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Artigo Original

o COTIDIANO DO FAMILIARjACOMPANHANTE JUNTO DA CRIANl;:A COM DOENl;:A
ONCOLÓGICA DURANTE A HOSPITALIZAl;:AO*

THE ROUTINE OF RELATlVE /COMPANlON TO THE CHILD WITH G'ANCER DURING
HOSPITALIZATlON

EL COTIDIANO DE LA FAMILIA/ACOMPAÑANTEJUNTO AL NIÑO CON ENFERMEDAD
ONCOLÓGIG'A DURANTE LA HOSPITALIZACIÓN

Raquel dos Anjcs Sflveira-, Isabel Cristina dos Santos ülívetra"

o estudo tcm como objetivos descrever as necessrdades bíopstcossoctats dos familiares Zacompanhantes e analisar o cotidiano
dos familiares/ accmpanhantes junto á crtanca com doenca oncotógtca. Pesquisa qualitativa com sete famütares/acompanhantes
dessas crtancas. seudo utilizado um formuláríc para caractertzacác dos familiares e a entrevista náo-díretiva cm grupo. A doenca
oncclógíca altera significativamente o cotidiano do familiarJacompanhante da crianca no tocante as necessidades bíopsicossoclais.
A família estrelta os laces familiares em momentos dífíceis. como os de risco aintegrfdade da crianca, e também estabelece rede de
apele que transpóe o muro institucional e se expande para a comunidade. Considerando os relatos, torna-se relevante o desenvcl
vímentc de noves estudos dírecíonados para a familia como foco de atencác.
Descrírores. Enfermagem Pedlátríca: Neoplasias; Famílla: Crtanca Hospitalizada.

The study has as objectives to describe the relatívesyccmpaníons' bíc-psychcsccial needs and analyze the relatíves /companions'
routine ccncerning chíldren wíth oncological dísease. It was made a qualltatíve research with seven relativesycompaníons of the
se children, and ít was used a form for the relatíves' characterízation and ít was made a non-directive íntervíew in groups. The
oncclcgícal disease alters signíficantly thc daily lite cf the child family/ccmpanion wíth regard to the bio-psychcsocial needs. The
famíly strengthens thc familiar ties in dífficult moments, like the enes of rtsk to the child's íntegrity; and alsc establishes support
that transposes the ínstítutíonal wall and expands ít to the communíty; Takíng íntc account the reports. tt constdered relevant the
development of new studtes directed to the famíly as focus of attention.
Descrípters: Pediatríc Nurstng: Neoplasms: Family: Chíld, Hospitalízed.

El estudio tiene como objetivos describir las necesidades bíopsfcosociales de los familiares/acompañantes y analizar el cotidiano
de los familiares/ acompañantes junto al niño con dolencia cncclógíca, Investigación cualitativa con siete familiaresyacompañantes
de eses niños, siendo utilizado un formulario para caracterización de los familiares y la entrevista no directiva en grupo. La dolencia
oncclógíca altera significativamente el cotidiano del familiar/acompañante del niño relativo a las necesidades bíopsfcosociales. La
familia estrecha los lazos familiares en momentos difíciles, como los de riego a la integridad del niño, y también establece red de
apoyo que transpone el muro institucional y se expande para la comunidad. Considerando los relatos, se torna relevante el desar
rollo de nuevos estudios dirigidos para la familia como foco de atención.
Descriptores: Enfermería Pediátríca: Neoplasias; Familia; Niño Hospitalizado.
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INTRODU~ÁO

Durante o estágio supervísíonado do Programa

Curricular lnterdepartamental VIII (PCI VIII) - "Cui

dados de Enfermagem a Clientes Hospitalizados II" do

Curso de Craduacáo cm Enfermagem e Obstetrícia da

Escola de Enfermagem Anna Nery (EEAN) da Uníversi

dade Federal do Río de [aneíro (UFRJ), num hospital pe

diátrico universitário, tive él oportunidade de ter contato

mais próximo com criancas hospitalizadas, e a maíoría

em companhia de país/familiares, que passavam Lempo

integral ao lado delas, havendo pouca rotatividadc com

outros acompanhantes. Observei que a estrutura familiar

é na maíoría das vezes modificada por círcunstáncías do

processo de hospitalízacáo, principalmente cm doencas

crónicas, como o cáncer, cm que é necessária dedicacáo

intensiva e exclusiva a essas enancas.

Assim, ",." as familias de enancas com cáncer, muí

tas vezes, sentcm-se impotentes para satísfazcrcm as ne

cessídades relacionadas aos cuidados de saúde de suas

d id f ·1· "(14701enancas e e sustentarern suas VI as ami iares., .' '-.

