca das 

relações interpessoais, afirma que o ser humano tem necessidades interpessoais como: de 

inclusão – de se sentir aceito, integrado, valorizado pelo outro; e de afeição – o desejo, mesmo 

que “secreto” de ser insubstituível, de ser aceito pelo que é, não só pelo que pode oferecer 

(MAIHIOT, 1991). 

Dudu cita a cosquinha, que é uma comunicação tátil afetiva, do tipo não-verbal. O 

toque afetivo, também denomidado expressivo, é um contato relativamente espontâneo e 

afetivo, podendo ou não estar relacionado a uma atividade específica, mas demonstra carinho, 

empatia, apoio, segurança, proximidade e valorização em relação ao paciente (SILVA, 2008; 

DAVIS, 1991). 

Em pacientes hospitalizados, esse tipo de toque pode provocar alterações neurais, 

glandulares, musculares e mentais, contribuindo tanto para o restabelecimento psicológico e 

físico como para a melhoria da relação com as profissionais de enfermagem (DAVIS, 1991). 

Acredita-se que fazer cócegas é uma boa estratégia para alegrar a criança e 

estabelecer uma relação, mas também pode ser entendida como uma invasão do espaço da 

criança, gerando conflito ao invés de aproximação. Desta forma, se a criança estiver em 

condições favoráveis ao toque, a profissional pode tentar realizá-lo. Caso não esteja, a 

comunicaçao verbal, aliada a outras estratégias de comunicação não-verbal, podem ser mais 

eficazes. Ressalta-se que, antes de tocar o paciente, a profissional deve se colocar no lugar 
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dele para saber qual a maneira mais adequada (SILVA, 2008; GALA, 2003; COSTA et al., 

2010).  

Cascuda manifesta sentir-se segura e acolhida no ambiente hospitalar, pressupondo 

que assim se sente porque as profissionais de enfermagem a tratam bem se comunicando, o 

que pode provocar bem-estar e reduzir o sentimento de solidão: 

 

Eu me sinto ótima, segura. Sinto igual quando estou em casa. Se elas não 

fossem legais eu ia me sentir mal, sem amigo, sem ninguém para 

conversar. Me tratam bem. (Cascuda, entrevista) 

 

A comunicação das profissionais de enfermagem com as crianças auxilia no processo 

de hospitalização, até mesmo porque muitas passam a desenvolver maior afinidade pelas 

profissionais que se comunicam, adaptando-se melhor aos cuidados recebidos e ao ambiente 

hospitalar. Por isso quanto melhor for a comunicação e a relação estabelecida, melhor será a 

resposta terapêutica da criança (SILVA et al., 2011; MIKKELSEN e FREDERIKSEN, 2011). 

Algumas profissionais direcionam perguntas às crianças, no intuito de ajudá-las, o que pode 

reduzir complicações, como revela a fala a seguir:  

 

Elas perguntam se está doendo, e se está doendo é para avisar, porque isso 

pode ser do remédio. Ou o acesso fora da veia. Se eu sentir dor tenho que 

falar. (Marina, entrevista) 

 

As profissionais podem realizar perguntas à criança sobre o que necessita e como se 

sente, entre outras que forem pertinentes. Porém, não somente esperar que a criança responda 

às perguntas, a profissional deve incentivar ela a expressar suas preocupações e desejos, pois 

isso possibilita a elaboração de estratégias de conforto e a implementação de atividades que 

contribuam para o seu melhor desenvolvimento (HOCKENBERRY e WILSON, 2011). O 

incentivo à comunicação torna-se importante, inclusive, porque algumas crianças podem ter 

maior dificuldade de expressar seus sentimentos e desejos, como a seguir:  

 

Eu já quis pedir umas coisas, mas não perguntam, aí me sinto mal. Eu não 

falo muito não, porque não sou de conversar muito. É porque eu tenho 

vergonha. (Maria Cebolinha, entrevista) 

 

A proximidade física estreita entre profissional-paciente não garante uma relação 

adequada entre esses sujeitos, pois, para que isso seja possível, a profissional deve estabelecer 

momentos de diálogo com o paciente, conhecendo-o melhor e se colocando disponível para 

ajudá-lo.  
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A limitação do tempo de escuta e atenção ao paciente torna a relação interpessoal 

insatisfatória, perdendo-se a oportunidade terapêutica que ela oferece. Aspectos importantes 

como confiança, aderência ao tratamento, negociação e participação nas tomadas de decisão 

são prejudicadas (FERREIRA et al., 2002). 

Neste sentido, a profissional deve aliar a competência técnico-científica à 

sensibilidade humana de se comunicar com o paciente, pois a comunicação faz parte do 

cuidado e a conversa com o paciente, mesmo sem uma finalidade específica, pode promover 

efeito terapêutico, tranquilizando-o e oferecendo subsídios para o cuidado (SILVA, 2008).  

Crianças relataram que são ouvidas e atendidas pelas profissionais de enfermagem 

quando demonstraram seus sentimentos e desejos. As profissionais de enfermagem se 

mostraram disponíveis para ajudar as crianças atendendo a suas necessidades, e essas parecem 

satisfeitas: 

 

Pra mim elas cuidam bem, porque se eu me sentir mal, sentir enjoo, eu falo a 

elas e elas realmente vêm e trazem o remédio. Nem demora muito. Tudo que 

a pessoa perguntar diz. Tudo que pedir ela escuta e faz. (Rosinha, entrevista)  

 

Se eu perguntar como está a pressão elas falam. (Jurema, entrevista) 

 

Quando eu preciso de alguma coisa chamo e ela vem. Ela pergunta o que 

estou sentindo e depois ela faz o que eu pedir. Quando preciso de alguma 

coisa é só chamar que ela vem. (Anjinho, entrevista) 

 

Quando eu preciso de alguma coisa elas vêm, ajudam. Eu dou grito e chamo 

ela: “Enfermeira!” e ela vem. Ela diz: “Pera aê!”. Eu espero e daqui a pouco 

ela vem. (Magali, entrevista) 

 

Peço para elas irem devagar. E elas vão devagar. (Chico Bento, entrevista)  

 

 

Percebe-se que o cuidado da criança demanda uma atitude mais aberta e flexível da 

profissional, pois deve ser afetuoso e eficaz, por meio de uma aproximação com o outro nos 

processos interativos de ajuda e na busca por um viver melhor (GOMES e ERDMAN, 2005). 

Por outro lado, crianças mencionaram que profissionais não respeitaram seus sentimentos, 

opiniões e desejos, sendo desconsideradas: 

 

Eu disse que estava doendo [o local do acesso venoso] e ela disse que não 

doía. [...] Eu peço para elas fazerem devagarzinho [a Granulokine, via 

subcutânea], mas tem umas que faz e outras que não. Mesmo que eu peça. 

(Jurema, entrevista)  

 

Eu pedia água e ela não me dava, ou comida... Eu me sentia triste. Minha 

mãe não podia ficar comigo. Eu até pedia para ela entrar. A enfermeira dizia: 
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“Tá bem, vou liberar”, mas demorava tanto e não dizia nada. Eu me sentia 

uma pessoa sozinha, uma pessoa só. Eu ficava chorando. (Cascão, 

entrevista) 

 

Na UTI, onde fiquei, eu não queria ficar com o ar [condicionado] ligado. A 

enfermeira dizia: “eu não desligo não!”. Dizia assim! (Cascão, entrevista) 

 

Tem umas que tem paciência e outras que não tem. Tem umas que gostam de 

fazer tudo na marra e não é assim que a banda toca. Primeiro eu dou logo um 

fora. Por exemplo, se eu estou comendo vem uma enfermeira e diz: 

“Cebolinha, deixa eu tirar seu sangue para fazer exame.”. Aí eu digo: “deixa 

eu terminar.”. Aí ela diz: “Agora!” [em tom impertivo]. E pega meu braço e 

tira o sangue. Tem umas que esperam e outras que não. (Cebolinha, 

entrevista) 

 

 

Percebe-se que algumas profissionais de enfermagem realizaram atividades ao seu 

modo, mesmo que as crianças lhes tenham transmitido opiniões e desejos, os quais poderiam 

tornar a experiência da hospitalização, potencialmente difícil, em menos traumática para elas. 

As profissionais devem considerar as crianças, buscando compreendê-las, e, sempre que 

possível, atendendo às suas necessidades. Caso não possam atendê-las, devem comunicar os 

motivos, de forma carinhosa e paciente. 

No contexto hospitalar, com frequencia, profissionais priorizam os aspectos voltados 

ao tratamento e à rotina da instituição, agindo com indiferença frente às necessidades dos 

pacientes. Porém, mesmo que demonstrem conhecimento e habilidade técnica, se forem 

indiferentes às crianças, podem provocar sentimentos de solidão e carência, prejudicando o 

processo terapêutico (ANGELO, 1986; BRICHER, 2000; CARNEVALE, 2004; RIBEIRO, 

1999; WALDOW, 2007). 

A criança se sente, muitas vezes, impotente, tendo de se submeter às situações 

desconhecidas, sem uma comunicação adequada. As profissionais de enfermagem, por vezes, 

utilizam a imposição ou força física para realizar o procedimento no tempo e na maneira que 

julgar necessário, o que torna a experiência da hospitalização ainda mais difícil, podendo, as 

crianças, reagir com agressividade ou fuga (BRICHER, 2000; CARNEVALE, 2004). 

Para cuidar, deve-se considerar a criança como „sujeito‟, em sua existência, 

particularidades e necessidades; nunca como um „caso‟, uma doença personificada inserida no 

contexto hospitalar a fim de ser submetida ao tratamento e à rotina. 

As falas das crianças revelam que, algumas profissionais não estabelecem espaço de 

conciliação, comum nas práticas de saúde. Isso remete à relação de poder entre profissionais 

de enfermagem-criança (UENO e PETTENGILL, 2006; DESLANDES, 2006).  



85 
 

 

O poder é uma maneira de agir sobre um ou mais sujeitos, enquanto eles agem ou são 

suscetíveis de agir. Ou seja, é um conjunto de ações sobre ações possíveis. Nesta relação, 

quem exerce poder sobre outro é aquele que ocupa um lugar reconhecido como válido e 

„domina‟ um saber (FOUCAULT, 1979; FOUCAULT, 2003). 

Profissionais de saúde, incluindo de enfermagem, ocupam esse lugar no contexto 

hospitalar e, muitas vezes, desenvolvem ações reproduzindo uma rotina na qual os pacientes 

encontram, em geral, pouco espaço para expressar sua singularidade e autonomia 

(DESLANDES, 2006; UENO e PETTENGILL, 2006; COA e PETTENGILL, 2006). 

Numa relação entre sujeitos, o poder exercido pode tornar mais difícil e limitar as 

possibilidades do outro. Porém, as profissionais de enfermagem devem assumir “uma postura 

que envolve voltar-se para o outro numa atitude de abertura, enquanto pessoa em sua própria 

existência de vida, enquanto sujeito ativo, com múltiplas possibilidades de existir.” 

(FOUCAULT, 1979; CORRÊA, 1997, p. 08). 

O depoimento, a seguir, pressupõe que, quando há espaço de abertura entre 

profissional-criança, por meio de uma comunicação interpessoal adequada, é estabelecida 

uma relação de confiança, pois a criança sabe que a profissional a conhece e a atenderá em 

sua necessidade. Em contrapartida, a profissional pode contar com a colaboração da criança, 

realizando, assim, um cuidado de maneira mais facilitada e menos traumática: 

 
Quando, por exemplo, eu vou tirar sangue com uma enfermeira que eu já 

conheço, que eu já „tiro onda‟, que ela „tira onda comigo‟, que eu converso, 

ela já vai devagar. Já diz quando vai ser a furada. É aquela coisa: eu confio 

em você e você confia em mim! (Cebolinha, entrevista) 

 

 

Para Paterson e Zderad (1979), estar com e fazer com o paciente, permitindo que ele 

seja sujeito participativo no processo de cuidar, não só a enfermeira vê possibilidades no 

paciente, mas também o paciente as vê na profissional de enfermagem, como as possiblidades 

de ajuda, de conforto e apoio.   

A respeito das informações sobre a doença e hospitalização, as crianças ficam 

interessadas no aspecto funcional de todos os procedimentos, objetos e atividades. Precisam 

saber por que são utilizados e entender o que será feito com elas. Além disso, têm o direito de 

serem informadas adequadamente sobre a enfermidade, os cuidados terapêuticos, possíveis 

efeitos colaterais e o prognóstico; por meio de uma linguagem apropriada as suas fases 

cognitivas (HOCKENBERRY e WILSON, 2011; BRASIL, 1995a; LIMA, 2004; EPELMAN 
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e PEDROSA, 2009). Crianças relataram terem recebido das profissionais explicações gerais 

acerca da doença, assim como do início e decorrer do tratamento:  

 

Quando eu cheguei aqui, logo no início, ela me explicou o que ia fazer 

comigo. Explicou tudo como ia ser meu tratamento. Achei bom. (Cascuda, 

entrevista)  

 

No início disseram que era preciso fazer exames para ver o que é a doença, 

se internar, tomar quimioterapia. É importante para cuidar da saúde, para 

ficar bom. (Chico Bento, D-E) 

 

Falaram também que eu levaria injeção nas costas e ficaria aqui [internado] 

para ficar bom. Acho bom, porque elas querem o bem para mim, para eu 

ficar melhor! (Cascão, entrevista) 

 

No primeiro dia que cheguei aqui foi assim: chegaram duas que me disseram 

que não iam mentir para mim, porque todo o dia ia precisar tirar sangue, que 

ia ser aqui ou aqui [aponta], porque era preciso para ver o que eu tenho. Mas 

não ia doer tanto. (Marina, entrevista) 

 

Elas explicaram que vai cair o cabelo, que vai enjoar, que não pode comer 

comida da rua. Falam que vão furar, mas não vai doer muito, essas coisas. É 

uma coisa boa porque é para ficar melhor, para ficar boa. (Jurema, 

entrevista) 

 

Ela falou do cateter [Port-a-Cath] e avisou que coisas eu não ia poder fazer e 

outras que sim. [...] É bom, se não ia ser tudo do jeito da gente e se é do 

nosso jeito a gente vai fazer a maioria das coisas erradas e aí complica mais. 

[...] Depois que colocaram o cateter [Port-a-Cath] a enfermeira falou que 

para puncionar o cateter ia colocar uma pomadinha para deixar a pele 

dormente e que depois ia furar. Eu achei bom. Fiquei mais tranquila. 

(Magali, entrevista) 

 

As enfermeiras comunicam como são as coisas no hospital, porque se não 

falar a gente não vai saber. É um alívio né, porque elas disseram como são as 

coisas, disseram o que pode acontecer e o que não pode. Por exemplo, sobre 

o sangue, eu posso ou não ter reação. Disso já estou ciente. (Cebolinha, 

entrevista) 
 

 

Estes depoimentos mostram que a comunicação sobre a doença e o tratamento foi 

adequada, pois as crianças compreenderam as informações transmitidas. A comunicação é 

considerada adequada quando atende às necessidades dos envolvidos, tanto daquele que quer 

comunicar como daquele que precisa ser comunicado (SILVA, 2008). 

Deste modo, como afirmam Coa e Pettengill (2006), é da responsabilidade da 

profissional de enfermagem ser uma educadora das crianças, preparando-as e informando-as 

adequadamente, tanto acerca dos procedimentos hospitalares, quanto de qualquer outro 

assunto necessário, tornando a experiência da doença e hospitalização menos traumática. 
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Silva (2008) sugere que, se a profissional quer e precisa contribuir com a 

recuperação do paciente, orientando-o sobre algo ou auxiliando-o a aderir hábitos e atitudes 

favoráveis ao seu tratamento, deve estabelecer um vínculo de confiança, com base em um 

comportamento empático: olhar direto, inclinação do tórax para frente, maneios positivos de 

cabeça, entre outros, além de palavras adequadas. 

Faz-se uma observação, com base nos depoimentos de Jurema e Marina, visto que as 

profissionais afirmaram que a punção venosa não iria doer muito. Isso parece ter sido muito 

positivo, auxiliando essas crianças na superação da dor e medo decorrentes do procedimento 

invasivo. Porém, é importante ressaltar que, no intuito de conquistar a confiança das mesmas, 

desde o início do tratamento, não deve ser afirmado ou prometido algo que não se tenha 

segurança e/ou certeza. Cada criança tem uma forma diferente de sentir dor e reagir à mesma, 

quando submetida a um procedimento, bem como a outras experiências durante a 

hospitalização, pois os sentimentos e reações são influenciados por aspectos subjetivos 

(ALMEIDA e SABATÉS, 2008).  

