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A proposta desta pesquisa foi compreender o significado dos cuidados paliativos para os pais de crianças com cân-
cer. Foi utilizada a abordagem qualitativa e, como referencial teórico metodológico, a Teoria Fundamentada em Da-
dos. A coleta de dados realizou-se em um hospital oncopediátrico na cidade de São Paulo, por meio de entrevistas 
gravadas com doze pais de crianças com câncer que fizeram uso de cuidados paliativos. A pesquisa constatou que 
esses pais viviam entre o medo da morte e a esperança de cura, num extremismo de sentimentos, ora positivos, 
ora negativos, onde os cuidados paliativos foram vistos como essenciais para a melhoria da qualidade de vida dos 
pacientes e familiares agregando conforto, dignidade e alívio do sofrimento. Foram detectadas, também, as limita-
ções, necessidades e sugestões acerca dos cuidados paliativos, o que possibilita a implementação de estratégias 
que adaptem e melhorem a qualidade dos cuidados oferecidos nessa situação.
Descritores: neoplasias, cuidados paliativos, família.

The objective of this research was to understand the meaning of the palliative cares for the parents of the child’s cancer. 
The qualitative approach was used and the Grounded Teory was adopted as a methodological reference. Data were colle-
ted in a pediatric oncological hospital in São Paulo city, Brazil where we interviewed twelve parents of children with can-
cer that made use of palliative cares. The research evidenced that the parents lived between the fear of the death and the 
hope of cure, in an extremism of feelings, sometimes positives, sometimes negatives, where the palliative treatments had 
crucial importance on the patients’ quality of life and their families adding comfort, dignity and relief of the suffering. They 
had also been detected the limitations, necessities and suggestions concerning the palliative cares, what it makes possi-
ble the implementation of strategies that adjust and improve the quality of the cares offered in this situation.
Descriptors: neoplasms, hospice care, family.

El objetivo de esta investigación fue saber el significado de los cuidados paliativos para los padres del niños con 
cáncer. Fue utilizada la Teoria Fundamentada en Dados. La colecta de datos fue hecha en un hospital de cáncer pedi-
átrico de la ciudad de São Paulo, Brasil, con entrevistas con doce padres de niños con cáncer en cuidados paliativos. 
La investigación evidenció que los padres viven entre el miedo de la muerte y la esperanza de la curación, en un ex-
tremismo de sensaciones, donde los cuidados paliativos se consideran como esenciales para la  calidad de vida de 
los pacientes y su familia, agregando comodidad, dignidad y relevación del sufrimiento. También fueron detectadas 
las limitaciones, las necesidades y las sugerencias referentes a los cuidados paliativos, qué hace posible la puesta 
en práctica y las estrategias que ajustan y mejoran la calidad de los cuidados ofrecidos en esta situación.
Descriptores: neoplasias, cuidados paliativos, familia.

INTRODUÇÃO

Para os pais de uma criança com câncer a possibilidade da 
morte iminente de um fi lho leva a sentimentos difíceis e com-

plexos, pois, quando se tem um fi lho espera-se que ele cresça, 
tenha uma profi ssão, seja independente. De repente, todos esses 
sonhos são negados e o que resta de vida é transformado em 
luto, diante da grave condição da criança1,2. 

Apesar dos progressos obtidos no tratamento do câncer, cerca 
de 50% das crianças apresentam recidivas durante o tratamento, 
até encontrarem-se em situação de doença refratária, quando 
não há mais opções terapêuticas. Nesse cenário entra o cuidado 
paliativo, quando o controle dos sintomas e o suporte psicológi-
co são os propósitos a serem atingidos2,3.

A definição mundial para cuidados paliativos consiste num 
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conjunto de cuidados capaz de melhorar a qualidade de vida 
de pacientes e familiares, no enfrentamento de doenças que 
oferecem risco de vida, com a prevenção e alívio do sofrimen-
to, por meio da identificação precoce e o tratamento da dor e 
de outros sintomas de ordem física, psicossocial e espiritual4.

Contudo, ao contrário do que muitos pensam o cuidado pa-
liativo não está necessariamente associado ao fim de vida, em-
bora tenha se tornado um termo vinculado à morte ritualizada 
nos hospitais dos grandes centros urbanos5.  

Estudos mostram que quando os cuidados paliativos são in-
seridos apenas quando o paciente está fora de possibilidades 
terapêuticas, muitas famílias procuram “o grupo de cuidados 
paliativos”, desesperançadas, ignorando as reais condições do 
paciente. Assim, é defendido que, no caso do câncer infantil, 
o cuidado paliativo deve ser instituído desde o diagnóstico e 
durante todo o curso da doença, visando dar maior conforto e 
qualidade de vida ao paciente, pois o maior medo enfrentado 
pelos pais é que as crianças sofram nesse momento4-6. 

Apesar disso, os programas de cuidados paliativos são pouco 

numerosos no Brasil, não mais que 30 em todo o país, e ainda 
contam com repreensão por parte daqueles que não o consi-
deram como um tipo de cuidado válido ou desconhecem-no6. 

O presente estudo teve como objetivo conhecer o significa-
do dos cuidados paliativos para os pais das crianças com cân-
cer. 

METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa qualitativa, cujo referencial meto-
dológico utilizado foi a Teoria Fundamentada em Dados, um 
método sistemático de coletar, organizar e analisar dados que 
são extraídos do mundo empírico. Trata-se de uma metodologia 
de importância para o estudo dos fenômenos em enfermagem, 
já que é usada para compreender os processos sociais que se 
apresentam nas interações humanas, explorando sua riqueza e 
diversidade7. 