Desde entáo, essa temática vem me despertando

um grande interesse, pois considero importante enten

der o relacícnamento dos familiares, que experíenciam

estar ao lado de urna enanca hospitalizada com urna

docnca oncológica, e também dos familiares e amigos

dessas enancas que nao acornpanharn o seu cotidiano

no ambiente hospítalar a fim de prestar urna assisténcia

voltada para a crianca e sua farnílía.

Vale destacar o conceíto de família(2: 9 7l: "Um sis

tema interpessoal formado por pessoas que interagem

por variados motivos, tais como afetividade e reprodu

cáo, dentro de um processo histórico de vida, mesmo

sern habitar o mesmo espaco físico" O modo da familia

cuidar e enfrentar o adoecimento de um dos seus me m

bros é na maioria das vezes influenciado pelo ambiente

e pelas relacóes familiares, pois possuem crencas e cul

turas próprias.

Cada família possui seus próprios códigos de com

portamento e comunicayao, com significay5es simbólicas

lnerentes dessa cultura, que direciona as ay6es e os rela

cionamentos interpessoais dos seus membros, tanto den

tro do grupo familiar, conlO fora dele, sendo influenciadas

por esse meio cultural, com as interay5es desse meio e

pelas condü;ües socioeconórulcas(3).

Vale destacar que um número expressivo de crian

yas no Brasil vem sendo atingido pelo cánce]~ afetando

Silveira RA, Olíveíra les

suas familías, reforcando a configuracáo epidemiológica

da doenya(4).

O traramento da enanca com cáncer representa

para a familia períodos de maior otimismo e esperanca,

intercalado com outros de maior desestruturacáo e ame

aya de perda, Esse tratamento está baseado no uso de

quimtoterapía associada acirurgta e radioterapia. Mas é

importante que seja dírecíonada atencáo especial ao tra

tarnento em enancas por estarern em fase de crescimento

e desenvolvimcnto.

No processo de saúde - doenca, a familia tem pa

pel fundamental no equilíbrio da enanca acometida pela

dccnca. Assim, a familia desenvolve funcóes como pro

porcionar carinho, conforto, seguranca e ensinar a crian

ya a entender o que se passa com ela e como enfrentar

essa fase complícada.

A familia é o alícerce necessárío no momento di

Iicil e doloroso da hospitalizacáo para quern sofre com

urna dccnca oncológica, em destaque as enancas. Assim

justifica-se um estudo acerca do cotidiano dos familia

res/acompanhantes no decorrer da internacác, tendo em

vista que a farnília que permanece com a enanca sofre

abalos emocioriais intensos, o que leva a urna desorganí

zacao dos aspectos biopsicossociais.

Quando os familiares tém suas necessidades aten

didas, sentcm-sc mais motivados a lutar contra a docnca

do íílho, já que com a partícipacáo efetiva nos cuidados

dimínuem o nivel de ansiedade deles e da enanca, adquí

rem maíor capacidade para identificar as necessídades

do filho e de tomar decisóes mais adequadas para aten

dé-los, alívíam os sentímentos de culpa, além de restabe

lecerern a fonte de seguranca para as enancas,

No momento em que os familiares recebem a noticia

da hospitalizacáo sofrem bastante, mas apesar do choque

inicial, a familia percebe-se aceitando a hospitalizacáo, por

acreditarem que essa é indispensável ao tratarnento da

críanca, Mas ernbora aceitem a hospitalizacáo, o hospital é

tido como um lugar estranho, no qual ainda nao conñamí-!

Onovo ambiente provoca "... sofrimento ffsicoe emo

cional, fazendo com que a família se sinta cansada, pouco a
vontade para cnidar da crianya e ignorada em suas neces

sidades, sendo difkil conviver com a hospitalizayao"(5: 978.1.

A fanlflia acaba sentlndo-se impotente e a mercé da

decisao dos profissionais durante a hospitalizayao, pois

em várias ocasiües nao obt:em os esclarecimentos neces

sários sobre o que e por que estao desenvolvendo urna de

terminada ayao ou procedimento com a crianya. Algumas
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famílias ao terem sua rotina diáría modificada vívencíam

um grande sofrimento de angústia gerado pela conviven

da limitada com os outros mernbros da familia, tanto pelas

suas condicóes como pelas condicóes impostas pelo hospi

tal, ocasionando a desestruturacáo do cotidiano famíhar;

Nesse estudo o cotidiano é definido como um

conjunto de acóes, realizadas por alguém todos os días

de modo sucessívo e continuolvl. Dessa forma, delimito

como objeto de estudo o cotidiano de Iamílíares/acom

panhantes junto aenanca com doenca oncológica duran

te a hospitalizacáo.

Os objetivos sao: descrever as necessidades hiop

sícossocíaís dos familiaresjacompanhantes; analisar o

cotidiano dos familiaresjacmnpanhantes junto aenanca

com doenca oncológica.