Neste sentido, as informações a serem transmitidas às crianças devem ser bem 

avaliadas, a fim de que elas não se sintam enganadas quando, mais a diante, percebem que a 

realidade é diferente daquela que lhes foi comunicada. Assim, a profissional deve ser franca, 

explicando o procedimento e esclarecendo sobre os possíveis eventos desagradáveis, mas 

identificando, junto a cada uma delas, estratégias necessárias para amenizar o sofrimento.   

Bricher (2000) alerta que omitir informações das crianças tem sido uma decisão 

constante das profissionais de enfermagem, com a justificativa de protegê-las. Ao tomar essa 

decisão, a enfermeira não valoriza a capacidade da criança de compreender o que se passa ao 

seu redor, esquecendo que a criança precisa confiar nos adultos que a cercam, para que tenha 

segurança. Tosta (1997) afirma que o modo como cada criança reage à experiência da doença 

e hospitalização depende dos conhecimentos obtidos, pois, a partir desses, pode superar da 

melhor maneira o que lhe for possível.  

Estudo realizado com crianças de oito a quinze anos revelou que elas necessitam de 

explicações sobre os procedimentos. Querem saber o que vai acontecer, se vai ser dolorido ou 

não, quando será realizado, como e o quê será feito durante o procedimento para que possa se 

preparar para enfrentar a situação (UENO e PETTENGILL, 2006). 

No processo comunicativo sobre a doença e o tratamento, a criança também pode se 

sentir mais confiante e elaborar perguntas para o esclarecimento de dúvidas, como na fala a 

seguir: 
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Teve umas que disseram que eu ia ficar um ou dois anos em tratamento. 

Quando eu perguntei se meu cabelo ia cair teve umas que disseram que meu 

cabelo ia cair, mas teve uma que disse que meu cabelo não ia cair e teve 

outra que disse que meu cabelo ia cair, mas ia crescer melhor do que já é. 

(Marina, entrevista) 

 

 

Na comunicação com a criança, ela deve sentir-se à vontade para elaborar perguntas. 

Quando isso acontece, a profissional deve considerar este momento como uma oportunidade 

ímpar para realizar um cuidado individualizado, desmistificando informações ou ideias 

distorcidas e minimizando a ansidedade da criança. De acordo com Silva (2008), quando o 

paciente pargunta a profissional decodifica, decifra e percebe o significado da mensagem 

enviada, para que possa estabelecer um plano de cuidado adequado às suas necessidades. Para 

isso, precisa estar atento aos sinais emitidos pelo paciente, tanto verbais como não-verbais.   

Ressalta-se que a criança pergunta sobre o assunto desejado a várias profissionais de 

enfermagem, comparando as respostas obtidas, que foram contraditórias. Ela pode sentir-se 

ainda mais confusa, menos confiante com relação às profissionais e mais ansiosa. É 

importante que a equipe de enfermagem ofereça respostas honestas e sem contradição. 

As crianças citaram o BTI, utilizado pelas profissionais como um meio de 

comunicação acerca da implantação do Port-a-Cath e da convivência com o mesmo. As falas 

demonstram que as crianças compreenderam a necessidade da inserção do cateter, o que 

minimizou o medo e a ansiedade: 

 

Usaram uma boneca e depois falaram do cateter. Fiquei um pouco melhor. 

(Dudu, entrevista) 

 

A enfermeira me trouxe uma boneca. Me explicou tudo direito. Me 

mostrou como iam me furar. Tudo. Achei bom! Eu imaginei que ia ser 

difícil, mas está sendo melhor. Me acostumei com o tratamento e não 

sinto medo. (Cascuda, entrevista) 
 

Numa boneca mostraram como era o cateter. Mandaram colocar a agulha 

dentro de uma bolinha de silicone. [...] Depois que ela [a enfermeira] 

explicou, fiquei bem, porque eu pude prestar atenção e perder o medo. 

(Maria Cebolinha, entrevista) 

 

Quando precisei colocar o cateter ela levou um boneco para mostrar. Disse 

como ia ser com o cateter, que era para eu não levar muita furada. [...] Eu 

pensava que ia ser ruim quando colocasse, mas depois que elas me 

explicaram eu fiquei mais calmo. Achei bom para não levar muita furada. 

(Xaveco, entrevista) 

 

Já mostraram uma boneca para falar do cateter. Ela [a enfermeira] trouxe 

uma boneca, a agulha do cateter [agulha do Port-a-Cath, chamada de 

„Huber‟] e pediu para eu colocar a agulha no cateter. Ela disse: “Fura ali. 



89 
 

 

Coloca a pomada, fica meia hora e fura!”. Aí eu coloquei. Achei legal, bom. 

Nos primeiros dias que ficamos com um pouco de medo, mas depois não 

ficamos mais não. (Rosinha, entrevista) 

 

 

Portanto, o BT aliviou as tensões impostas à criança pela doença e hospitalização, já 

que é um meio eficaz de comunicação pelo qual as enfermeiras podem dar explicações, bem 

como receber informações sobre o significado das situações vividas, e assim, traçar metas 

para o cuidado. Por meio do BT as crianças também podem esclarecer dúvidas sobre os 

procedimentos, proporcionando-lhes segurança e conforto (VESSEY e MAHON, 1990; 

RIBEIRO et al., 2008; NEIRAHUERTA, 1996; FALEIROS et al., 2002).  

Na unidade oncológica pediátrica do estudo, o BT é utilizado somente com a 

finalidade instrucional, com, pelo menos, quarenta e oito horas de antecedência do 

procedimento cirúrgico de implantação do cateter. De acordo com Ribeiro et al. (2002), o 

tempo do preparo da criança com o BTI pode variar de um minuto à horas ou dias, devendo 

ser considerados o tipo de procedimento e as características de cada estágio de 

desenvolvimento. Ainda, para esses autores, o preparo para a cirurgia deve ser realizado 

geralmente com dois a sete dias de antecedência, de forma que a criança tenha tempo 

suficiente para refletir e fazer perguntas, sendo que intervalos maiores podem fazer com que 

ela fique ansiosa.   

Outro meio utilizado para informar as crianças é um livro temático, que mostra sobre 

a implantação do Port-a-Cath, numa linguagem acessível, com: gravuras, espaço para pintura, 

entre outros aspectos: 

 

Me deram um livro para ler sobre isso. O livro mostrava o jeito de colocar o 

cateter, o lado que coloca. (Xaveco, entrevista) 

 

Deram um livrinho sobre o cateter. No livro diz que pode mexer o braço e 

não ficar com medo. Pode dormir emborcada [decúbito ventral], pode dormir 

de qualquer jeito. [...] Eu tinha medo antes, agora eu já sei como é. (Maria 

Cebolinha, entrevista) 

 

Também já me deram um livro sobre o cateter que vou colocar. Aí eu acho 

importante dizer para a criança e dar esses livros. [...] Porque estou me 

preparando para colocar o cateter e preciso entender isso. (Marina, 

entrevista) 

 

Me deu um livro sobre como era meu cateter dentro de mim. Achei o livro 

muito bom. Me ajudou muito a saber sobre o cateter. (Cascuda, entrevista) 
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O livro foi escrito por uma psicóloga da instituição e parece chamar a atenção das 

crianças, demonstrando-se eficaz no processo de comunicação do tratamento. É dado de 

presente pela profissional de enfermagem, após a explicação da mesma, com até quarenta e 

oito horas do procedimento de implantação do cateter.  

Ressalta-se que a capacidade de ler é uma das habilidades adquiridas mais 

significativas na faixa etária destas crianças. A exploração, imaginação e expansão do 

conhecimento são potencializadas por essa capacidade, à medida que as crianças progridem 

em meio à repetição e confusão dos esforços iniciais para a crescente facilidade de 

compreensão (HOCKENBERRY e WILSON, 2011). 

Crianças destacaram que as profissionais de enfermagem as comunicaram 

antecipadamente sobre alguns cuidados rotineiros que seriam realizados. Esta comunicação 

agradou as crianças e as auxiliaram, pois fez com que se sentissem mais seguras e menos 

ansiosas:  

 

Quando elas vão fazer alguma coisa elas sempre dizem: “eu vou fazer isso, 

eu vou fazer aquilo”. Elas avisam o que vão fazer. Acho isso bom. As 

crianças ficam sabendo. Se elas não dissessem eu ia pensar que era outra 

coisa, ia ficar mais nervoso. (Xaveco, entrevista) 

 

[...] Ela disse que ia puncionar. Eu acho bom porque ela me disse o que ia 

fazer. (Chico Bento, D-E) 

 
Elas chegam e dizem assim: “eu vou trocar o soro viu Aninha!”. Elas são 

muito legais. (Aninha, entrevista) 

 

Ela diz a hora que tem que dar o medicamento para medicar. Diz tudo. Diz 

quais são os remédios. (Magali, entrevista) 

 

Cuidam bem. Elas dizem a hora dos medicamentos para o paciente. Elas 

explicam os medicamentos que vão dar. Aí eu já sei. Já olho: “lá vem o 

medicamento!”. Fico alerta. Eu acho bom. A gente já fica sabendo. 

(Quinzinho, entrevista) 

 

 

Crianças mencionaram que eram cuidadas pelas profissionais de enfermagem quando 

essas estabeleciam uma comunicação que lhes proporcionava conforto antes ou durante o 

procedimento técnico, principalmente quando manifestavam medo e ansiedade. Considera-se 

que essa comunicação, realizada de forma paciente e empática, acalma a criança e possibilita 

a realização do procedimento, necessário ao tratamento: 

 

 

Dão conselho. Dizem que não precisa ficar com medo da injeção. 

(Pelezinho, entrevista) 
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Elas dizem para se acalmar. Quando se acalmar é que ela vai [puncionar]. 

(Papa-Capim, entrevista) 

 

Elas dizem assim: “Cascão, vamos tomar seu remédio, vamos tomar! Quero 

ver você bom logo para ir para casa!” (Cascão, entrevista) 

 

Aí uma disse que ia doer quase nada, só uma picadinha de abelha ou 

mordida de formiga. Eu sabia que ia doer. Mas, conversando comigo, me 

distraindo, dizendo que só vai ser uma picadinha, acabou passando 

despercebido e não dói tanto. (Marina, entrevista) 

 

Eu acho que vai doer [a punção venosa]. Aí eu pergunto se vai doer ou se 

não vai. Aí vejo o que ela diz. Eu pergunto para a enfermeira e ela diz que às 

vezes dói e às vezes não dói. Aí eu me sinto melhor (Dudu, D-E)  

 

[...] Eu fico dizendo que está doendo. Isso acontece quando ela está 

puncionando o cateter ou a veia e que fica demorando. Ela diz que está quase 

tirando. Aí eu paro e depois ela tira [a agulha do Port-a-Cath]. (Xaveco, 

entrevista) 

 

 

A comunicação com o intuito de incentivar e oferecer conforto à criança, para o 

enfrentamento das dificuldades que permeiam o tratamento, aparece no relato, sendo 

mencionada a figura divina: 

 
Ficam dando força para mim, para mim não me esquecer de Deus. Tem que 

ser forte! [sorri]. Disseram para eu ter paciência no tratamento, porque 

poderia demorar um pouco. Disseram para não ficar triste, porque tem que 

ficar alegre. [...] Eu sinto logo uma alegria porque dão força para eu ficar 

bom logo. (Cascão, entrevista) 

 

 

As palavras que remetem à religiosidade podem ser consideradas como fonte de 

conforto e esperança. De acordo com Nascimento et al. (2010), o cuidado que atende às 

demandas espirituais têm auxiliado crianças com câncer a aceitarem a condição crônica de sua 

doença, melhorando a resposta ao tratamento. Para Hockenberry e Wilson (2011), as crianças 

nesta faiza etária têm Deus como um ser amigo e prestativo. Elas podem ser confortadas e 

incentivadas pela fé, pois isso ajuda a lidarem com as situações ameaçadoras.   

As reflexões remetem ao que tem sido discutido como cuidado espiritual. Contudo, 

referências apontam que, apesar do reconhecimento da necessidade do cuidado espiritual, esse 

ainda é pouco valorizado pelas profissionais de enfermagem, pois raramente discutem sobre 

isso e, pouco, o realizam nas suas atividades diárias (SALGADO et al., 2007).  

Foi possível identificar que algumas profissionais se comunicam de modo 

inadequado, principalmente devido à forma como falam com as crianças (comunicação 
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paraverbal). Isso ocorreu, principalmente, durante a realização do procedimento da punção 

venosa, deixando-as ansiosas e fazendo com que reagissem com desconforto emocional e 

resistência física: 

 

Eu não gosto quando tem uma enfermeira que diz: “vou lhe furar”, porque 

quando fala assim dá medo. (Maria Cebolinha, entrevista) 

 

Na hora da furada [punção] é ruim. Falam: “fique quieto!”. Só! E: “não puxe 

a mão para não errar a veia”. Para ela não errar a veia... É ruim. (Chico 

Bento, entrevista) 

 

Elas diziam que tinham que colher. Eu achava ruim quando elas só diziam 

que tinham que colher. Aí vai e colhe e depois sai. [...] Chegar, dizer que vai 

colher e mais nada... Eu não acho nada bom nisso [tom de reprovação]. 

(Jeremias, entrevista)  

 

Elas dizem: “você está muito nervoso. Se acalme, não fique nervoso”. Para 

mim eu acho que é para não demorar muito, se não dificulta as coisas, 

porque elas têm outras crianças para cuidar, para colocar remédio. (Papa-

Capim, entrevista) 

 

 

Deste modo, a profissional deve preparar a criança, antecipadamente, para o 

procedimento; evitar a utilização de termos que geram temor; escutá-la e observá-la em suas 

reações; demonstrá-la paciência e ampará-la nos momentos difíceis (GOMES et al., 2011; 

SALLES e CASTRO, 2010). 

As crianças relataram que são cuidadas pelas profissionais por meio de uma 

conversa informal, considerada como brincadeira, por ocorrer de forma espontânea, 

descontraída e em tom engraçado: 

 
Brincam falando palhaçada! [sorri]. (Rosinha, entrevista) 

 

Brincam, assim, conversando comigo. É muito bom, eu gosto! (Cascuda, 

entrevista) 

 

Elas brincam sorrindo. Conversam para a gente rir. Fazem piadas para a 

gente rir. Eu acho engraçado. Eu fico rindo. (Quinzinho, entrevista) 

 

Às vezes brincam, falam coisas engraçadas. Cada dia elas fazem. (Mônica, 

entrevista) 

 

Brincam falando coisas engraçadas. Eu gosto! Nos outros hospitais que eu já 

fiquei as enfermeiras nunca faziam isso. Chegavam, não explicavam, não 

brincavam, não faziam nada. Mas aqui é bom porque dão carinho. (Marina, 

entrevista) 

 

Elas também chegam e ficam falando com brincadeira. Eu começo a rir. 

(Jurema, entrevista) 
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Tem umas que só entram para colocar o remédio, não gostam de brincar. 

Tem outras que não, já são mais abertas. Essas „tiram onda‟ comigo e eu 

„tiro onda‟ com elas. Aí a gente já se conhece. (Cebolinha, entrevista) 

 

Tem umas que fazem brincadeiras fazendo piadinhas. Tem umas que 

brincam, tem outras que não. Essas são ruins. Não fazem mais nada, só 

colocam a medicação [tom de crítica]. É melhor fazer na alegria. (Chico 

Bento, entrevista) 

 

Há várias conotações para os termos „brincar‟ e „brincadeira‟, que podem ou não ser 

usados como sinônimos na língua portuguesa, mas esses termos referem-se a alguma situação 

de brincar. Ressalta-se que conceitos desses termos são formados ao longo da vivência, 

portanto, cada pessoa os utiliza da sua maneira. Nos depoimentos das crianças, esses termos 

podem representar „gracejo‟, ato ou dito engraçado e inofensivo, que causa „divertimento‟ 

(RIBEIRO et al., 2008; LAROUSSE, 1982; PIAGET, 1975).  

Os depoimentos apresentados revelam que as crianças têm preferência pelas 

profissionais que se comunicam deste modo, o que facilita a relação com as profissionais, pois 

se sentem mais acolhidas e percebem os momentos de encontro como mais agradáveis, já que 

não se restrigem às finalidades exclusivamente técnicas. De acordo com Françani et al. 

(1998), quando se tem espaço para a fantasia, o riso e a alegria, em meio à rotina hospitalar, 

pode-se observar algumas transformações: o espaço hospitalar torna-se mais informal e 

descontraído, o riso da criança é ouvido mais frequentemente e objetos, sons, movimentos, 

cores, espaços e pessoas podem representar uma divertida brincadeira. Esta é uma intervenção 

concreta que contribui para o processo de hospitalização e desenvolvimento infantil. 

Para a criança, algumas profissionais são mais abertas para o relacionamento com a 

criança, manifestando afetividade: 

 

Tem algumas enfermeiras que são mais fechadas. Outras mais „sorriso na 

cara‟. Eu acho melhor assim, porque as que vêm sorrindo alegram mais as 

pessoas e as outras, que ficam só fechadas, vão ajudar em quê? Em nada! 

Colocar remédio ajuda, elas estão fazendo o trabalho delas, mas é melhor 

que elas sejam amigas, amigáveis! (Magali, entrevista) 

 

 

Este depoimento mostra que a recuperação da criança não depende exclusivamente 

de fatores bioquímicos, como o remédio, mas, também, de como as profissionais se 

relacionam com a mesma. Portanto, as profissionais não devem considerar apenas os aspectos 

fisiológicos e patológicos do paciente. Cuidar da criança está diretamente relacionado ao que 

ela sente e pensa sobre a profissional. Silva (2008) relata que não há como separar o 
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emocional do fisiológico quando o assunto é ser humano. A própria recuperação do paciente 

também depende do quanto ele se sente aceito ou rejeitado, à vontade ou constrangido, 

enquanto está no hospital. 

O „sorriso na cara‟ pode ser considerado como sinal de alegria, afetividade, para com 

a criança. Ekman (1993) descreve que a alegria é uma emoção identificável na comunicação 

por configurações faciais, quando se expressa pálpebras levantadas, o próprio sorriso, o olhar 

brilhante, o levantamento de bochechas com fechamento do olho e levantamento da boca. 

Para Nogueira (1998), transmitir alegria à criança doente é motivá-la a recuperar-se mais 

rapidamente, a aderir o tratamento e a relacionar-se de forma mais saudável com o espaço 

hospitalar e a equipe de saúde.  

As profissionais que estabeleceram uma relação afetiva com as crianças foram 

percebidas por elas de forma muito positiva, visto que passaram a ser consideradas como 

pessoas próximas e amigas: 

 
É por causa do jeito que elas falam, do jeito que elas fazem as coisas. É um 

jeito amigável. Elas são muito boazinhas com a gente, fazendo as coisas com 

a gente. (Papa-Capim, entrevista) 

 

Eu, hoje, vejo elas como uma amiga ou uma parente, porque me tratam bem. 

Aqui na enfermaria elas falam comigo. (Cascão, entrevista) 

 

 

É importante que a profissional mantenha a relação afetiva, atentando-se não 

somente para a comunicação verbal, mas também para a não-verbal, a fim de ser coerente no 

que transmite ao paciente, não se contradizendo, gerando mal-entendidos e perdendo a 

confiança do mesmo. O depoimento a seguir revela que a comunicação não-verbal traz 

mensagens muito significativas para a criança, que fica alerta ao que acontece no ambiente e 

elabora significados, seja para os gestos, os olhares, entre outros (SILVA, 2008; 

HOCKENBERRY e WILSON, 2011): 

  

[...] Ela é duas caras, porque tem hora que ela é boa e tem hora que não. É 

assim: tem hora que ela passa e acena, mas muitas vezes ela passa e nem 

para a nossa cara olha. [...] Ou é porque é o jeito dela, ou é também 

porque não gosta do trabalho ou porque não gosta de criança. Mas 

comigo não tem „frescura‟. Leva fora do mesmo jeito! (Cebolinha, 

entrevista) 

 

 

A criança percebe que a profissional é „duas caras‟, ou seja, contraditória. Ora 

transmite uma mensagem positiva (por meio do aceno), que denota consideração e respeito 
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pela sua presença, e ora uma mensagem negativa, que denota indiferença (a falta do aceno ou 

do olhar). Ela atribui significados para as mensagens transmitidas.  

Nessa faixa etária, as crianças realizam julgamentos, aliando o que vêem com o que 

imaginam e, assim, são cada vez mais capazes de dominar os símbolos e interpretar o que 

acontece a sua volta (PIAGET, 1975).  

O aceno é uma forma de se comunicar cinestesicamente, ou seja, utilizando o corpo 

(SILVA, 2008). Entende-se, com base no depoimento da criança, que ao não cumprimentá-la, 

a profissional manifesta desatenção e desconsideração pela sua presença.  

A respeito do olhar, Silva (2008) também relata que quando é demostrado de modo 

mais intenso pode indicar que é uma pessoa amável, sincera, que interage, ou seja, que 

favorece o aprofundamento da relação. Em algumas situações, quando não demostrado, pode 

significar indiferença. 

Deste modo, as interpretações da criança podem influenciar no seu relacionamento 

com a profissional, que, por sua vez, pode vir a negar cuidados ou, até mesmo, reagir de 

maneira agressiva, desencadeando situações desagradáveis e ainda mais estressantes. 

Assim, a profissional deve cuidar do paciente agindo sempre com carinho e respeito, 

cumprimentando-o, sorrindo e olhando em seus olhos. Manifestar um sorriso, um gesto 

positivo, ou um olhar, constitui formas de comunicação não-verbal importantes no cuidado à 

criança, principalmente quando ela se encontra em situação de vulnerabilidade e, até, 

sentimentalmente fragilizada, como na hospitalização. 

 

 

 

4.2.3.2 Percebendo a comunicação entre profissionais de enfermagem e familiar 

acompanhante 

 

Nesta subcategoria são apresentados os depoimentos das crianças acerca da 

comunicação entre as profissionais de enfermagem e o seu famíliar acompanhante, sendo esse 

representado por um dos membros da família, no caso a mãe, o pai e a irmã. 

A promulgação da Lei nº 8.069, em 1990, do Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA), garante à criança direito de ter um dos pais ou responsável acompanhando-a durante a 

hospitalização. Assim, outro elemento do cuidado se insere no ambiente hospitalar, sendo, na 

maioria das vezes, a mãe (BRASIL, 1995b; SOUZA e OLIVEIRA, 2010). 

A presença da família, durante o internamento da criança, e o seu envolvimento nos 

cuidados prestados a ela, tanto é uma necessidade como um direito, exigindo das profissionais 
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de enfermagem o reconhecimento de que a família também faz parte do contexto de 

hospitalização e cuidado da criança. Atualmente, as próprias diretivas internacionais sobre a 

criança internada, valorizam a presença da família, enfatizando sua participação nos cuidados 

prestados (JORGE et al., 2004; AMARAL, 2009; GOMES e ERDMAN, 2005). 

A satisfação das necessidades da criança implica no envolvimento do familiar 

acompanhante durante o cuidado, visto que, socialmente, é a responsável por garantir o bem-

estar e a proteção de seus membros, afastando o medo, gerando segurança e tranquilidade 

(VERÍSSIMO e SIGAUD, 1996; GONZAGA e ARRUDA, 1998). 

Emerge no estudo que as crianças se sentem bem e seguras quando as profissionais 

explicam ao familiar sobre o seu estado de saúde e tratamento. Além disso, demonstraram 

reconhecer que o familiar recebe informações durante a hospitalização porque devem estar 

ciente de tudo que permeia este contexto (GONZAGA e ARRUDA, 1998):  

 
Aqui elas falam tudo direitinho com a minha mãe. Explicam sobre mim, 

sobre a minha doença para a minha mãe, explicam sobre o procedimento e 

falam para não se preocupar. (Aninha, entrevista) 

 

[...] e se ela for dar o remédio avisa a minha mãe. (Marina, D-E) 

 

As enfermeiras dizem para minha mãe: “mãe, essa medicação aqui pode 

arder, pode queimar um pouquinho.”. (Cebolinha, entrevista) 

 

Elas avisam também os horários das medicações ao meu pai. Para deixar 

alerta. (Quinzinho, entrevista) 

 

Ela coloca o medicamento e diz para eu e minha mãe o que é que estou 

tomando. Diz que vai dar o medicamento e coloca. É bom saber o que estou 

tomando, para não ficar em dúvida se é só soro mesmo ou se tem 

medicamento. Para saber se está tomando ou não. Não ficar pensando que 

está tomando. (Chico Bento, entrevista) 

 

 

Oferecer informações detalhadas sobre a doença e o tratamento é uma estratégia que 

pode ajudar o familiar acompanhante a estar mais ciente e atento a tudo que permeia a 

experiência da criança hospitalizada, o que contribui para: a redução do seu estresse e da sua 

ansiedade, a coparticipação e coresponsabilização com a equipe de enfermagem e aumento 

tanto da sua satisfação quanto da criança (GONZAGA e ARRUDA, 1998; PARKER et al., 

2001; LIMA et al., 2010). 

Além disso, de acordo com a Resolução nº 41 de 1995, do Conselho Nacional dos 

Direitos da Criança e dos Adolescentes (CONANDA), a criança hospitalizada tem direito a 

que seus pais ou responsáveis participem ativamente no processo de seu diagnóstico, 
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tratamento e prognóstico, recebendo informações adequadas sobre os procedimentos aos quais 

será submetida (BRASIL, 1995a). 

O cuidado da profissional é mais eficaz quando se valoriza a família e isto parte de 

uma base teórica denominada cuidado centrado na criança e sua família. Abrange 

pressupostos de que a família é a primeira responsável pelos cuidados de saúde dos seus 

membros e que a criança faz parte de um „todo‟, o qual inclui a família, que a profissional de 

enfermagem deve reconhecer, a fim de oferecer o melhor cuidado possível (PETTENGILL et 

al., 2008). 

A presença da família previne complicações na enfermaria e permite sua participação 

ativa no cuidado à criança. Essa pode ser mais prontamente atendida e ter um período de 

internação menos problemático (GOMES e ERDMAN, 2005). As crianças revelaram que o 

familiar, ao observar sinal de complicação, como com o acesso venoso, comunica às 

profissionais de enfermagem, a fim de que seja devidamente resolvido, não comprometendo a 

terapêutica: 

 

Se [o acesso] tiver doendo e tiver inchado meu pai ou minha mãe dizem às 

enfermeiras. (Dudu, entrevista) 

 

 

No decorrer do tratamento, também para a família, a situação de hospitalização é 

causadora de angústia e insegurança, principalmente devido aos cuidados a serem realizados 

com a criança (GOMES e ERDMAN, 2005). As crianças relataram que o familiar verifica 

sobre o tratamento realizado, elaborando perguntas, que são prontamente esclarecidas pelas 

profissionais:  

 

Minha mãe, às vezes, pergunta o que é [a medicação] e ela [a profissional de 

enfermagem] diz. (Chico Bento, entrevista) 

 

Ela explica tudo para a minha mãe. Quando minha mãe pergunta ela 

responde. [...] Eu acho bom porque ela está tratando minha mãe bem. 

(Cascuda, entrevista) 

 

 

Os relatos mostram que entre o familiar acompanhante e as profissionais existe uma 

relação de chamado e resposta, na qual o familiar encontra espaço de comunicação com a 

finalidade de esclarecer dúvidas. Paterson e Zderad (1979) relataram que, na prática da 

enfermagem, quando o outro demonstra uma necessidade por meio de um chamado, a 

profissional deve avaliar a necessidade apresentada pelo outro para dar-lhe uma resposta 

satisfatória, no sentido de ajudá-lo no que for possível. 
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Quando o familiar acompanhante tem suas dúvidas adequadamente esclarecidas, 

pode se sentir mais seguro e, consequentemente, auxiliar a criança a também assim se sentir, 

contribuindo para que ela se recupere melhor e sofra menos. Neste sentido, quando a 

profissional envolve a família nos cuidados que são dirigidos à criança, está benefíciando não 

só a família, mas também a criança (PIMENTA e COLLET, 2009; AMARAL, 2009; 

CHAUD, 1999).  

Durante a comunicação entre profissional e familiar, tanto um como outro chamam e 

respondem, sendo um ao outro uma possibilidade de ajuda recíproca (PATERSON e 

ZDERAD, 1979). Os depoimentos a seguir mostram que as profissionais de enfermagem 

contam com a ajuda do familiar acompanhante durante a hospitalização, remetendo a uma 

relação de cooperação para o cuidado da criança: 

 
Às vezes a enfermeira também pede alguma coisa a minha mãe e minha mãe 

ajuda e vice-versa, normal. (Cascuda, D-E) 

 

Elas dizem: “mãe, bota o termômetro!” Aí minha mãe vai e bota. Aí eu acho 

ela [a profissional de enfermagem] uma amiga, porque ela é boazinha. 

(Maria Cebolinha, entrevista).  

 

[As profissionais de enfermagem dizem] “Mãe, avisa quando acabar o 

remédio! Mãe, se a bomba apitar avisa”. (Mônica, entrevista)  

 

 

Portanto, o processo comunicativo é uma forma de estabelecer uma relação de ajuda 

com a família (SARAIVA, 1999). Isso favorece a criança, uma vez que existe uma 

coresponsabilização para a garantia de um melhor cuidado da mesma. A disponibilidade das 

profissionais em estabelecer uma comunicação que remete à relação de ajuda para com a 

família também é percebida pela criança: 

 

Elas falam para mainha: “Qualquer coisa, mãe, avisa. Nós estamos por aqui! 

Mãe, se precisar de ajuda, chame!” (Mônica, entrevista) 

 

 

Para tornar menor o sofrimento e a ansiedade da criança e do familiar acompanhante 

no período da hospitalização, faz-se necessário que eles saibam que podem participar 

ativamente do cuidado e que a profissional de enfermagem é alguém disponível para ajudá-las 

(OLIVEIRA et al., 2009).  

Apesar disso, a literatura aponta que muitas profissionais ainda têm dificuldade de 

estabelecer efetiva comunicação com a familiar acompanhante e criança, o que pode 

comprometer o processo de cuidado (FERNANDES et  al., 2006; LIMA et al., 2010).  
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As profissionais, por sua formação e atuação, assumem, além das funções 

administrativas e técnicas, o papel de educador do paciente e sua família. Neste sentido, a 

comunicação representa o instrumento fundamental para a interação e o atendimento de suas 

necessidades (SALLES e CASTRO, 2010). Como revela o depoimento a seguir: 

 
Quando coloquei o cateter, mainha não sabia o que era e nem como colocar a 

fita [esparadrapo] no cateter [Port-a-Cath] e ela [a profissional de 

enfermagem] explicou. (Magali, entrevista) 

 

 

Além de considerar a criança com suas especificidades, a profissional deve 

compreender que a família também faz parte do contexto e prestar o cuidado para além do 

procedimento, exercendo práticas de educação que melhor contribuem para a recuperação da 

criança (OLIVEIRA et al., 2003).  

As crianças referiram que as profissionais convidaram o famíliar acompanhante, em 

destaque a mãe, para dar apoio durante a realização de um procedimento:  

 

 

Elas pedem para minha mãe sempre ficar do meu lado. (Mônica, entrevista) 

 

Chamavam mainha, para mainha ficar segurando a minha mão. (Jeremias, 

entrevista) 

 

Elas pedem para minha mãe ficar o mais perto possível. Fico mais tranquilo. 

(Papa-Capim, entrevista) 

 

Às vezes as enfermeiras chamam a minha mãe para pegar na minha mão. 

Acho bom por causa do medo. (Chico Bento, entrevista) 

 

 

A atenção materno/paternal é importante fonte de apoio à criança hospitalizada, pois 

possibilita que essa se sinta mais calma e aceite os procedimentos com maior segurança e 

tranquilidade. Isso se deve ao fato de a mãe e/ou o pai serem seus principais protetores e elos 

de familiaridade entre o mundo do hospital e o mundo anterior à hospitalização. Neste 

sentido, ressalta-se que a qualidade afetiva, principalmente dos pais, possibilita ao paciente 

infanto-juvenil a redução dos medos e fantasias durante sua doença e hospitalização 

(BOEMER e VALLE, 1988). 