ABORDAGEM METODOLÓGICA

A pesquisa é de natureza qualítatíva, Este tipo de

pesquisa(7:21) "...responde a questóes muíto particulares

...trahalha com o universo de significados, motivos, as pi

racóes, crencas, valores e atitudes, o que corresponde a

um espaco mais profundo das rela~5es¡¡.

O cenário é um servíco de oncologia pediátrica

de um hospital filantrópico de referencia em cáncer no

Municipio do Río de [aneíro, e que atendern as enancas

de Oa 19 anos para tratamento quimioterápico, cirúrgico

e ambulatorial, e para ínternacóes. quando necessárío.

Nesse hospital também sao realizados tratamentos con

tra o cáncer para todas as idades,

Os sujeitos do estudo sao sete familiares, que for

maram dois grupos constituídos de tres e quatro mern

bros de familiares que acompanhavam a enanca para tra

tamento ou controle de doenca oncológica, Vale ressaltar

que a idade das enancas acompanhadas pelos familiares

variou de cinco a treze anos, ou seja, faixa etária atendida

na ínstítuicáo, cenário do estudo,

Os procedimentos metodológicos utilizados fo

rarn: o forrnulário para caracterizacáo dos familiares e a

entrevista náo-dirctiva em grupo.

A caracterizacáo dos sujeitos do estudo foi orga

nizada por grau de parentesco, idade, estado civil, nivel

de instrucáo e ocupacáoyproñssáo e a caracterizacáo do

universo familiar por número de pessoas na família, nú

mero de crian~as na famflia e idade de cada crian~a.

A entrevist;r nfio diretiva é " Urna forma de colher

informa~5esbaseada no discurso livre do entrevistado e
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se pressupóe que o informante é competente para exprí

mír-se com clareza sobre quest5es da sua experiencia e

comunicar representacóes e análises suas, prestar infor

macóes fidedignas, manifestar em seus ates o significado

que térn no contexto em que eles se realizarn, revelando

tanto a singularidade quanto a historicidade dos aros,

concepcóes e ideias."C8:92J. Essa entrevista é realizada in

dividualmente, porém neste estudo a mesma foi aplicada

em grupo, que tem sua origem nos estudos desenvolví

dos pelo Grupo de Pesquisa "Saúde da Crianca/Cenário

Hospualar" liderado por urna das autoras deste estudo.

A elaboracáo dos temas da entrevista foi baseada

no levantamento bibliográfico acerca da temática, e tam

bérn com vistas a atender os objetivos do estudo, Os te

mas que subsidíaram a entrevista náo diretiva ern grupo

foram os seguíntes: higiene corporal; alirnent.acáo: seno:

sentímentos do familiar jacompanhante; inforrnacóes so

bre a doenca da enanca: visita dos outros familiares; e

sustento da familia,

Para garantir o anonimato dos sujeitos, os no mes

dos familiares/acompanhautes foram substituidos pela

letra P, opcáo das autoras do estudo,

Em respeito á Resolucáo n0196j96 do Conselho

Nacional de Saúde, o projeto de pesquisa foi aprovado

pelo Comité de Ética en Pesquisa da instítuícáo, cenário

do cstudo (Parecer CEP n? 004/2008).

Após a transcricáo das entrevistas preceden-se a

análíse temática. Essa análise C7J
é constituída de tres eta

pas: a pré-análise quando é feíta a leitura do material co

letado, tomando-se por base os documentos, os objetivos

iniciais da pesquisa e a constítuícáo do corpus; a explo

racáo do material que visa a operacáo de ccdificacáo: e o

tratamento dos dados obtidos e a ínterpretacáo.

Após a leitura exaustiva dos depoimentos, emergi

ram as seguintes unidades temáticas: tipo de tumor/cán

cer; seno irregular; local para dormir; horáno do banho:

normas para alimentacáo: auxílio espiritual e Iínanceíro:

apoio familiar; crenca em Deus: diagnóstico da docnca:

ínterrupcáo do trabalhc/ccupacáo. mudancas no ritmo

da vida; auxilio governamental; respostas do organismo

ao tratamento e aspecto emocional da enanca,

Caracterizacáo dos sujeítos do estudo

Os sujeitos partícipantes do estudo foram seis

Inaes e um pai, com idade variando entre vinte e nove

e quarenta e quatro anos. Em rela~ao ao estado civil,



trés sao solteiros e quatro casados. O nivel de instrucáo

apresentado pelos membros foi um com primeiro grau

incompleto, trés com primeiro grau completo e trés com

segundo grau completo. Em relacáo aocupacáoj' profis

sao, urn trabalha corn vendas, um é pedreiro e cinco sao

do lar.