O cuidado à criança hospitalizada tem avançado a passos largos, com suportes 

tecnológicos importantes em relação ao diagnóstico e ao tratamento. Contudo, isso não é 

suficiente para responder às demandas atuais. A lógica da produção de cuidado precisa estar 
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orientada para o fortalecimento das competências da família e para o estabelecimento de uma 

relação de parceria desta com as profissionais de enfermagem (COLLET, 2012). 

A prática cotidiana tem mostrado que a disponibilidade da família em participar do 

cuidado será diferente em cada situação. Portanto, a efetivação do cuidado em pediatria é 

muito mais complexa do que uma definição de atribuições pré-estabelecidas, rígidas e que não 

contemplam a intersubjetividade. A comunicação é um meio que permite a criação de 

vínculos e responsabilizações nesse processo (COLLET, 2012).  

 

 

4.2.4 Sugerindo como gostariam de ser cuidadas 

“Depende de nós 

Que o circo esteja armado 

Que o palhaço esteja engraçado 

Que o riso esteja no ar 

Sem que a gente precise sonhar” 

(Depende de Nós / Ivan Lins) 

 

Esta categoria revela como as crianças gostariam de serem cuidadas pelas 

profissionais de enfermagem na unidade oncológica. Entretanto, esclarece-se que, ao 

sugerirem cuidados, não manifestaram serem mal cuidadas, até mesmo porque muitas 

crianças afirmaram já se sentirem bem cuidadas. Porém, expressaram sujestões importantes 

que podem auxiliá-las na redução das experiências difíceis relacionadas à hospitalização.  

Por mais que algumas informações corroborem com outras manifestadas nas 

categorias anteriores, decidiu-se garantir um espaço único no qual são destacadas as próprias 

sugestões das crianças, que demonstraram suas expressões mais íntimas, revelaram seus 

desejos e manifestaram suas singularidades. 

O envolvimento da criança com o tratamento deve ser valorizado, pois durante a 

hospitalização, quando ela se sente ouvida, compreendida e levada em consideração, pode 

confiar melhor nos adultos dos quais depende. Isto a faz perceber que os outros se preocupam 

com o seu bem-estar (MARRACH e KAHHLE, 2003). 

A Resolução nº 41, de 1995, do Conselho Nacional de Defesa dos Direitos da 

Criança e do Adolescente (CONANDA), e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), art. 

17° e 18°, asseguram os direitos da criança, com ênfase no dever de todos em zelar pela sua 

dignidade, pondo-a a salvo de qualquer tratamento desumano ou constrangedor (BRASIL, 

1995a; BRASIL,1995b). 
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Acredita-se que muitas dificuldades enfrentadas pelas crianças podem ser evitadas 

quando elas são ouvidas, compreendidas e acolhidas, portanto consideradas e respeitadas em 

suas opiniões, queixas e necessidades. Desta maneira, faz-se pertinente conhecer as sugestões 

das crianças, pontuadas a seguir, a fim de uma melhor prestação do cuidado. 

 

 

 Maior conhecimento e habilidade 

 

Pelezinho relata que gostaria que as profissionais de enfermagem tivessem mais 

conhecimento e habilidade para o cuidado técnico. Sobre isso Waldow (2007) afirma que, em 

geral, os pacientes não estão interessados apenas em receber um tratamento carinhoso. Eles 

querem sentir-se seguros e confiantes de que, além de serem considerados seres humanos, 

terão a equipe de saúde desempenhando funções com conhecimento e habilidade:  

 
Gostaria que elas tivessem mais cuidado na hora de pegar a veia. Furar no 

lugar certo. Tem que ter inteligência e prestar mais atenção. Saber mais e ver 

mais o que está fazendo. (Pelezinho, entrevista) 

 

Que elas fizessem tudo direitinho: ir devagar, colocar remédio de uma forma 

que não dói. (Dudu, entrevista) 

 

Como teve uma [profisisonal de enfermagem] que errou meu acesso 

[atingindo um osso do braço], eu queria que ela prestasse mais atenção e 

soubesse furar. (Magali, entrevista)  

 

Um trabalho melhor para eu ter mais confiança, com mais experiência, 

muitos estudos. (Quinzinho, entrevista)  

 

 

Para que o cuidado realmente ocorra em sua plenitude, a cuidadora deve expressar 

conhecimento e experiência no desempenho das atividades técnicas, conjugando a isso 

expressões de interesse, consideração, respeito e sensibilidade, demonstradas por palavras, 

tom de voz, postura, gestos e toques. Essa é a verdadeira expressão da arte e da ciência do 

cuidado: a conjugação do conhecimento, das habilidades manuais, da intuição, da experiência 

e da expressão de sensibilidade (WALDOW, 2007). 
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 Melhoria das condições de trabalho das profissionais 

 

A fala de Marina expressa que as condições de trabalho desfavoráveis, sob as quais 

as profissionais de enfermagem são submetidas, podem influenciar na prestação do cuidado 

ao paciente. Assim, oferece um exemplo de medida que pode ser adotada para melhorar as 

condições de trabalho dessas profissionais: 

 

Algumas ficam meio chatas. Acho que é porque o trabalho delas é muito 

cansativo. Tem que estar o tempo todo de um lado para o outro, entre o 

primeiro e o segundo andar e não só aqui, mas em outras salas. Eu sugiro 

que fosse assim, exemplo: de tarde uma pessoa fica no máximo de manhã até 

o meio da tarde. Elas também podem ter filhos, muita coisa para fazer na 

casa delas. Aí, por isso, é que eu acho que tem que ser assim. (Marina, 

entrevista)  

 

 

Situações estressantes permeiam as instituições hospitalares, levando profissionais ao 

esgotamento e, consequentemente, a agir com indiferença e apatia junto ao paciente e à 

família. Quando submetidas a uma rotina de trabalho estressante, sem planejamento 

operacional das atividades, podem sofrer uma sobrecarga, potencializada pela longa jornada 

de trabalho (LAUTERT et al., 1999; SILVA et al., 2006).  

Estudo destaca que as jornadas extenuantes de trabalho acabam por favorecer a 

diminuição do tempo dedicado ao autocuidado e ao lazer, potencializando o cansaço e o 

estresse. É importante que as profissionais de enfermagem também possam cuidar de si para 

cuidar de outros (MONTANHOLI et al., 2006; WALDOW, 2007; RADÜNZ, 1999). 

 

 

 Adequações na unidade 

 

As crianças gostariam que fossem realizadas algumas adequações na unidade, que 

remetem às suas atividades cotidianas, a fim de que a internação seja mais agradável: 

 
Eu queria que quebrassem a parede para ficar mais espaço e poder colocar 

uma piscina bem grande aqui dentro. Elas deviam deixar a gente sair lá para 

fora. Elas não deixam. Eu também queria que tivesse uns computadores, 

feito numa lan house, e que elas dessem um notebook e um tablet. (Maria 

Cebolinha, entrevista) 

 

Tem canal que não passa aqui que eu gostaria de ver. Queria que tivesse 

antena parabólica aqui para passar os canais que a gente gosta. (Cebolinha, 

entrevista) 
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As enfermeiras poderiam colocar vídeo game no quarto. Tem vídeo game lá 

em cima, no quinto andar. Mas é muito longe e nós não podemos subir por 

causa do aparelho [da bomba de infusão contínua] e lá só tem três vídeo-

games. Às vezes eu não posso muito levantar da cama também. Seria bom! 

Eu ficaria jogando aqui [no leito]. (Chico Bento, entrevista)  

 

Na fase escolar (dos sete aos doze anos), as crianças apresentam um elevado nível de 

atividade física e mental. Porém, quando hospitalizadas, sofrem com algumas limitações, 

como a impossibilidade de sair do hospital ou, até mesmo, do leito. Com frequência, também 

não encontram oportunidades adequadas ao ambiente hospitalar para desenvolver atividades 

que gostariam. Neste contexto, são comuns os sentimentos de solidão, aborrecimento, 

isolamento e depressão (HOCKENBERRY e WILSON, 2011). Portanto, as profissionais de 

enfermagem devem ouvir as necessidades relacionadas às atividades diárias das crianças e 

buscar adequar o ambiente o quanto possível. 

 

 

 Flexibilização do horário do banho 

 

Ao seu modo, as crianças sugerem a flexibilização do horário do banho, pois, durante 

a internação, esse cuidado cotidiano tem sido realizado conforme a rotina da unidade, 

prejudicando outros aspectos importantes, como o repouso: 

 

Gostaria de tomar banho não tão cedo. Tipo... Quase seis horas da manhã 

ninguém merece, não é?! E ainda para tomar banho e pesar! Fazer os dois! 

(Cebolinha, entrevista) 

 

Eu gostaria de poder tomar banho na hora que eu quisesse. Eu queria que me 

chamassem às sete horas [07h00min], ou que eu tomasse banho na hora que 

eu acordasse. (Marina, entrevista) 

 

Acho que tem que tomar banho ainda de manhã, mas só quando acordar. 

Queria tomar banho umas nove horas [09h00min]. (Maria Cebolinha, 

entrevista) 

 

 

As crianças em idade escolar que escolhem seus horários de atividade mostram-se 

mais satisfeitas e contentes, bem como são mais colaborativas durante o tratamento, pois 

passam a sentir úteis e participativas (HOCKENBERRY e WILSON, 2011).   

Neste sentido, Hockenberry e Wilson (2011) sugere uma técnica que pode minimizar 

aspectos negativos relacionados ao rompimento do cotidiano da criança hospitalizada, 

chamada: estruturação do tempo. Essa conduta é mais adequada para o escolar e o adolescente 
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que não estão criticamente doentes e que dominam o conceito de tempo. Ela envolve a 

esquematização do dia da criança quando hospitalizada, a fim de incluir e possibilitar, 

conforme negociação, todas as atividades que são importantes para a ela e sua família, como 

para as profissionais de enfermagem: sejam os procedimentos técnicos, o horário limite para o 

banho, os trabalhos escolares, as atividades recreativas, entre outras pertinentes.  

A utilização dessa técnica pode ser discutida pelas profissionais, a fim de colocá-la 

em prática na unidade. Como as crianças com câncer podem vir a ser hospitalizadas por 

diversas vezes, a negociação da estruturação do tempo, de preferência, deve ocorrer desde o 

início do tratamento. A estruturação do tempo da criança é registrada no seu prontuário, 

podendo ser adaptada no decorrer da evolução e das reinternações da criança.  

Juntos, profissionais, famíliar acompanhante e criança podem planejar, então, um 

esquema diário, com horários e atividades assinalados por escrito, que ficará afixado no 

quarto da criança a cada reinternação. Quando alterações específicas ocorrerem, estas podem 

ser acrescentadas. Um relógio de parede, posicionado no quarto ajudará a criança e o famíliar 

acompanhante no cumprimento dos horários pré-estabelecidos. Isso ajudar a manter a 

organização da unidade e respeitar a rotina da criança e do famíliar acompanhante 

(HOCKENBERRY e WILSON, 2011).   

 

 

 Incentivo ao brincar 

 

O brincar aparece como sugestão de cuidado nos depoimentos das crianças. Sabe-se 

que nas enfermarias da unidade oncológica há espaços de recreação, porém, para a criança 

isso pode não ser suficiente. Ela precisa ser motivada para a atividade recreativa, inerente a 

sua fase de desenvolvimento, e gostaria que as profissionais participassem das brincadeiras, 

sempre que for possível: 

 

Que avisasse: “Maria Cebolinha, vai brincar!” [tom de incentivo]. (Maria 

Cebolinha, D-E) 

 

Brincassem mais. Elas não brincam muito não, porque elas ficam trocando 

soro. Mas enquanto elas não trocam soro ficam batendo papo com as outras 

enfermeiras. Elas deviam chamar para brincar. Dizer: Vamos pintar! Animar 

mais a gente. (Maria Cebolinha, entrevista) 

 

 

A criança parece necessitar de mais atenção das profissionais e desenvolver uma 

relação afetiva com elas, não apenas clínica. A falta de estimulação, deficientes experiências 
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motoras e psicomotoras, privação social, reduzida interação linguística com o adulto e 

inadequado envolvimento afetivo podem dificultar o desenvolvimento infantil e originar 

problemas de inadaptação social (FONSECA, 1998). 

 

 

 Mais comunicação 

 

As crianças reforçam a necessidade de mais comunicação das profissionais, com elas 

e seu familiar acompanhante: 

  

Conversasse na brincadeira. Seria bom, porque eu ficaria mais alegre. Ia 

ajudar na alegria. (Quinzinho, entrevista) 

 

Gostaria que elas conversassem mais comigo, para eu não ficar aqui só 

deitada. (Maria Cebolinha, entrevista) 

 

Talvez fosse melhor conversar um pouquinho mais. Explicarem mais para a 

gente sobre as coisas no hospital. (Papa-Capim, entrevista) 

 

Gostaria que elas avisassem se vai doer, se não vai. (Dudu, entrevista) 

 

É pra avisar quando ia furar e fazer mais alguma coisa. Poderiam dizer como 

era, porque era importante para ver o resultado do exame, avisar quando vai 

furar... (Jeremias, entrevista) 

 

É bom as enfermeiras falarem as coisas para a minha mãe para ela já ficar 

sabendo ao invés de saber depois, para depois ela não ficar chorando. 

(Jeremias, entrevista) 

 

 

Apesar de a comunicação ter aparecido com frequência nas falas das crianças, ela 

parece ainda ser considerada insatisfatória, o que exige das profissionais maior 

disponibilidade para o estabelecimento do processo comunicativo que supri a necessidade de 

atenção e afetividade, como também de mais informação sobre a hospitalização e aspectos do 

tratamento; amenizando os sentimentos de solidão, o medo do desconhecido e ansiedade, da 

criança e sua família. 
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 Ganho de presente 

 

Crianças referiram que gostariam de ganhar presentes das profissionais de 

enfermagem. O ato de presentear, por si só, já satisfaz necessidades das crianças, que podem 

ser tanto materiais como imateriais, sendo, essas, demonstrações de carinho e afeto: 

 

Eu queria que elas me presenteassem. [...] Depende. Roupa, brinquedo, tanto 

faz para mim. Menos boneca, porque eu não gosto muito de boneca. 

Também pode ser um beijo, um beijo, um abraço, um sorriso... [sorri]. 

(Magali, entrevista) 

 

Dar um presente. Pode ser qualquer coisa. (Quinzinho, entrevista) 

 

O presente é uma comunicação simbólica, pela qual expressamos nossos 

sentimentos. É fundamentada no conhecimento que adquirimos sobre o outro, quando nos 

interessamos por ele. Portanto, pode representar uma demonstração de afeto pela criança, que 

necessita ser considerada como ser humano único e valorizado na relação. Pode ser uma 

forma de compensá-la pelo sofrimento a que é submetida durante os procedimentos dolorosos, 

por estar em um ambiente diferenciado, privada de uma rotina social extrahospitalar e 

vivendo experiências atípicas para a sua idade. 

 

 

 Paciência 

 

Pelezinho afirma que gostaria que as profissionais de enfermagem fossem melhores, 

agindo com mais paciência durante o cuidado.  

 

Algumas não têm paciência e eu acho elas chatas. Essas fazem as coisas 

mais com raiva [sorri]. Queria que essas fossem mais boas [fossem 

melhores], tivessem mais paciência. (Pelezinho, entrevista) 

 

 

Mayeroff (1971) conceitua a paciência como uma dimensão do cuidado que permite 

ao outro crescer em seu próprio tempo e de sua própria maneira. Não se trata de uma espera 

passiva, mas de uma participação, de uma presença, na qual a profissional de enfermagem se 

coloca inteiramente a disposição. Neste contexto, é preciso dar ao outro espaço para pensar e 

sentir. 

A fala de Pelezinho também remete aos motivos que desencadeiam a „falta de 

paciência‟ de algumas profissionais de enfermagem. Pelezinho relata que essas desempenham 
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suas atividades, porém com „raiva‟, o que denota insatisfação com as atividades. Essa reflexão 

pode estar relacionada à fala de Marina, a respeito da sobrecarga de trabalho que são 

submetidas essas profissionais. 