Silveira RA, Olíveíra les

fílho ... fíouei cuatro días com ela na UTl, porque nao tinhu vaga

no quarto, entt;o eu nao dormí, [iquei cuatro [has sem dormir,

pois com os aparelhos líqados, era muíto burulho, vocé nao reía

sa, nao tem como (F2 ----- 5 ínternacóes]. SÓquando eta ttcavo na

máquina de quimioterapia, oí eu nao dormíu.: (F3 10 interna

cóes]. osono nao tinho. nao dormía, apenas uma cochilada... nao

da crÍaní7a, na cadeÍra, umas cadeiras quebradas... (F5 - 1 in

ternat;:ao). Era um sofá ----- cama, a gente dormia, mas aquílo aJí

acabava com a coluna de qualquer um. (F7 - 2 internat;:oes).

Constata-se que os locais disponíveis para os fa

nüliares/acompanhantes, nao oferecem conforto ou es

tao em mal estado de conserva~ao. A Política Nacional

de Humaniza~fio preconiza a previsao de espa~os para

poltrona de acompanhamento na unidade da crian~a(12J.

Contudo, os ünniHares ainda sfio vistos nos servi~os de

saúde como elementos de obstru~ao ao trabalho.

Dois acompanhantes relatam que t.omavam o ba

nho diário apenas no horário de sono da crian~a: ... eu to

mava banho quando ela esta va dormindo (Fl - 7 internat;:oes).

dorme eu nao dormí em momento nenhum (F6 - 3 interna-

cóes ) de cinco em cinco minutos ele acordava, de noite também,

quando chegava de madrugada, a enfermeira vínha, acendia as

tuzcs, düqui a pouco medicava, e acenaía de novo .. sei que eu ft

cava com o olho fundo... (F7 - 2 ínternacñes].

Alguns aspectos ínterferem no sono dos familia

res/acompanhantes como: preocupacáo com o estado da

enanca, cuidar da enanca, ruído dos equipamentos, pun

cáo venosa, adrninistracáo de medícaiuentos, dentre eles,

os quinnoterápicos.

O tratamento contra o cáncer nao é simples isto

que os procedimcntos sao invasivos e dolorosos e causam

desconforto e sofrimento'J'". Corn ísto, os familiares aca

bam também sofrendo frente ao tratamento da enanca.

A atuacáo com pacientes graves e termínaís leva

o profissíonal a urna confrontacáo com a própria morra

lidade, suas limitacóes e sua falta de onipoténcia, e como

resultado dessa problemática podem surgir um atendí

mento frio e impessoal, a fuga das pergunras, o poder de

decidir sobre e que Ialar para nao afetar o equílíbno do

meio hospitalarf-U.

Quatro familiares acornpanhantes mencíouam o

local para dormir nas instituícóes de saúde: ""' lá no hos

pital X dormia num sofá. AquÍ também tem um sofá. Agora, nos

outros doís, que ela fícau umas tres vezes... e perto da minha casa,

era em uma cudetra, ai é maÍs dlfíCÍl (Fl - 7 interna¡;;oes)....

dormia num sofazinho (F4

Onúmero de pessoas na farnília do fannhar/acom

panhante varíou de doís a cinco familiares, o número de

enancas na Familia variou de urna a trés e a idade dessas

enancas varíou entre cinco e dezoito anos.

o farutltarvacompanhante no cenár!o
hospítalar: um cotidiano multifacetado

Os sete familiares, sujeitos da pesquisa, mencío

narn, que tem ínformacües sobre a doenca no que diz

respeito ao tipo de tumor/cáncer, que acometem as

enancas. lt um tumor cerebral, um oermínoma.: [F'l 7 in

ternacóes]. Pot o tumor do seio endodérmico... esse tumor, eu

até escreví na época, ele atua nas células modificando, ele é um

tumor m uíto aqressivo, foi no ováno.; (F2 5 ínternacóes]. Foi

leucemia linfóide aguda (F3 -10 ínternacóes]. Pot um ostroci

toma qrau II (F4 ----- 3 ínternacóes]. lt um rumor cerebral, o pior

tumor... (F5 -1 ínternacáo]. O tumor é um craniofaringioma...

(F6 3 ínternacóes]. Ele peqou leucemia do sangue..- (F7 2

ínternacóes).

Através dos relatos dos familiares, constata-se que

eles sabem o tipo de tumor e sua localízacáo, A presenca

de um familiar /acompanhante da enanca hospitalizada

traz beneficios para ambos, representando seguranca e

conforto, alérn de prevenir efcítos traumatizantes. "Os

pais térn necessidade de compreender a situacáo e o tra

tamento do filho, sentir que sao capazes de prestar assís

téncia, ter oportunidade para discutir seus sentímentos

sobre a hospitaliza~ao, continuar prestando assisténcia

ao filho, obter informa~5esprecisas e consistentes a res

peito do diagnósttco, tratamento e dos cuidados espedfl

cas ao filho"(Hn.