 

 

 Amor 

 

Quinzinho gostaria de ser cuidado com muito amor. O amor pode representar um 

sentimento de afeição profunda, que inclui boa vontade e compromisso (KEATING, 1992): 

 

Gostaria de ser cuidado com muito amor. (Quinzinho, entrevista) 

 

Segundo Fromm (1995), amar é uma arte, é uma preocupação ativa pela vida e 

crescimento daquilo que amamos. Para Buscaglia (1995), é um fenômeno que se aprende, e 

no qual cada um tem o potencial para tal. 

No senso comum, muitas palavras compõem o amor: estima, apreço, satisfação, 

amizade, carinho, reconhecimento, companheirismo, respeito, tolerância, ajuda, afeto, sorriso, 

abraço, confiança, paciência, proteção, cuidado (OLIVEIRA, 2003). 

O amor na enfermagem manifesta-se por meio de um modo de ser caracterizado pela 

integração e diferenciação da personalidade que nos permite ver, aceitar e encontrar o outro 

como um ser único, diferenciado e semelhante na sua condição de humano. Porém, esta 

relação pressupõe que profissional e paciente tenham compromisso um com o outro, no qual é 

estabelecido um vínculo compartilhado e afetivo. Essa relação exige da profissional entrega e 

despojamento, bem como abertura para as experiências e sentimentos do paciente 

(OLIVEIRA, 2003).   

Para Oliveira (2003), atitudes amorosas podem facilitar o processo de recuperação e 

reabilitação da doença, uma vez que a saúde é muito mais do que a ausência de doenças, mas 

sim um estado de bem-estar ou estar melhor, ou seja, um estado de integração do indivíduo. 

 

 

 Transmissão de necessidades para a direção da unidade 

 

As profissionais são percebidas pelas crianças como possíveis transmissoras de suas 

necessidades à direção e, consequentemente, responsáveis por mudanças na unidade:  
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Eu acho que elas deveriam tentar, pelo menos, fazer alguma coisa sobre o 

que a gente diz. Elas passariam para o chefe do hospital, por exemplo. 

(Cebolinha, entrevista) 

 

Elas [as profissionais de enfermagem] podiam pedir ao chefe sobre o que eu 

quero. (Chico Bento, entrevista) 

 

Provavelmente, isso se deve ao fato de as profissionais permanecerem mais tempo 

junto a elas, sendo, assim, consideradas mais acessíveis. Referências apontam as profissionais 

de enfermagem como advogadas e transmissoras dos pensamentos e sentimentos das crianças, 

ouvindo e sentindo as suas vozes durante o cuidado. Pelo compromisso assumido na sua 

profissão, devem, portanto, defender os interesses das crianças, a fim de oferecer um cuidado 

mais adequado às suas necessidades (McPHERSON e THORNE, 2000; ALVAREZ, 2002). 

Ser defensora evolve, além de transmitir os interesses da criança, incentivar ela e sua 

família a participar do cuidado, falando, sugerindo mudanças ou apoiando práticas já 

realizadas (HOCKENBERRY e WILSON, 2011). 

 

 

 Participação em reuniões 

 

Criança revela que gostaria de participar de reuniões durante a hospitalização, 

juntamente com as demais, a fim de discutir sobre assuntos que lhes dizem respeito, 

afirmando que ninguém é mais adequado para falar das próprias necessidades do que elas 

mesmas:  

 

Olha, tem reuniões aqui com os pais, os médicos e as enfermeiras. Mas não é 

com a gente não! Eu queria que tivesse reunião com a gente, porque aí a 

gente mesmo dizia o que a gente gosta, o não gosta e o que a gente queria. 

Porque a gente sabe que nem todo o pai fala a verdade, não é?! Tem uns que 

gostam de disfarçar. Eu digo uma coisa, aí eles dizem coisas parecidas 

[enfatiza]. Aí já não é a mesma coisa que eu disse. Queria que também 

chamassem a gente [as crianças] para conversar. [...] Em qualquer lugar. Até 

mesmo onde os pais e as enfermeiras conversam, no auditório do quinto 

andar. (Cebolinha, entrevista) 

 

No serviço oncológico pediátrico do estudo, algumas crianças participam de reuniões 

individuais, e não coletivas, junto com a família e os profissionais de saúde (a coodenadora da 

equipe de enfermagem, psicóloga, assistente social e o médico responsável). Essa participação 

é avaliada com a família e geralmente apenas são permitidas crianças a partir dos oito anos de 

idade. 
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Estudo desenvolvido em um hospital pediátrico inglês revela que, apesar da evolução 

no processo de participação de crianças durante sua hospitalização, muitas vezes elas não são 

ouvidas plenamente. As crianças expressaram que gostariam de participar mais ativamente 

nas decisões que lhes dizem respeito (ODIGWE, 2004). 

Quando a criança é inserida no processo de hospitalização, sendo ouvida e 

participando nas tomadas de decisões, sente-se mais fortalecida e valorizada, apresentando, 

consequentemente, sentimentos positivos. Tudo isso pode auxiliá-la em seu desenvolvimento, 

instigando a capacidade de questionamento e favorecendo a formação de sua autonomia 

(TERRY e CAMPBELL, 2001; RUNESON et al., 2000). 

 

 

4.3 CUIDADOS RECEBIDOS: PERCEPÇÃO DAS CRIANÇAS POR MEIO DO 

DESENHO 

 

O Procedimento do Desenho-Estória com Tema (PDE-T) possibilitou apreender 

como as crianças percebem os cuidados recebidos das profissionais de enfermagem em 

unidade oncológica. A seguir, serão apresentados os desenhos elaborados por cada sujeito do 

estudo, bem como as respectivas descrições, que tem por intuito elucidar acerca do objeto e 

objetivos do estudo.  

Destaca-se que o Desenho-Estória foi utilizado a fim de facilitar a aproximação ao 

universo infantil e adquirir informações adicionais aos dados coletados na entrevista ou que os 

reforçam, e não de definir diagnósticos psicanalíticos. Durante o PDE-T, as crianças 

verbalizaram sobre suas produções, seja na etapa de realização do desenho, da estória, do 

“inquérito” ou título. Algumas falas foram analisadas concomitantemente com as emergentes 

na entrevista, e outras auxiliaram na análise das imagens dos desenhos, conferindo sentido a 

elas.  

Foram inseridos códigos de identificação nas imagens dos desenhos, representados por 

algarismos arábicos, a fim de facilitar a compreensão do leitor sobre o conteúdo daquelas. 

A análise descritiva foi realizada seguindo-se uma sequência de organização do texto, 

a fim de facilitar a sua leitura e compreensão, a saber: estória do desenho; figuras humanas 

desenhadas; elementos, espaços físicos e verbalização, quando inseridos; título do desenho e, 

análise, propriamente dita. Algumas crianças (Mônica, Cebolinha e Dudu) desenharam 

situações diferentes de cuidados recebidos das profissionais, que foram definidas como 

“cenas”.  
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As produções gráficas das crianças foram dispostas em seções ímpares, nas páginas a 

seguir, para melhor apresentação dos resultados decorrentes do DE-T.  
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1. Desenho-Estória de Mônica 

 

 
  Figura 1. Desenho elaborado por Mônica, intitulado “Eu, minha mãe e as 

  enfermeiras”. 

 

 

Estória do desenho: “Aqui estão colhendo meu sangue de manhã (4), para eu tomar 

antibiótico ou para eu tomar a quimioterapia. Depois eu fui tomar a quimioterapia e estavam 

puncionando o cateter, aí depois a enfermeira colocou um medicamento quando eu estava na 

salinha [sala de recreação]”. 

Figuras humanas desenhadas, como ela mesma relata: “Minha mãe (1), as 

enfermeiras (2, 8, 15) e eu (5)”. Elementos inseridos: a seringa (4), o cateter Port-a-Cath (7), o 

leito (9), a touca de cabelo (8 e 15), a bomba de infusão contínua (12), o suporte de soro (11), 

a medicação (13), o soro (14), o brinquedo recreativo (10) e a bandeja (3). Sobre a bandeja 

disse: “É uma bandejinha que tem o esparadrapo, as agulhas, a gaze, o garrote”. Espaços 

físicos: espaço de recreação (na primeira e terceira cena) e o quarto, onde está deitada no leito 

(na segunda cena). 

Título do desenho: “Eu, minha mãe e as enfermeiras”. O título destaca a presença da 

mãe durante o cuidado, reforçando a importância da figura materna. A profissional deve, 

portanto, incluir o familiar acompanhante, pois isso oferece segurança à criança e ameniza 

seus temores durante a hospitalização. 
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Seu desenho contém muitos detalhes e é bastante colorido, indicando uma percepção 

aguçada ao que acontece no hospital, bom desenvolvimento cognitivo e motor para a 

elaboração de desenhos, além de emotividade, afetividade e extroversão, características 

coincidentes com o modo que se expressou. 

A mãe está presente na maioria dos cuidados recebidos e essa presença parece 

gratificante para Mônica, sugerindo que a considera protetora e facilitadora durante as 

experiências da hospitalização. Durante o inquérito Mônica relatou: “Em tudo que eu vou 

fazer, como coletar sangue, me consultar, se internar, tomar a quimioterapia, minha mãe está 

perto. Acho bom. Se minha mãe não estiver junto eu vou ficar chorando porque me sinto 

melhor com ela por perto”.   

Ela se desenha com expressão de dor (olhos fechados e choro, em 5 e 6), na primeira 

e segunda cenas, que coincidem com momentos de manipulação do cateter, periférico ou 

central, expressando necessidade de que o profissional elabore estratégias que minimizem o 

sofrimento durante procedimentos invasivos.  

Mônica disse: “Às vezes elas [as profissionais de enfermagem] puncionam na cama 

[segunda cena], às vezes na cadeira da salinha [do espaço de recreação, como na primeira 

cena] e quando eu estou lá [no espaço], brincam comigo”. Ou seja, as profissionais são 

flexíveis quanto ao local do cuidado, não restringindo a criança ao leito, nem dificultando 

suas atividades recreativas. Mesmo estando no espaço de recreação, a punção venosa é, por 

vezes, realizada neste mesmo local. Porém, a profissional deve preocupar-se em realizar 

procedimentos invasivos e dolorosos no espaço de recreação, pois a criança com a qual o 

procedimento será realizado e as demais presentes podem relacionar o espaço a algo 

igualmente doloroso, punitivo e ameaçador. 

Importante colocação de Mônica quando afirma que, ao estar no espaço de recreação, 

as profissionais também interagem brincando com ela, o que parece a agradar. A brincadeira 

faz parte do cuidado à criança e deve ser desenvolvida junto da mesma, a fim de que seja 

favorecida uma relação afetiva entre profissional-criança, estimulada a atividade recreativa 

necessária ao desenvolvimento e crescimento adequado da criança e reduzida a imagem da 

profissional que apenas causa dor e sofrimento.   

Sobre a primeira cena, relata que sua mãe está triste, apesar de ter sido desenhada 

sorrindo. Mônica esclarece: “Minha mãe ficou feliz porque a enfermeira conseguiu coletar o 

sangue de primeira e não precisa furar de novo”. A mãe é uma figura fraterna protetora e 

participa da hospitalização a fim de garantir que a criança sofra o menos possível e receba um 

melhor cuidado. Entende-se que é importante para a criança perceber que seu familiar 
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acompanhante, principalmente a mãe, está bem, pois isso a fortalece para o enfrentamento das 

situações potencialmente difíceis durante a hospitalização. 

Ela descreve: “Meus olhos estão fechados, eu estou chorando e sentindo dor. Muita 

dor, muita dor mesmo. Estou me sentindo alegre e triste ao mesmo tempo. Alegre porque 

estão fazendo um bem para mim e triste porque estão me furando e está doendo”. Ou seja, 

Mônica reconhece a importância da profissional de enfermagem no processo de seu 

tratamento, apesar de ser doloroso. Entende-se que ela está alegre por saber que o 

procedimento está sendo realizado e é necessário para a sua recuperação. Se esse tiver êxito, 

assim como os demais, consequentemente o tratamento, como um todo, também terá. 

Sobre a segunda cena, comunicou: “Esse acesso aqui (7) não está na mão não. Está 

no cateter [se referindo ao Port-a-Cath que já fez uso]”. Mônica revela como se sente nessa 

cena: “Estou triste e alegre ao mesmo tempo. Às vezes eu choro, às vezes eu grito para 

puncionar o cateter. Então eu deito, porque não vão puncionar meu cateter quando estou 

sentada, só deitada”. Quanto à profissional de enfermagem (8), ela descreve: “Pede para eu 

respirar fundo, conversa, avisa quando vai colocar a agulha. Aí eu fico mais calminha. Eu 

fico bem. Se ela não fizesse isso eu ia ficar mais triste. Ia achar ruim, porque ela não ia fazer 

bem para mim”. Ela mencionou estratégias utilizadas pela profissional para aliviar sua dor e 

acalmá-la no momento da punção do cateter. Essas estratégias são consideradas eficazes para 

Mônica.   

Ainda na segunda cena faz uma observação: “É a touca para prender os cabelos. 

Elas precisam disso porque é mais certo. É mais organizado e limpo assim”. Mônica 

percebeu a touca como um elemento utilizado pela maioria das profissionais (vide 8 e 15), 

mas não por todas (vide 2). Porém, entende que a touca é necessária durante o cuidado, visto 

que está relacionada à limpeza e organização.  

Na terceira cena, Mônica se desenha sorrindo enquanto a profissional de enfermagem 

(15) está colocando a medicação (13) e o soro (14) no suporte (11). Mônica fala: “Estou triste 

porque estou internada e alegre porque a enfermeira está fazendo um bem para mim 

colocando o remédio”. Nesta cena, observa-se que, além de Mônica não estar sendo 

puncionada, econtra-se com um brinquedo no espaço de recreação. Estar internada representa 

estar sujeita a procedimentos dolorosos em algum momento, porém são possibilitadas 

oportunidades para que possa brincar. 
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2. Desenho-Estória de Magali 

 

 
Figura 2. Desenho elaborado por Magali, intitulado “As enfermeiras me ajudam”. 

 

 

Estória do desenho: “Aqui é a enfermeira me ajudando a voltar para o quarto alegre. 

Eu estava na salinha [espaço de recreação] brincando. É só.”.  

Figuras humanas desenhadas: ela mesma (5) e a profissional de enfermagem (6). 

Elementos inseridos: medicação (1), bomba de infusão contínua (2), suporte de soro (3), 

acesso venoso (4), objetos do espaço de recreação (7). Espaço físico: espaço de recreação (7). 

Título do desenho: “As enfermeiras me ajudam”. 

Magali disse que a profissional está sorrindo porque tem que estar feliz e não triste, 

mas algumas delas são emburradas e outras mais caladas. Deste modo, sugere um 

comportamento que deve ser sempre manifestado pelas profissionais: alegria (que pode ser 

por meio do sorriso, de uma piada, da sugestão de uma brincadeira). 

Quando foi ao espaço de recreação teve brincadeira, peça de teatro, história, música e 

brinquedos, revelando atividades que agradam as crianças e que podem ajudá-las a perceber o 

espaço hospitalar de forma mais agradável, reduzindo sentimentos como o medo e a 

ansiedade, frequentemente desencadeados durante a hospitalização.  

Segundo ela, quando terminava de brincar, chamava a profissional para ajudá-la a 

voltar para o quarto, porque a bomba de infusão contínua era muito pesada e ela não 



115 
 

 

conseguia levar sozinha, Isso revela Mostrando a disponibilidade da profissional, para atendê-

la em sua necessidade, visto que Magali pede e é prontamente atendida. 

A profissional, por sua vez, não é retratada com trajes formais, mas sim descontraída, 

parecendo uma pessoa muito próxima da criança. O espaço de recreação aparentemente é 

acessível para a criança, pois não aparecem obstáculos. De fato, foi montado ao lado do posto 

de enfermagem, em ambiente de fácil transitação, próximo a todos os quartos. Chama a 

atenção que não foram desenhadas outras crianças no espaço, o que pode representar 

insuficiente contato de Magali com outras crianças. A socialização deve ser estimulada pela 

profissional, principalmente porque durante a hospitalização já foi privada de outros meios de 

socialização, como a escola e a família. Essa socialização pode ajudá-la a conseguir parceiros 

para as brincadeiras e a criar vínculos de amizade, o que contribui para que a criança vivencie 

a hospitalização e possa crescer e se desenvolver da melhor maneira possível. 
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3. Desenho-Estória de Maria Cebolinha 

 

 
  Figura 3. Desenho elaborado por Maria Cebolinha, intitulado “Maria Cebolinha no 

  hospital”. 