Em rela~fio ao padrfio do sono, a maioria dos fa

miliares destaca que o sono é irregular durante a hospi

taHza~fio: Olha, o sono a gente nao dorme direito, né? A gente

está sempre olhando a crian~:a... A gente está sempre olhando a

crian(a, preocupada com o soro, de o soro acabar, e ela tem mui

ta dÍficuldade de veia, e se acabar e ter que achar outra veia, é

wna dijiculdade terrÍveI (Fl ------ 7 internat;:oes). Sono é como to

das, nem vocé, nem acompanhante, nem o jilho, ninguém dorme

direito, vocé nao está ali para dormÍr, vocé está ah para cuidar do

tinha como dormir.: ----- 1 internacác]. Sono é aouílo, vocé nao

3 internat;:oes)...- dormia do lado
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Higiene corporal, lá era complicado porque eu só ía tomar banho

cuando ele dormía (F4 ----- 3 ínternacóes].

Supóe-se que o banho ocorria no horário do sono

por terem dificuldades em dormir, como mencionado

em relatos anteriores, e para que os ñlhos nao ficassem

agitados e se scntíssem sozínhos, como um dos familia

res menciona: ". e teve momento que ele ia jicar agitado, que

ele me via, que ele se acalmava. Entño eu ficava com medo de

saír duli, entiio algumas vezes. eu nem banho tomeí.: (F6 ----- 3

ínternacóesJ.
O faruiliar jacompanhante auxilia efetivamente a

equipe de enfermagem na assísténcia objetiva a enanca

no tocante a alímcntacao. higiene, observancias de ínter

correncias, entre outros. Corn isto, o familiar preconiza o

cuidado a enanca em detrimento de suas necessidades

biológicas, dentre elas, a higiene pessoal,

A partícípacáo da máe nos cuidados hospitalares é

um recurso importante na prevencáo de efeitos traumáti

cos da hospitalizacáo na enanca, pois o ambiente se torna

mais familiar e reduz o estresse(l3). Para que isto ocorra,

torna-se neccssárío que a equipe de saúde, em destaque,

de enfermagem envolva a familia na assisténcia, e para

isso a equipe deve estar aberta e atenta as ínteracóes, ao

impacto das vivencias desse familiar; bem como as dife

rentes formas de adaptacáo a internacáo da enanca vivi

das pelos familiares.

Seis familiares mencionam as normas para ali

mentacáo dos acornpanhantes nas ínstítuicóes de saúde:

Eles dtio um crachá, ai a gente desee em um na-ano já certo tá

do hospital, ai tem a jonta. o café da munhíi. tem o aímoco. tudo

na hora certinhu (Fl - 7 ínternacóesJ. A ulímentucác também,

aquí, o hospital dava tudo para gente (F3 - LO ínternacóes] ....

é dificil um hospital ter uma comida tao boa, como no hospital

X, as vezes era difÍcil se alimentm; porque ele estava dormindo

e nao tinha ninguém para ficar olhando ele, alguma enfermeira

as vezes Jicava, mas eu tinha que ir lá correndo, ou entao eu ji

cava sem comer, porque nao tinha ninguém para [icar olhando

ele para eu descer, ai depois, foi que uma médica conseguiu fazer

com que a minha comida subisse, mas mesmo assim nao é igual

porque vem fria (F4 - 3 interna¡;:oes). A alimenta¡;ao também

era no refeitório... tinha nosso nome lá na porta, ai a gente assi

nava, já tinha tudo certo (F5 - 1 interna<;ao). ... nao tinha quase

diferen¡;a entre a aliment(J(;ao, uma parte era das enfermeiras e

outra dos pacientes, mas as comidas eram quase as mesmas... ti

nha horário, para o café, almo¡;o e janta (F6 3 interna¡;:oesJ.

...quanto a alimenta~'éio era tudo direitinho, nos horários certos...

(F7 - 2 interna¡;:oes).

536 Rev Rene, Fortaleza, 2011 jul/set; 12(3]:532-9.

A maioria das ínstítuícóes pediátricas possui nor

mas, horário e local de alimentacáo destinado aos fami

liares acompanhantes, diminuindo assím os gastos da

família cm longas ínternacóes, Por antro lado, as normas

devem ser flexibilizadas levando em consideracáo alguns

aspectos como bairro ou estado de moradia do familiar;

hábitos alimentares, refeitório próximo da unidade de in

ternacáo da enanca, entre outros.