 

 

Estória do desenho: “Era uma vez uma menina (4) e a enfermeira (1). O soro 

acabou. A menina estava chamando a enfermeira. Mas só que a enfermeira não escutou. Aí 

ela chamou, chamou, e depois a enfermeira escutou e ela trocou o soro. Aí a enfermeira foi 

para o balcão [do posto de enfermagem]. Tinha um monte de criança pintando na salinha 

[espaço de recreação]. E ficou só Maria Cebolinha, sozinha num quarto, na cama, e a mãe 

dela desceu para ir lá em baixo. E fim!”. 

Figuras humanas desenhadas: ela mesma (4) e a profissional de enfermagem (1). 

Elementos inseridos: “tem o negócio que segura o soro [suporte do soro] (2), a enfermeira 

colocando o remédio (3), a cama (5), eu (4) e o hospital (8), o sol (6), a nuvem (7)”. 

Título do desenho: “Maria Cebolinha no hospital.”. 

Com base na estória, já apresentada, e no trecho do inquérito, a saber: “fiquei 

preocupada, porque ia ficar sem minha medicação. [...] Eu ficaria mal. Não ia melhorar. [...] 

Quando ela chegou eu fiquei bem”; entende-se que Maria Cebolinha demonstra a necessidade 

de atenção e disponibilidade das profissionais de enfermagem e da familiar acompanhante (a 

mãe), para que seu tratamento seja realizado adequadamente. Quando não recebe a devida 
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atenção, se preocupa e se sente sozinha, o que pode desencadear ou potencializar sentimentos 

de tristeza, angústia e impotência, comuns durante a hospitalização. 

No inquérito, também disse ter ficado sozinha no quarto, ao invés de estar no espaço 

de recreação (chamado de “salinha”), brincando com outras crianças. Ela relata: “queria ficar 

na salinha pintando, mas já estava tudo cheio [o espaço de recreação estava cheio e não 

tinha mais lugar para ela]”. É que eu não vi nada. Eu estava dormindo.”. Mas gostaria que 

as profissionais estimulassem para ir ao espaço de recreação: “Maria Cebolinha, vai 

brincar!”. Entende-se que ela percebeu não receber atenção das profissionais, tanto quanto 

outras crianças recebiam, o que revela a necessidade individual de maior interação e 

afetividade com as profissionais. 

Chama atenção que no título ela descreve “Maria Cebolinha no hospital”, se desenha 

fora da unidade hospitalar, insere elementos como o sol e a nuvem, mas permanece no leito, 

recebendo cuidados da profissional de enfermagem para o seu tratamento. A unidade não foi 

desenhada com porta, apenas janela. Pela janela ela pode ver o mundo afora, mas está 

submetida a restrições. Afirmou que tem muita vontade de sair para brincar fora, mas não 

pode. Com o seu desenho ela revela saber da importância do tratamento, mas, ao mesmo 

tempo, desejar não se submeter às restrições. Deste modo, expressa que tem necessidade de 

libertar-se e desenvolver atividades compatíveis com o seu desenvolvimento, como as 

recreativas dentro da unidade. 
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4. Desenho-Estória de Marina 

 

 
Figura 4. Desenho elaborado por Marina, intitulado “Meu dia a dia no hospital”. 

 

 

Estória do desenho: “Mainha me colocando para dormir, como sempre. Depois a 

enfermeira vem e troca meu soro. Os prédios desde a noite com as luzes ligadas e a luz do 

meu quarto acesa quando ela [a profissional de enfermagem] vai trocar o soro. Todo dia ela 

chega, liga a luz, ou para colocar o remédio, ou para coletar sangue. Me acordando, diz: „Oi 

Marina!‟. Eu acordo minha mãe e ela também diz: “Oi mãe de Marina!‟. E se minha mãe 

tiver saído para beber água ou para ir ao banheiro e mainha não estiver aqui na hora elas 

perguntam: „Cadê tua mãe? Onde ela tá?‟. E se é para dar um remédio tem que avisar a ela 

[à mãe].  Se ela [a profissional de enfermagem] dá um remédio avisa a minha mãe. Quando 

eu olho para cá [para a janela] eu vejo a luz bem clarinha. Depois eu caio num sono.”.  

Figuras humanas desenhadas: a profissional de enfermagem (1), ela mesma (6) e a 

mãe (9). Elementos inseridos: suporte (2), soro (3), equipo (4), lençol (7), leito (8), lâmpada 

do quarto (9), janela do quarto (11), nuvens (12), sol (13), prédios e luzes acesas fora do 

hospital (14). Espaço físico: quarto de internação. Verbalização no desenho: “Que sono.” (5). 

Título do desenho: “Meu dia a dia no hospital.”. 
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Nota-se que Marina desenhou uma situação de cuidado da profissional de 

enfermagem que ocorreu durante a madrugada. Isso está evidenciado pelas luzes acesas dos 

prédios (14) e da claridade amena do sol (13), vistos pela janela (11). Marina não pinta o sol, 

o denota ser ainda início da manhã. Em contrapartida, destaca a cor amarela da lâmpada do 

quarto (10), que é acesa de madrugada pela profissional de enfermagem, fazendo-a acordar 

muito cedo. Ela descreveu: “[...] quando acordo vejo as nuvens e um pouquinho da claridade 

do sol”. Sobre a lâmpada acesa relatou: “De manhã cedinho, toda vez que trocam o soro, elas 

ligam a luz e eu fico acordando, olhando para a luz. Aí enquanto ela coloca o soro minha 

mãe fica alisando o meu pé, me fazendo carinho e me cobrindo.”. A luz acesa incomoda a 

criança e interrompe seu sono, como ela mesma relata: “Que sono.” (5). A mãe é uma figura 

afetiva e protetora, e a auxilia oferecendo conforto em momentos considerados desagradáveis, 

como esse. 

Além da luz acesa, Marina relatou que sobre o barulho realizado pelas profissionais 

durante seu horário de sono: “Incomoda um pouco. É porque quando elas entram fazem 

zoada, aperta de um lado, aperta do outro, para parar de apitar [a bomba de infusão 

contínua]. Ela tá colocando o soro e mexendo em um negócio [botão da bomba de infusão 

contínua] para descer o soro. Eu me acordo porque escuto zoada, ou coisa assim. Eu 

dormindo, aí ela chega, liga a luz, aí eu me acordando ela diz: „Bom dia! Vou colocar só o 

soro. Vou coletar sangue‟.”. Sendo assim, mesmo que Marina tenha compreendido que é 

importante o soro e a coleta de sangue para o seu tratamento, entende-se que o horário em que 

esses cuidados são realizados é o que mais a incomoda. 

Outro fator destacado no D-E de Marina foi a preocupação das profissionais de 

enfermagem pela presença do familiar acompanhante junto à criança e pela comunicação 

adequada quanto ao que está sendo realizado para o tratamento.  
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5. Desenho-Estória de Cascuda 

 

 
Figura 5. Desenho elaborado por Cascuda, intitulado “Aqui está legal”. 

 

 

Estória do desenho: “Aqui a enfermeira cuida bem de mim. Minha mãe está do meu 

lado. Estou me sentindo bem aqui com a minha mãe e com a enfermeira. Ela [a profissional 

de enfermagem] está me tratando bem, me tratando legal, a gente está brincando, minha mãe 

está achando eu boa, está achando eu ótima, achando tudo bom, ótimo, legal! A enfermeira 

está brincando comigo e minha mãe também está. Quando ela [a profissional de 

enfermagem] pode, brinca comigo. Pode ser de montar quebra cabeça, pintar comigo. Estou 

me sentido bem. Estou rindo.”. 

Figuras humanas desenhadas: a profissional de enfermagem (1), ela mesma (2) e a 

mãe (3). 

Título do desenho: “Aqui está legal.”. 

A mãe representa segurança e bem-estar para Cascuda. Ela justificou porque a insere 

no desenho: “Porque sempre que estou em algum lugar, em qualquer lugar, minha mãe está 

perto de mim.”. Deste modo, a profissional deve valorizar e favorecer a presença da mãe 

junto à criança, para que essa vivencie a hospitalização de forma mais amena.  
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Na estória sobre o desenho, Cascuda infere que a mãe observava se ela estava bem, o 

que parecia estar relacionado à garantia de que seria bem cuidada pela profissional. Ela 

destacou que se sentia bem com a mãe e a profissional de enfermagem, e isso parece 

acontecer devido à relação afetiva estabelecida entre criança-mãe-profissional. A profissional 

não desenvolvia apenas atividades para o controle da patologia, mas também atividades 

recreativas junto à criança e sua mãe, fazendo com que superassem as experiências 

desagradáveis da hospitalização e se sentissem bem.  

Cascuda relatou ainda que, quando a profissional podia, brincava com ela. Entende-

se que a atividade recreativa não deve ser apenas realizada quando a profissional tem tempo. 

Essa deve possibilitar a participação da criança em brincadeiras, assim como brincar com ela, 

visto que é importante para a criança não relacionar a profissional apenas a procedimentos 

desagradáveis e dolorosos, mas, sobretudo, se estabeleça uma relação de confiança e amizade 

entre as duas.  
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6. Desenho-Estória de Aninha 

 

 
Figura 6. Desenho elaborado por Aninha, intitulado “A história como eu me internei”. 

 

 

Estória do desenho: “Aí foi em um dos meus primeiros dias. Esta menina estava junto 

de mim. Ela estava com cabelinho e eu também. Minha mãe estava triste. A enfermeira veio, 

botou a quimioterapia. Foi, voltou de novo, colocou o soro dela [da amiga], deu papel para a 

gente escrever, deu desenho para pintar, deu brinquedo para brincar, e pronto.”.  

Figuras humanas desenhadas: ela mesma (7), mãe (10), profissionais de enfermagem 

(12), criança do leito ao lado (16). Elementos inseridos: suporte (1), bomba de infusão 

contínua (2), medicação (3), equipo (4), roupa de cama (5), leito (6), cateter Port-a-Cath (8), 

brinquedo (9), sofá para acompanhante (11), crachá da profissional de enfermagem (13), soro 

(14), cortina entre os leitos (15), nuvens (17), estrela (18), sol (19). Espaço físico: quarto de 

internação.  

Título do desenho: “A história como eu me internei.”. 

Aninha esclareceu que inseriu as nuvens e o sol porque é a primeira coisa que faz 

quando desenha e porque se lembra de quando morava na casa da avó. Ela disse: “Eu ia para 
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a rua brincar”; revelando que recordava e sentia falta de quando podia realizar atividades de 

seu cotidiano. 

Segundo Aninha, acerca de alguns elementos que inseriu no desenho: o jogo que 

estava brincando foi trazido pela terapeuta ocupacional; gostava do cateter porque suas mãos 

ficam livres de furadas, o que revelou ter sido preparada antecipadamente sobre as vantagens 

desse dispositivo; o lençol foi importante porque a protegeu do frio.  

Ela disse ter se desenhado sorrindo porque se sentia bem quando sua mãe estava por 

perto. Entende-se que ela se sentia bem porque a mãe oferecia segurança e era uma 

facilitadora, em meio às experiências da hospitalização, como ela mesma relatou: “Minha 

mãe serve para tudo. Quando eu preciso fazer xixi ela também segura o copinho [copo 

volumétrico], vê se a quimioterapia ou o soro está acabando.”. Em contrapartida, disse que 

sua mãe estava triste, pois: “[...] quer ir para casa. Está com saudade de casa.”. Neste 

sentido, declarou que a profissional de enfermagem ajudou sua mãe a superar dificuldades: 

“Ela conversa com a minha mãe. Fica me olhando enquanto minha mãe vai telefonar para 

casa.”. Sendo assim, a profissional se preocupa com o binômio criança-família, oferecendo-

lhes suporte quando necessitam. 

Outro aspecto que chama atenção no desenho é o crachá da profissional (13). Sobre 

isso Aninha relatou: “Está com o crachá dela, pra todo mundo saber o nome dela. Toda vez, 

quando ela [a profissional de enfermagem] vir aqui, sabemos o nome delas. Porque é bom, 

porque se aconteceu coisa errada é Fulano, foi Cicrano... Aí minha mãe vê e fica sabendo.”. 

Assim, o crachá foi considerado importante por facilitar a identificação das profissionais pelos 

pacientes e familiares e contribuir como medida de controle e responsabilização dessas.   

Sobre a criança do leito ao lado (16) declarou: “Essa aqui é minha amiga. Ela está 

dando tchau para mim. Conheci ela e várias coleguinhas. A mesma coisa que a enfermeira 

faz por mim faz por ela. Se eu ganho jogo, ela ganha. Se eu tenho um desenho para pintar, 

ela também. Toda criança tem que ganhar. É o direito, não é?!”. Aninha estava atenta para 

como era cuidada e como as demais crianças hospitalizadas também eram. Para ela, todas as 

crianças possuem os mesmos direitos, devendo ser igualmente favorecidas quanto às 

atividades recreativas, entre outras.      
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7. Desenho-Estória de Rosinha 

 

 
Figura 7. Desenho elaborado por Rosinha, intitulado “A agulha”. 

 

 

Estória do desenho: “É a enfermeira que vai pegar a agulha para dar no soro para 

eu tomar.”.  

Figura humana desenhada: profissional de enfermagem (1). Elemento inserido: a 

agulha (2).  

Título do desenho: “A agulha.”. 

Rosinha retratou o cuidado voltado ao procedimento técnico: “Ela vai dar a 

medicação”. Chama a atenção que no desenho destacou a seringa, chamada por ela de agulha: 

“Eu escolhi a agulha porque ela já fez medo a todo mundo. Mas hoje não faz mais medo para 

mim. Porque já estou acostumada.”. A agulha é marcante e causa muito medo às crianças, 

por estar relacionada a procedimentos invasivos e dolorosos. Rosinha disse que já estava 

acostumada e isso não significa que ela não sentia nenhum grau de dor com o uso da agulha, 

mas que o medo foi reduzido após ter maior experiência com os procedimentos que a 

envolvem. 
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8. Desenho-Estória de Jurema 

 

 
Figura 8. Desenho elaborado por Jurema, intitulado “A enfermeira cuidando de mim”. 

 

 

Estória do desenho: “Aqui é o „medmed‟ [a bureta] com o antibiótico [pintado de 

amarelo] e o soro [incolor]. E a bomba [bomba de infusão pintada de azul], com a 

enfermeira colocando o antibiótico. E eu aqui [no leito]. Estou tomando remédio para ficar 

boa porque tenho bichinho no sangue. A enfermeira está colocando antibiótico para eu ficar 

boa. Às vezes dói antibiótico na veia. Por isso que estou com um sorriso na cara.”.  

Figuras humanas desenhadas: profissional de enfermagem (3) e ela mesma (2). 

Elementos inseridos: suporte de soro (4), medicação (5), bomba de infusão contínua (6), 

equipo (7), acesso venoso periférico (8), leito (9). Espaço físico: quarto de internação.  

Título do desenho: “A enfermeira cuidando de mim.”. 

Ela destacou a profissional de enfermagem proficiente, que aplica adequadamente a 

medicação necessária ao tratamento e utiliza roupas diferenciadas, porque acreditava que esse 

deve ser o jeito correto de cuidar. Após ser questionada sobre essa percepção, afirmou que 

não sabia explicar porque achava isso, mas que a touca é importante para prender o cabelo, ou 
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seja, para evitar que algo relacionado a isso seja um risco para a criança. Também revelou 

que, além da administração de medicações, a profissional era alegre. 

Ela se desenhou com acesso venoso periférico, apesar de fazer uso de já estar com o 

cateter Port-a-Cath há seis meses. Ela utilizou acesso periférico por um período de um ano 

antes da implantação do cateter. Essa experiência parece ter sido muito marcante para ela, não 

só por inserí-lo no desenho, mas por destacar os membros superiores em tamanho ampliado, 

provavelmente por ter sido muito manipulado durante a hospitalização. 

Ela desenhou a cama em tamanho ampliado, também por ser muito utilizada por ela: 

“Eu fico muito nela.”. A profissional, entretanto, deve, sempre que possível, estimular a 

criança a realizar alguma atividade física e recreativa, para que ela não se restrinja apenas ao 

leito. 
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9. Desenho-Estória de Cebolinha 

 

 
Figura 9. Desenho elaborado por Cebolinha “O bem e o mal”. 