Quatro familiares mencionam o auxilio que re

cebem dos familiares, amigos, igreja e da cornunidade,

que em algumas vezes ocorre de forma espiritual atra

vés de palavras de conforto e demonstracáo de carinho

e em mitras vezes com apoio ñnanceíro ou doacóes de

alimentos, roupas e outras necessidades da familia da

enanca: Muíto apoio da iqre]a, dos amigos, sempre se oferecen

do para [icar com ela para mím ... muito apoio. tanto espiritual

como uma polovra para dizer, quunto material, qracas a Deus

(Fl 7 internacóes]. Osfamiliares áaa muito apoío. nem sabia

que era tao querida, porque assím a gente imagina aefomttío ser

ligada, mas nao assim por vizinhos... (F3 - 10 internacñes]. Na

verdade quem me aiudou, no inicio, para descobrí; .. eu nao tinhu

ccrulícáonenhumo de pagar, mas teve uma pessoa assím, quefoi

como uma móe. sabe...ela sempre pagou tu do, foi através dela,

que eufiz tomooraiía. tive o médico particular dela, ele nao é mi

nha patroa. assim, é como se [osse uma grande amiga... (F4 3

ínternacces}. As pessoas aerom muíto apoio, vinham as mínhas

cinco cuníuulas, vinha a minha soqra. a tia deja, a mínha mtie.:

(F7 - 2 ínternacóes].

Aínda, deis familiares mencionam o apoio que re

cebido pelos membros da familia no acompanhamento

das enancas hospitalizadas: ... mas trocava, mtntia mee ía.

meu marido ia também, porque eu nnha que ir em casa verasou

tras crian~'(ls também (Fi - 7 interna<;oesJ.... a gente reveza va,

ia para casa descansar um pouco, porque aqui é umjeito, em casa

é outro, aqui a gente vé a realidade, enttio é sempre bom vocé ir

dormÍ!; pensm; descansar um pouco, para ver ele ai e seguir em

frente...elajicava durante o dia e ia embora para casa, quando¡i
cava a minha cunhada era a mesma coisa, quando ¡icava a minha

mfie, a mae dela. (F7 2 intcrna¡;:oesJ.

O auxílio da familia foi fundamental para que o fa

mUiar acompanhante e responsável pela crian~a pudesse

descansar e nfio deixasse de lado totalmente o cotidiano

donüciliar, relacionados aos cuidados com a casa ou dire

cionados aos outros filhos. Em virtude da instala~ao de

urna doen~a, o convívio famüiar sofre modiJica~5es,a 1'0

tina diária se altera devido a ausencia da crian~a doente

e do familiarjacompanhante no domicílio.



A familia é um mundo complexo, com um processo

de viver único, porérn cornpartilhando com outras Iamí

lías e outros grupos socíaís. Díante de urna necessidade

individual de seus membros, a familia volta-sc interna

mente para atender su as necessidades e assim manter a

estrutura famíharf-l,

No relato de cinco familiares, a crenca em Deus

está presente, multas vezes como agradecimento, justi

ca e apoio emocional: Mas qracas a Deus, ele nao deixou, que

acontecesse nada dísso.: porque para a gente passar por ísso

S15 acreditando em Deus, porque ele nos dá forra mesmo e fé e

esperance (Fl ------ 7 ínternacóes]. Gracas a Deus o sustento da

[amília nao foi alterado, porque exatamente nacuele momento".

(F2 5 ínternacóes]. Mas ele vai, se Deus quiser, düquí CI dais

meses terminar o trata mento". (F3 -10 internacóes]. Eu sei que

é difIcil acreditar, mas quando a gente conhece Deus.: (F4 ----- 3

ínternacñes]. '" nesse momento, a melhor visita que eu Uve, que

me segurou,foi Deus, me peguei com Deus e sobreviví. e estamos

al" (F6 - 3 ínternacóes].

A certeza da presenca de Deus na vida dos fami

liares propicia o crescímento pessoal, superacáo das di

fículdades, alcance dos objetivos e esperanca de vidaU4J.

Constata-se que nao existe a especificacáo de determina

da religiáo, mas urna forte crenca em Dcus, como forma

de forca divina, como companheiro de momentos difíceis

e de angústia ou como protetor:

Quatro familiares rnencionam o tempo entre o

aparecímento dos primeiros síntomas até o diagnóstico

da doenca: Olha, eu demorei muito para descobrir essa doenca,

ela comerou a passar mal no final de novembro e S15 descobriu em

abriL (Fl - 7 ínternacñesJ. ", essa dor de cabera dele é desde os

seis anos, meu filho está com dez anos, eu vim descobrir que meu

filho tinha um tumor, agora, ano passado.: (F6 - 3 ínternacóes].

Hfoi wn lance muito rápido também, .. (F2 ------ 5 interna¡;:oes).

primeiro atingiu o osso do pé, ai do osso do pé passou para o osso,

ai quando passou para o osso n15s comeramos a correr atrás... du

rou uma semana até descobrir,foi rápido". (F7 ----- 2 interna¡;:óes).