 

 

Estória do desenho: “Aqui a enfermeira está colocando o remédio e está sendo 

boazinha e eu estou gostando [primeira cena]. Mas aqui ela está colocando a medicação, 

mas sendo malvada e eu não estou gostando [segunda cena]. Aqui ela está conversando 

comigo [primeira cena] e aqui não, porque ela está fazendo do jeito dela e sendo grossa 

comigo [segunda cena].”. 

Figuras humanas desenhadas: ele mesmo (2) e as profissionais de enfermagem (9 e 

11). Espaço físico: quarto de internação.   

Título do desenho: “O bem e o mal.”. 

Cebolinha desenhou duas situações de cuidado, sendo que em cada uma havia 

profissionais de jeitos diferentes (boazinha e malvada). Relatou: “Eu quero mostrar o jeito 

das enfermeiras de ser. Tem enfermeiras que são boazinhas e outras que não são.”. Para ele, 

ser boazinha é: ser carinhosa, alegre, conversar, explicar as coisas. E malvada: ser zangada. 

Cebolinha explicou como se sentia em cada uma das situações: “Nesse [desenho. 

Primeira cena], me sinto feliz porque a enfermeira está colocando remédio e está sendo 
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boazinha. No outro [segunda cena] me sinto triste porque a enfermeira está colocando o 

remédio, mas está sendo malvada.”.  

Ele revelou que além da medicação, também é importante a relação afetiva para o 

bem-estar da criança. Sobre os corações desenhados, relatou: “aqui (8) é como fica meu 

coração, porque estou gostando e fico feliz. Mas aqui (10) é o coração da enfermeira porque 

ela está sendo malvada. O coração dela é assim, partido. Ela também não está gostando de 

cuidar da criança. Nem ela está gostando e nem a criança está gostando. Ela não gosta do 

trabalho dela. Só faz isso, eu acho, porque ela precisa do dinheiro.”. Assim, quando a 

profissional era malvada, seu coração não era íntegro, pois não se relacionava com o outro por 

considerá-lo, por sua vontade e livre iniciativa, mas porque se sentia obrigada a isso, o que é 

desagradável tanto para a criança, quanto para a profissional (que age de „má vontade‟). 
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10. Desenho-Estória de Cascão 

 

 

 
Figura 10. Desenho elaborado por Cascão “Cascão e as enfermeiras”.  

 

 

Estória do desenho: “Aqui aconteceu hoje. Eu senti uma dor na coluna e a 

enfermeira foi pegar a medicação e veio dar a medicação para mim. Depois pediu para eu 

dormir um pouquinho. Ela também disse: „Cascão, se acalme! Você vai ficar bom logo rapaz, 

vai logo para casa!‟.”. 

Figuras humanas desenhadas: ele mesmo (2) e a profissional de enfermagem (5). 

Elementos inseridos: o travesseiro (1), o leito (3) e a seringa (4). Espaço físico: o quarto de 

internação.  

Título do desenho: “Cascão e as enfermeiras”. 

Cascão relatou que as profissionais estão sempre alegres e sorridentes. Na estória 

afirmou que a profissional, além de administrar a medicação para dor, também preza pelo seu 

bem-estar, se comunicando com ele no intuito de acalmá-lo e ajudá-lo a superar essa 

experiência difícil. Isso parece ser percebido de modo muito positivo por ele. 
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11. Desenho-Estória de Chico Bento 

 

 
Figura 11. Desenho elaborado por Chico Bento “Todas as crianças com câncer no 

hospital”. 

 

 

Estória do desenho: “Ela [a profissional de enfermagem] está me furando para me 

internar. Ela fala que vai puncionar na salinha de procedimento, depois punciona. Aí me leva 

para cama para ficar internado. E depois leva o remédio e coloca na bomba [bomba de 

infusão contínua]. Achei bom. Medicação para cuidar da saúde. E ela [a enfermeira] é 

alegre.”. 

Figuras humanas desenhadas: ele mesmo (1) e a profissional de enfermagem (4). 

Elementos inseridos: garrote (2), acesso venoso periférico (3), leito (5). Espaço físico: quarto 

de internação. 

Título do desenho: “Todas as crianças com câncer no hospital.”. 

Chico Bento esclareceu que está sentado em cima da cama e a profissional em pé, ao 

lado. Segundo ele, a profissional: “chegou, disse que ia furar, pediu a mão, amarrou um 

negocinho [o garrote] e furou. Disse que vai puncionar para se internar. [...] Eu achei bom, 

me sinto bem, porque ela me disse o que ia fazer.”. Desse modo, percebe-se que, para a 
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criança, a comunicação com o intuito de prepará-la para o procedimento facilita sua 

compreensão e aceitação, auxiliando-a a sentir-se bem e tranquila.  
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12. Desenho-Estória de Xaveco 

 

 
Figura 12. Desenho elaborado por Xaveco “As enfermeiras, o hospital e as crianças”. 

 

 

Estória do desenho: “É a técnica colocando o soro (7), entrando no quarto para 

deixar o soro. Estou alegre porque eu pintei um desenho e porque a técnica [de enfermagem] 

está colocando o soro para mim. É que o soro acabou e ela já está colocando outro. Estão 

cuidando bem. Aqui é a enfermeira no computador (5). A técnica no telefone (4).”.  

Figuras humanas desenhadas: técnicas de enfermagem (4 e 7), enfermeira (5), ele 

mesmo (9). Elementos inseridos: armário do posto de enfermagem (1), telefone (2), 

computador (3), balcão do posto (6), suporte (8), leito (10), lâmpadas de alarme (11). Espaço 

físico: posto de enfermagem, corredor e quartos.  

Título do desenho: “As enfermeiras, o hospital e as crianças.”. 

Na sua estória Xaveco revelou se sentir satisfeito ao ver as profissionais cumprindo 

adequadamente atividades que contribuem para o seu tratamento. Também destacou a 

atividade recreativa realizada no próprio leito, o que parece contribuir ainda mais para seu 

bem-estar durante a hospitalização. 
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Chama atenção a sua visão global do cuidado: tanto assistencial (por meio do contato 

direto profissional-paciente) como administrativo. Destacou a importância da realização das 

atividades administrativas: “[...] tem computador e telefone. Uma técnica pega o telefone e a 

enfermeira olhando a tela sobre uma receita de um paciente. Acho importante para liberar as 

pessoas [dar alta hospitalar], para atender o telefone de alguma coisa. Porque se não tivesse 

isso ia ser ruim. Não iam liberar as receitas, não iam atender os telefones, fazer as coisas.”. 

Ele desenhou a estrutura da unidade, inclusive as lâmpadas de alarme, e destacou a 

importância da organização dessa estrutura de forma que favoreça o cuidado, como revela: “É 

porque se acontecer alguma coisa no hospital é só apertar o botão que isso acende. As 

técnicas, as enfermeiras, as médicas veem. Se acontecer alguma coisa no hospital eles veem 

se acende e apita e aí saem para ver.”. Isso parece oferecer maior segurança à criança, que 

espera ser prontamente atendida.  
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13. Desenho-Estória de Dudu 

 

 
 Figura 13. Desenho elaborado por Dudu “Cuidar bem”. 

 

Estória do desenho: “Eu deitado na maca para a enfermeira me furar. Eu vou para 

uma salinha [de procedimentos] para puncionar. Aqui é assim. Às vezes não dói, mas às 

vezes dói. Ela fura e depois vou para o quarto se internar. E depois colocam um bocado de 

remédio.”.  

Figuras humanas desenhadas: profissionais de enfermagem (2 e 8), ele mesmo (1). 

Elementos inseridos: maca da sala de procedimento (3), leito (4), suporte (5), medicação (6), 

equipo (7). Espaços físicos: sala de procedimento (primeira cena) e quarto de internação 

(segunda cena).   

Título do desenho: “Cuidar bem.”. 

Sobre a primeira cena declarou estar na maca da sala de procedimento, onde a 

profissional estava puncionando para, posteriormente, interná-lo. Disse que estava se sentindo 

mal porque o procedimento iria doer. Ele comunicou à enfermeira que tentou tranquilizá-lo: 

“[...] ela diz que às vezes dói e às vezes não dói. Aí eu me sinto melhor.”.  

Após a punção, foi levado ao quarto de internação (segunda cena), onde foi dada a 

continuidade ao seu tratamento. Intitulou o desenho de “Cuidar bem”, que, para ele significa: 

“Botar remédio devagarzinho. Ela vai fazer devagar e devagar não dói. Porque elas fazem as 
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coisas direito.”. Ou seja, a profissional cuida bem quando se preocupa não só com a 

medicação a ser administrada, mas com a criança, realizando o procedimento de forma menos 

traumática possível.   
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14. Desenho-Estória de Anjinho 

 

 
Figura 14. Desenho elaborado por Anjinho “O menino e a enfermeira”. 

 

 

Estória do desenho: “Eu pedi a ela e ela está me ajudando a ir a algum lugar. Pedi 

para ela me levar ao banheiro e ela foi me levar.”.  

Figuras humanas desenhadas: ele mesmo (1) e a profissional de enfermagem (7). 

Elementos inseridos: acesso venoso periférico (2), equipo (3), medicação (3), suporte de soro 

(5), touca (6).  

Título do desenho: “O menino e a enfermeira.”. 

Anjinho destacou a disponibilidade da profissional em atender sua necessidade 

estabelecendo uma relação de ajuda. Quando a criança pediu ajuda para deslocar-se foi 

prontamente atendida. 

Ele declarou ainda que: “A enfermeira está bem, feliz, me ajudando.”. A criança 

percebe que a profissional ajuda com boa vontade, o que pode ajudar a criança a superar as 

dificuldades da hospitalização por tê-la como uma parceira, uma amiga disponível.  
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15. Desenho-Estória de Pelezinho 

 

 
Figura 15. Desenho elaborado por Pelezinho “Eu e a enfermeira”. 

 

Estória do desenho: “Sou eu e a enfermeira. Ela está colocando o medicamento. Eu 

estou deitado. A enfermeira está em pé.”. 

Figuras humanas desenhadas: ele mesmo (5) e a profissional de enfermagem (6). 

Elementos inseridos: suporte (1), medicação (2), bomba de infusão contínua (3), equipo (4), 

leito (7). Espaço físico: quarto de internação. 

Título do desenho: “Eu e a enfermeira.”.  

Sobre a profissional, relatou: “Aqui ela faz quase tudo. Ela é legal. Está alegre. Acho 

que ela é boa.”. Para Pelezinho, a profissional de enfermagem é quem realizava a maioria dos 

cuidados e demonstra comportamento positivo, agindo com alegria e sendo, 

consequentemente, bem vista por ele. Isso pode facilitar a relação entre a profissional e a 

criança, para que essa não relacione a profissional apenas a algo que remete à dor e ao 

sofrimento, principalmente quando se leva em consideração que, durante a experiência da 

hospitalização, a profissional estará em constante contato com a criança.  
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16. Desenho-Estória de Quinzinho 

 

 
Figura 16. Desenho elaborado por Quinzinho “Cuidado com a leucemia”. 

 

 

Estória do desenho: “Está conversando comigo sobre o medicamento. Era sangue. 

Eu ia tomar sangue. Mandou eu dizer o nome todinho e o tipo sanguíneo para ela confirmar. 

Ela chegou aqui e perguntou: „Quinzinho?‟. E eu disse: „Está confirmado! O tipo sanguíneo 

é A positivo.‟. Ela disse: „Está tudo confirmado.‟. Aí depois ela aplicou. Eu disse a ela: „Esse 

é meu sangue. Eu tomo! Se fosse de outro eu não tomava não!‟ [enfatiza].”.   

Figuras humanas desenhadas: a profissional de enfermagem (1) e ele mesmo (2). 

Elementos inseridos: acesso venoso periférico (3), equipo (4), bolsa de sangue (5) e suporte 

(6). 

Título do desenho: “Cuidado com a leucemia”. 

Quinzinho disse que, na estória do desenho, fez referência ao início do seu 

tratamento contra a leucemia. Destacou a comunicação entre profissional e criança. Entende-

se que a profissional o considerou, auxiliando-o a participar de seu cuidado. Isso pode tanto 

evitar erros no decorrer do tratamento como oferecer à criança maior compreensão e 

confiança acerca do que está sendo realizado para o tratamento de sua doença. 
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17. Desenho-Estória de Jeremias 

 

 
Figura 17. Desenho elaborado por Jeremias “Estória sobre o tratamento da doença”.  

 

Estória do desenho: “Aqui a enfermeira está vindo trocar o soro e troca. Aí volta 

para a recepção. Do lado está a minha colega. Ela também está tomando remédio. Ela [a 

profissional de enfermagem] chega, lava as mãos e não faz nada. Só troca o soro e sai. Só 

avisa quando vai colocar a medicação. Aí a enfermeira vai embora porque já trocou o 

soro!”. 

Figuras humanas desenhadas: ele mesmo (4), colega do leito ao lado (2), profissional 

de enfermagem (9). Elementos inseridos: leito (1), cortina entre os leitos (3), suporte (5), soro 

(6), equipo (7), bomba de infusão contínua (8). Espaço físico: quarto de internação. 

Título do desenho: “Estória sobre o tratamento da doença.”. 

Na estória ele declarou que a profissional colocou o soro e saiu do quarto, nada mais. 

O que denota que sente falta de um cuidado além do procedimento técnico. Na entrevista 

também declarou algo semelhante, afirmando que as profissionais só diziam que iam colher o 

sangue e mais nada, comentando que acha necessário que a profissional converse, diga como 

é o procedimento, porque é importante e quando é preciso realizá-lo.  
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Também desenhou a criança do leito ao lado, justificando: “Porque a enfermeira 

cuida dela também, porque ela está na mesma situação que eu estou. Por isso eu também 

desenhei ela. Tem que colocar medicação, mudar o soro. Se ela cuidar ruim da gente a gente 

morre. [...] As enfermeiras tem que cuidar bem de mim e também cuidar da minha colega do 

jeito que cuida de mim.”. Semelhante ao que revelou Aninha, em seu PDE-T, Jeremias 

observou não só como era cuidado pelas profissionais, mas também como as profissionais 

cuidavam das demais crianças, já que todas necessitavam do cuidado para se recuperar da 

doença.  

Entende-se que se as crianças não são bem cuidadas – sem receber a medicação 

adequadamente, entre outros cuidados – e se observam que outras crianças hospitalizadas não 

são, podem desenvolver sentimento de insegurança, além do medo de que o tratamento não 

tenha eficácia, tendo como consequência, a morte.  
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18. Desenho-Estória de Papa-Capim 

 

 
Figura 18. Desenho elaborado por Papa-Capim “As enfermeiras”. 

 

Estória do desenho: “Ela [a profissional de enfermagem] chega para fazer minha 

medicação. Aí fico bem melhor e depois de passar alguns dias volto para casa. Depois volto 

para cá para tomar de novo.”.  

Figuras humanas desenhadas: ele mesmo (3) e a profissional de enfermagem (7). 

Elementos inseridos: leito (1), travesseiro (2), suporte (4), bomba de infusão contínua (5), 

medicação (8), equipo (9), lençol (10). Espaço físico: quarto de internação. 

Título do desenho: “As enfermeiras.”. 

Na estória, Papa-Capim destacou o cuidado voltado ao tratamento medicamentoso, 

necessário para o controle de sua doença. Porém, durante o inquérito acrescentou: “Ela [a 

profissional de enfermagem] chega, troca a medicação e depois bota a bomba [bomba de 

infusão contínua] para circular. Conversa um pouquinho de nada e depois vai para outra 

[criança]. [...] Talvez fosse melhor conversar um pouquinho mais. [...] Elas explicarem mais 

para a gente.”. Neste sentido, revelou que sente necessidade de mais atenção, por meio da 

comunicação entre profissional-criança. Ele não mencionou o assunto da comunicação, 
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podendo-se inferir que sente maior necessidade da comunicação afetiva, ou seja, aquela que 

possibilita um maior conhecimento da individualidade da criança e a manifesta carinho e 

consideração por ela. 
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados deste estudo evidenciaram que as crianças possuem percepção aguçada 

acerca dos cuidados recebidos e que cuidar em unidade oncológica pediátrica demanda muita 

especificidade da equipe de saúde, mais diretamente, das profissionais de enfermagem. Essas 

devem desenvolver uma prática que agrega conhecimento e habilidade técnico-científicos, 

atenção ao crescimento e desenvolvimento da criança, disponibilidade de tempo, capacidade 

de comunicação e relação afetiva, atenção ao familiar acompanhante, entre outros. 

Demonstraram que as profissionais cuidam das crianças, estimulando sua 

alimentação e ingestão hídrica, atividade física, recreação e banho, sendo esse realizado em 

horário condicionado conforme a rotina da unidade. Destaca-se a importância dos cuidados 

cotidianos, pois é por meio deles que as crianças hospitalizadas são adequadamente auxiliadas 

a manterem boas condições das funções fisiológicas, biológicas e psíquicas, necessárias tanto 

para o processo de crescimento e desenvolvimento, como da terapêutica. 

Revelaram que as crianças com câncer hospitalizadas sentem-se otimistas para a 

cura, quando percebem que estão recebendo adequadamente os recursos terapêuticos 

necessários e quando são cuidadas por profissionais que demonstram segurança e 

compromisso. Isso reforça a importância de que as profissionais atualizem, constantemente, 

seus conhecimentos; demonstrem às crianças o quanto estão envolvidas em seu processo 

terapêutico; e as estimulem a colaborar com esse processo. 

Experiências de dor e medo, também foram relatadas, sendo essas decorrentes, 

principalmente, dos procedimentos invasivos (como punção venosa, administração de 

medicamento intramuscular – Granulokine
®
 – e implantação do cateter). A dor e o medo 

podem ser minizados pelas profissionais, quando demonstram atitudes afetivas; preparam a 

criança, antecipadamente, para o procedimento; e consideram seus sentimentos e opiniões. 

O processo de comunicação foi evidenciado como instrumento fundamental para o 

cuidado da criança e de sua família. Esses podem sentir-se fortalecidos, confiantes e 

participantes no processo de hospitalização quando são atendidos em suas demandas e 

recebem subsídios que as auxiliam nesse processo, como: a explicação, a informação, o 

incentivo e a oportunidade para que compartilhem decisões durante o cuidado. Além disso, a 

comunicação entre profissionais de enfermagem-criança e profissionais de enfermagem-

família está relacionada a uma conduta ética, baseada no respeito aos direitos dos pacientes e 

de seus familiares, bem como no cuidado destinado ao ser humano e não, apenas, a sua 

doença.  
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Considera-se que, nos espaços de formação e cuidado à criança, as profissionais de 

enfermagem devem ser estimuladas a discutir e desenvolver competências comunicacionais, 

visto que a comunicação é uma importante estratégia para cuidar da criança, tornando a 

hospitalização mais agradável para elas. 

As crianças também manifestaram como gostariam de ser cuidadas. Entende-se que 

devam ser incentivadas a informar suas necessidades afetivas, recreativas, comunicacionais, 

de mudanças na unidade, entre outras, que possam agradá-las, tornar a experiência da 

hospitalização menos traumática e favorecer o seu adequado crescimento e desenvolvimento. 

A profissional, em contrapartida, deve buscar meios para atender as necessidades 

apresentadas por elas próprias. 

As expressões gráficas das crianças reforçaram resultados obtidos nos depoimentos, 

convergindo para a importância de que a profissional favoreça e participe de atividades 

recreativas; seja disponível, atendendo aos seus pedidos; ofereça informações a ela e aos seus 

familiares acompanhantes; valorize a figura materna como fonte de segurança e conforto; que 

desenvolva um cuidado, respeitando seus horários de sono e repouso.  

Assim, as profissionais devem permitir que as crianças transmitam suas 

necessidades, pois precisam ser valorizas e compreendidas,  ouvidas elas estão atentas ao 

cuidado recebido, durante sua hospitalização, podendo muito contribuir. Espera-se que 

pesquisas sejam desenvolvidas e práticas implementadas, com base na percepção das crianças 

deste estudo, sendo relevante a realização de avaliações sistemáticas que confirmem a 

efetividade dos resultados e fundamentar o cuidado à criança com câncer hospitalizada.  
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APÊNDICE A – Informações ao responsável pela criança sobre a pesquisa e Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

 

 

 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA AO RESPONSÁVEL PELA CRIANÇA E 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

I. INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA AO RESPONSÁVEL PELA CRIANÇA  

 

 

Eu, Rosyaline da Silva Bezerra, aluna do Curso de Mestrado em Enfermagem da 

Universidade Federal da Bahia, estou realizando um estudo com o título “Percepção de 

crianças sobre os cuidados recebidos das profissionais de enfermagem em unidade 

oncológica”, que tem como objetivos: compreender a percepção de crianças, na faixa etária de 

sete a doze anos, acerca dos cuidados recebidos das profissionais de enfermagem em unidade 

oncológica pediátrica; identificar as necessidades de cuidados manifestadas pelas crianças. 

Esta pesquisa pretende contribuir para a expansão do conhecimento e das práticas de 

enfermagem relacionadas ao cuidado da criança hospitalizada com câncer e buscar melhoria 

para a saúde dessas crianças. 

Neste estudo, irei preencher um roteiro com informações sobre a criança, a fim de 

conhecê-la melhor, a saber: nome, idade, sexo, escolaridade, religião, cidade de origem, 

estado, tipo de câncer, início do tratamento, dia de internação hospitalar, motivo da internação 

atual, internações anteriores (mês e ano, dias internado(a), local da unidade que esteve 

internado); assim como informações sobre você, que é o(a) responsável pela criança, a saber: 

o seu nome e seu grau de parentesco com a criança. A pesquisadora também vai realizar uma 

entrevista com a criança e solicitar que ela faça um desenho considerando como as 

profissionais de enfermagem cuidam dela aqui na unidade oncológica pediátrica.  

Para isso, serão necessárias as autorizações voluntárias tanto da criança como de 

seu(sua) responsável. Vale esclarecer que a criança e o(a) senhor(a), responsável pela criança, 

terão o direito de desistir do estudo caso desejarem, sem penalidade, prejuízo ou perda para 

ambos.  

As falas da criança serão registradas em um gravador de voz, permitindo que a 

criança escute e refaça suas falas caso preferir. Todas as gravações serão sigilosas e as falas 

serão utilizadas sem divulgar o nome da criança, pois seus nomes verdadeiros serão 

substituídos por nomes de personagem de desenhos infantis.  

Se a criança se sentir incomodada em algum momento da coleta de dados ou se a 

pesquisadora perceber algum risco, desconforto ou dano à saúde da criança, o estudo será 

suspenso.  

Em qualquer etapa do estudo o(a) senhor(a) e a criança terão acesso à Enfermeira 

Rosyaline da Silva Bezerra, principal responsável pela pesquisa, por meio dos contatos 

informados no final deste documento, caso necessitem esclarecer eventuais dúvidas.  
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Os dados coletados serão analisados e, posteriormente, apresentados na Escola de 

Enfermagem da Universidade Federal da Bahia e em eventos científicos, assim como 

publicados em revistas científicas da área da saúde.  

Os materiais com os dados resultantes do estudo ficarão guardados por cinco anos na 

Escola de Enfermagem da Universidade Federal da Bahia e, depois deste tempo, solicito 

mantê-lo sob a minha guarda, mas você e a criança poderão ter livre acesso a qualquer 

momento, caso desejarem. 

Não há despesas pessoais para os participantes em qualquer fase do estudo e não há 

também qualquer compensação financeira relacionada à sua participação. Se existir alguma 

despesa, ela será incluída no orçamento da pesquisa, o qual está sob a responsabilidade da 

pesquisadora. 

Tanto você quanto a criança poderão tirar mais dúvidas sobre o estudo por meio dos 

telefones ou e-mail que estão no final do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.  

 

 

II. TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Após ler e ouvir as informações sobre a pesquisa e me sentir suficientemente 

esclarecido(a), eu,_________________________________________, reponsável pelo menor 

______________________________________, concordo com a sua participação na pesquisa 

“Percepção de crianças sobre os cuidados recebidos das profissionais de enfermagem em 

unidade oncológica”, da Enfermeira Rosyaline da Silva Bezerra, aluna do Curso de Mestrado 

em Enfermagem da Universidade Federal da Bahia, considerando que a criança também 

aceite livremente participar, respondendo às perguntas da entrevista e realizando o desenho. 

Entendi que ____________________________________ não será submetido(a) à 

coação, indução ou intimidação e nem sofrerá danos físicos ou emocionais que comprometam 

a sua saúde física e mental, ao participar desta pesquisa.  

Não tenho dúvidas de que não receberemos benefício financeiro e não teremos 

prejuízos no tratamento caso um de nós desista da participação em qualquer momento da 

pesquisa. Estamos cientes de que teremos acesso aos dados registrados. 

 

Recife, ___/___/______         ________________________________ 

                                                              Assinatura do responsável 

                                                                                                                 

 

 

 

                                                                                                                                   

                                                                                                              

Confirmo que recebi de forma voluntária e apropriada o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido do responsável pela criança, para a participação nesta pesquisa. 

 

_________________________________ 

Rosyaline da Silva Bezerra (Mestranda) 

E-mail: rosy.enfer@yahoo.com.br 

Rua Prof. Guiomar Florence, Brotas, nº 74, Ap.207. Telefone: 0(87) 9964-7887 

 

Telefone do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal da Bahia: 0(71) 3283-7615 

Telefone do Comitê de Ética em Pesquisa do IMIP: 0(81) 2122-4756  

Impressão                                                                                         
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APÊNDICE B – Informações à criança sobre a pesquisa e Termo de Assentimento Informado 

 

 
 

 

 

 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA À CRIANÇA E TERMO DE 

ASSENTIMENTO INFORMADO 

 

I. INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA À CRIANÇA 

 

Meu nome é Rosyaline da Silva Bezerra, faço o Curso de Mestrado em Enfermagem 

na Universidade Federal da Bahia. Estudo sobre como as crianças são cuidadas pelas 

enfermeiras no hospital, como elas se sentem durante os cuidados que recebem e como 

gostariam de ser cuidadas. Então, vim lhe convidar para participar deste estudo que estou 

realizando. 

Com este estudo, quero conhecer mais sobre você e buscar melhorias para o cuidado 

das crianças no hospital. Para isso, vou precisar lhe fazer umas perguntas e pedir que faça um 

desenho sobre como as enfermeiras cuidam de você aqui no setor onde está internado (aqui na 

unidade oncológica). Porém, para que possa participar do estudo, preciso que você e que a 

pessoa responsável por você aqui no hospital concordem. 

Pode ficar a vontade para decidir se quer participar ou não. Em qualquer momento do 

estudo, você e o seu responsável podem desistir da sua participação, sem problema algum. Se 

você se sentir incomodado(a) ou se eu perceber algum problema à sua saúde, encerrarei o 

estudo. 

Tudo o que você me disser durante o estudo será registrado em um pequeno 

gravador. Isso será importante para que eu possa lhe ouvir novamente quando precisar, não 

esquecendo ou perdendo nada do que me disser. Com essa gravação você também poderá 

escutar, acrescentar ou mudar alguma informação, se quizer.  

Depois que eu concluir todo o meu estudo, irei apresentá-lo na Escola de 

Enfermagem da Universidade Federal da Bahia, como também em eventos e revistas da área 

da saúde. A sua gravação e o seu desenho ficarão guardados por cinco anos na Escola de 

Enfermagem da Universidade Federal da Bahia e, depois deste tempo, peço para guardá-los 

comigo, mas você e o seu responsável poderão ter livre acesso a qualquer momento, caso 

desejarem. 

 O seu nome não será divulgado em nenhum momento do estudo, pois vou colocar 

um nome de um personagem de desenho infantil no lugar do seu. Assim, você não será 

reconhecido quando eu apresentar esse estudo em algum lugar.  

Você e o seu responsável não precisarão gastar dinheiro com a pesquisa, pois eu é 

quem assumo todos os gastos. Todas as pessoas que participarem não receberão nenhum valor 

em dinheiro pela participação.  

Caso possa participar do estudo, será necessário que assine (ou seja, será necessário 

que escreva seu nome ou que marque seu dedo polegar) em dois documentos iguais a esse. 

Um documento ficará com você e o outro comigo. Se quiser, não precisa assinar agora. Pode 

levar este documento e pedir para um adulto que você goste ler e conversar com você sobre 
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isso. Não é preciso decidir logo agora sobre a sua participação nesse estudo. Caso precisar de 

mais tempo para decidir, estarei por aqui durante a semana aguardando a sua resposta. Assim 

que tiver decidido pode falar comigo e marcaremos o melhor momento para a sua entrevista e 

o seu desenho. 

Tanto você quanto o seu responsável aqui no hospital poderão tirar mais dúvidas 

sobre o estudo por meio dos telefones ou e-mail que estão no final do Termo de Assentimento 

Informado.  

 

 

 

II. TERMO DE ASSENTIMENTO INFORMADO 
 

 

Depois de ter recebido as informações sobre a pesquisa da Enfermeira Rosyaline da 

Silva Bezerra e me sentir sem dúvidas, eu,_____________________________________, 

entendi que vou participar de um estudo respondendo umas perguntas e fazendo um desenho 

sobre o cuidado que recebo das enfermeiras que trabalham aqui no setor onde estou internado 

(na unidade oncológica). Fui informado(a) que posso pedir outras informações sobre a 

pesquisa sempre que eu desejar e que tanto eu como o meu responsável aqui no hospital 

poderão desistir da minha participação no estudo, se assim for o nosso desejo. Sabendo que o 

meu responsável já permitiu a minha participação, digo, também, que concordo em participar.  

Confirmo que recebi uma cópia deste documento e que me foi dada a oportunidade 

de ler e tirar as minhas dúvidas. Então, concordo em responder às perguntas, realizar o 

desenho e gravar as minhas falas, para que seja desenvolvido esse estudo.  

 

Recife, ___/___/______           ________________________________ 

                                                                Assinatura da criança 

 

 

 

                                                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                                                                      

Confirmo que recebi de forma voluntária e apropriada o Termo de Assentimento 

Informado da criança, para a sua participação nesta pesquisa. 

 

 

_________________________________ 

Rosyaline da Silva Bezerra (Mestranda) 

E-mail: rosy.enfer@yahoo.com.br 

Rua Prof. Guiomar Florence, Brotas, nº 74, Ap.207. Telefone: 0(87) 9964-7887 

 

Telefone do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal da Bahia: 0(71) 3283-7615 

Telefone do Comitê de Ética em Pesquisa do IMIP: 0(81) 2122-4756  

 

 

 

 

 

Impressão                                                                                                                        

digital da 

criança 
 

mailto:rosy.enfer@yahoo.com.br


166 
 

 

APÊNDICE C – Roteiro para a entrevista e o Desenho-Estória com a criança 

 

 

ROTEIRO PARA A ENTREVISTA E O DESENHO-ESTÓRIA COM A CRIANÇA 

 

Local da entrevista:_________________________________   Número da entrevista:____ 

 

Data:___/___/_____    Início: ____h____min       Término: ____h____min 

 

 

I. CARACTERIZAÇÃO DA CRIANÇA 

 

Nome da criança:________________________________________________ Idade: _____ 

Sexo:____ Escolaridade:____________________________ Religião:__________________ 

Cidade de origem:____________________________________ Estado: ________________ 

Tipo de câncer:______________________________ Início do Tratamento:___/___/_____ 

Dia de internação hospitalar:____ Motivo da internação atual: _____________________ 

Internações anteriores (data, dias internado(a), local da unidade): __________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Uso de cateter totalmente implantado:__________________________________________ 

Nome do(a) responsável:______________________________________________________ 

Grau de parentesco do(a) responsável: __________________________________________ 

 

 

II. QUESTÕES NORTADORAS DA ENTREVISTA 

 

1) Como as enfermeiras cuidam de você aqui na unidade oncológica? 

2) Como você se sente quando recebe os cuidados das enfermeiras? 

3) Como você gostaria de ser cuidado(a) por elas? 

 

 

III. QUESTÃO NORTADORA DO PROCEDIMENTO DE DESENHO-ESTÓRIA 

 

“Desenhe para mim como as enfermeiras cuidam de você aqui na unidade 

oncológica”. 
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ANEXO A – Parecer consubstanciado da instituição proponente 
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ANEXO B – Carta de Anuência da instituição coparticipante  

 

 