Alguns tipos de cancer, em certas condic;5es, sáo

diagnosticados mais rápida e facilmente, enquanto ou

tros demandam exames repetitivos o que prolonga o

tempo de espera do diagnóstico e, consequentemente,

da incerteza por parte da famíliaU5J, Constata-se que a

definic;áo do diagnóstico da doenc;a pode ocorrer rapida

mente, ou ser um caminho demorado.

Apesar de alguns sínais e síntomas, ldentiJicado

nas crianc;as, ainda existem dificuldades na definic;áo do

diagnóstico da doenc;a por parte da equipe médica. Mes-

Silveira RA, Olíveíra les

mo com vários tipos de exames para diagnóstico, a detec

C;<10 de tumores infantis deve ser feíta por especialistas

em oncologia pediátrica.

A busca pelo diagnóstico da enanca é um percurso

náo tranquilo. seudo multas vezes confuso e demorado,

gerando alivio ao ser descoberto, alérn de sentimentos

de medo e ínseguranca por tudo lhe ser desconhecido

durante essa espera. Essa fase acarreta expectativas afa

mília, deixando-a com a vida suspensa voltada, exclusiva

mente, adescoberta do diagnóstícot-vl.

Quatro depoentes destacam em seus relatos que

o aparecimento da doenca oncológica, ocasionou a ínter

rupcáo do trabalho/ocupacáo para cuidar exclusivamen

te das enancas: Hu trabalhava e tive que parar de trabülhar.

(Fl - 7 ínternacóes]. Osustento da famítía [oí modificado, por

que quando ele tinha dois anos e pouco era a minha volta para

trabalhar, en tao eu nao pudefazer mais nada." (F4 - 3 ínter

nacóes] .... eu trabalhava e nao posso trabalhar mais.... (F5 1

internacáo]. Hu Uve que pedirférias um mes e duas semanas para

poderficar totalmente cuidando dele". (F7 - 2 internacóes].

Dois familiares acornpanhantes destacara as mu

dancas no ritmo de vida causadas pela doenca da enanca:

... minha vida mudou da água para o vinho ... para mim e para os

meusfilhosfoi muito difícil, mudou tudo., o padriío de vida que

eu consequi, eu perdi tudo assím de repente. (F5 1 internacác].

". é difícil, é tuáo difícil, cuando umfilho nosso fica doente, é tudo

átfíat. vocé nao come, vod! nao bebe, vocé nao fin nada, a sua

vida para aíi., (F6 - Sínternacóes].

Constata-se que a doenca e a hospitalízacáo da

enanca levam á alteracóes no cotidiano familiar, tornan

do o familiar acompanhante, geralmente, pais ou máes da

enanca o principal mernbro responsável e sobrecarrega

do com os cuidados á enanca, Assim, o familiar e a crian

ca necessítam de apoio dos membros da famUia, amigos

e vizinhos. Muitas vezes, esta rede de apoio é invisíve1 ao

olbar dos profissionais, Inas presente no cotidiano destas

pessoas, mesmo á distáncla.

A alterac;<1o do funcionamento familiar desestrutu

ra o antigo equilíbrio, acarret.ando mudanc;as nos papéis

desempenhados pelos seus membros e sobrecarregando

algum(16J. A família tem a percepc;<1o de desestruturac;<1o,

especialmente, no ambiente doméstico, de acordo com a

relac;áo estabelecida em seu interiOl~ confonne a idade e

capacidade de compreens<1o da situac;<1o por cada me m

bro desta(5J.

Trés familiares recebenl o auxílio do governo para

pacientes com doenc;a oncológica, que possuem baixa
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Stlveíra RPl, oliveira lCS

renda familiar, conforme os depoimentos: Recebo o ouxttto

do qovemo (Fl 7 ínternacóes]. Hoje eu recebo, nao é muíta,

mas é melhordo que nada (F6 Smternacoes}. () auxilio o gen

te recebe, está demorando um pouco, mais a gente recebe (F7

2 internacdes].

Na ro tina díária, a família continua com as respon

sabilidades anteriores, que sao acrescidas das atividades

e das demandas Iínanceíras decorrentes da hospitaliza

<;ao(5). O auxilio do governo contribui com os gastos que

demandam a doenca oncológica, auxiliando o orcamento

familiar,

Tres familiares acornpanhantes descrevern as res

postas do organismo das enancas aos tratamentos quí

mioterápíco e radioterápico:." aíruia mais quando faz radio

terapia, a enanca vomita, quimioterapia também vomita ... (Fl

7 internacóes]..,. elafez quimioterapia de novo, o cabelinho

caíu de novo, aquelas coisas que cuando faz trutamento agride

(Fl 7 ínternacóes]. Elefez um ano de quimioterapia, nao caíu

o cubeto. nao reve reacíio nenhuma... (F4 - 3 ínternacóes].

A radioterapia e mesmo o uso de várias drogas tó

xicas ao organismo podern levar, a longo prazo, a cense

quéncías desastrosas para o futuro da enanca como baixa

altura ou até mesmo um segundo cáncer, lsto torna ainda

mais desafiador a luta contra o cáncer e estimula a pro

cura de noves métodos de tratarnento mais eficientes e

menos agressívost-"!

Em relacáo aos efeitos colaterais do tratamento quí

mioterápico, eles nao sao obrigatoriamente apresentados

por todas as pessoas que fazem quimioterapia, urna vez

que dependem tanto do tipo de drogas utilizadas quanto

da forma que o organismo responde ao tratamentolU'l.

Quanto a queda de cabelo, nern toda quimiotera

pia está associada a este efcito. Mas alguns medicamen

tos atingeru o crescimento e a multiphcacño das células

que originam o cabelo, podendo provocar a queda de ca

belos, de forma total ou parcial(18).

Dois familiares relatarn a preocupacáo com o as

pecto emocional das criancas: ... entao cuando o cabelinho

dela comq:ou a cair, eu cortei também meu cabelo pequenini

nho, eufalei que era o shampoo que a gente estava usando que

estova dando queda no nosso cabelo, sabe, eu criei assim mil

fantasias~ sabe, para que a coisa ficasse o mais natural poss{vel,

entendeu?(F2 ----- 5 interna¡;:oes). '" o gente nao podio possor um

sentimento muito ruim que ele podio percebel', eficar mais aba

lado do que já estava,.. (F7 2 interna¡;:oes).

Constata-se que os familiares procuranl disfar<;ar

ou nao demonstrar o que sente m perante as crian<;as,
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como forma de protecáo emocional para que nao agra

vem o sofruneuto delas, Destaca-se que um dos familia

res utiliza urna estratégia para naturalizar a situacáo vi

venerada pela enanca. tornando sua aparencia similar a

da enanca com o corte do cabelo,

Os familiares acornpanhantes tendem a se deses

truturar emocionalmente. ernbora evitem deixar trans

parecer seus própríos sentimentos para poupar o enfer

mo, mas buscam apoio emocional na Iamília, na equipe e

nos outros acompanhantcsí!"! Quanto a relacáo de apoio

familiar, os membros da familia se apóiam, principalmen

te, nos momentos dificeis e se adaptam as mudancas que

acorrem, permitindo assim, aos membros desta família

manterem aderéncia aos tratamentos, estimulando a re

cuperacao da saúde da enanca.

O processo de reestruturacáo da família envolve

estrategias de enfrentamento adoradas pelos familiares e

equipe de saúde deritre elas: assisténcia en saúde voltada

para a rclacáo da familia quanto suas cpiníócs para lidar

com os problemas da enanca: explicacáo dos profissionais

sobre a doenca, prognóstico e evolucác da crian<;a(20),

CONSIDERAc,:OES F1NAIS

O estudo aborda o cotidiano do familiar acompa

nhante da enanca com doenca oncológica, descreyendo as

necessidades biológicas, psicológicas e scciaís que apre

sentam no acornpanhamento das enancas, desde a etapa

diagnóstica da docnca, tratamento e controle da doenca,

A entrevista nao diretiva em grupo possibilitou a

expressáo lívre de ínforrnacóes das experiencias viven

ciadas pelos familiares, como a troca de experiencias en

tre os mcmbros participantes do grupo.

O estudo permite considerar que a doenca onco

lógica altera significativamente o cotidiano do familiar j

acornpanhante da enanca no tocante as necessidades

biológicas como higiene corporal/banho diário, alímen

tacáo e seno.

Quanto as necessidades socíaís, os familiares men

cíonam o auxilio que recebcm da familia, dos amigos, da

ígreja e da comunidade. que ern algumas vezes ocorre

de forma espiritual através de palavras de conforto e

demonstr'::1<;ao de carinho e em outras vezes com apoio

financeiro ou doa<;oes de alimentos, roupas, entre outros.

Em rela<;ao aos aspectos emocionais, desta.ca-se o sofri

Inento do familiar jacolnpanhante quanto ao diagnóstico,

tratamento e consequencias da doen<;a oncológica.



A familia estreíta os lacos familiares em momentos

difíceis, como os de risco á integridade da crianca, Assim,

estabelece-se rede de apoio que transpñe o muro institu

cional e se expande para a comunidade.

Considerando os relatos dos familiares acornpa

nhantes torna-se relevante o desenvolvimento de novas

estudos direcionados aos farniliares/acompanhantes,

que experienciam estar ao lado de urna enanca com do

enea oncológica no cenário hospitalar, abordando as ne

cessidades biopsicossociais a fim de prestar urna assis

téncia de enfermagem voltada para a familia corno foco

de atencáo.
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