A coleta de dados foi realizada em um hospital pediátri-
co oncológico da zona sul da cidade de São Paulo, no ano 
de 2007, por meio de entrevistas gravadas com doze pais de 
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crianças com câncer, com idade entre 2 e 
10 anos, de ambos os sexos, que faziam 
uso de cuidados paliativos (controle da dor, 
náuseas e vômitos; suporte espiritual, nutri-
cional, psicológico, terapia ocupacional, e 
outros) desde o diagnóstico da doença. A 
coleta cessou no décimo segundo entrevis-
tado, momento em que houve a saturação 
dos dados.

A questão norteadora do estudo foi: 
“Para você qual o significado de cuidados 
paliativos?”

A análise dos dados seguiu os passos 
propostos pela Teoria Fundamentada em 
Dados:

1- Codificação aberta: os dados foram 
identificados, analisados e conceituados 
em códigos. Esses códigos foram agrupados 
por semelhança constituindo categorias;

2- Codificação axial: foi realizado o re-
agrupamento dos dados estabelecendo co-
nexões entre as categorias, especificadas 
em dois fenômenos distintos: “Experien-
ciando o medo da morte do filho” e “Tendo 
esperança de cura”. Nessa etapa foram en-
contradas a condição causal, contexto, es-
tratégias, interveniências e consequências 
destes fenômenos. 

3- Codificação seletiva: consiste em 
identificar o fenômeno central “Vivendo 
entre o medo da morte e a esperança de 
cura: o significado dos cuidados paliativos 
para os pais da criança com câncer”, que constitui o elo entre 
todas as categorias dos fenômenos iniciais. 

A pesquisa foi aprovada pelos comitês de ética do hospital 
onde os dados foram coletados e do Centro Universitário Ítalo 
Brasileiro e, em respeito aos princípios éticos da pesquisa com 
seres humanos e atendendo a resolução 196/96 do Conselho 
Nacional de Saúde, foi solicitada a participação voluntária dos 
sujeitos por meio do Termo de Consentimento Livre e Esclare-
cido. Para manter o anonimato dos entrevistados foi utilizado 
pseudônimos. 

RESULTADOS
Os dados obtidos permitiram o desenvolvimento do fenômeno 
central Vivendo entre o medo da morte e a esperança de cura: 
o significado dos cuidados paliativos para os pais da criança 
com câncer (figura 1), que representa a experiência dos pais 
ao vivenciarem o câncer de seu filho, descrevendo uma his-
tória de medo e incerteza, que se inicia desde o diagnóstico 
da doença e envolve repercussões biopsicossociais. Contudo, 
descreve, também, uma história de força, já que ao enfrentar 
esse processo os pais contam com o apoio de familiares, ami-
gos, equipe multiprofissional e de sua espiritualidade, o que os 
faz ter esperança no futuro. Nesse extremismo de sentimentos, 
viver entre o medo da morte e a esperança de cura tornou-se 
uma realidade concreta e constante para esses pais, tendo os 
cuidados paliativos a função de permear essa situação dando 

suporte e proporcionando bem estar a to-
dos os envolvidos.

Foi preparado por Deus esse lugar (...) 
porque assim, eles fazem o tratamento pa-
liativo de um jeito que ameniza, assim, o 
sofrimento deles e dos pais também (...) 
nós aprendemos, pois eles, nos auxilia 
e ajuda, é muito importante mesmo e se 
Deus permitir vai haver cura. (Geirahod)

O fenômeno central envolve também a 
integração das categorias encontradas nos 
fenômenos 1 e 2, “Experienciando o medo 
da morte do filho” e “Tendo esperança de 
cura”, indicando simultaneidade, inter-rela-
cionamento e interdependência, entre a tra-
jetória e as estratégias utilizadas pelos pais 
da criança com câncer no enfrentamento 
da situação.

Experienciando o medo da morte do filho
Experienciando o medo da morte do fi-
lho surge desde o diagnóstico da doença, 
acompanhando os pais durante todo o tra-
tamento. Esse medo compõe categorias 
que descrevem, talvez, a mais trágica e 
aniquiladora experiência do ser humano, 
a possível morte de um filho. Abrangem 
repercussões biopsicossociais, sentimentos 
como angústia, preocupação, sensação de 
estar num pesadelo, além da negação, ira, 
barganha, depressão e aceitação da doen-
ça8. 

Descobrindo a doença foi o elemento-chave desencadeador 
da vivência experienciada pelos pais da criança oncológica. 
Essa situação afetou não apenas os pais da criança doente, mas 
todas as pessoas de seu círculo de relações. Constituiu um mo-
mento novo, desconhecido, rodeado de insegurança, sofrimen-
to, dificuldade e instabilidade emocional. 

(...) o neuro pediu um exame e estava lá que era um tumor, 
o neuroblastoma (...) fiquei desesperada, na hora me tiraram o 
chão. (Kara)

Após a descoberta da doença ocorreu uma série de eventos 
que afetaram a harmonia familiar dos sujeitos envolvidos. Ten-
do repercussões na família evidenciou importantes modifica-
ções na estrutura familiar, sendo elas de caráter positivo, como 
uma maior união entre os envolvidos, ou de caráter negativo, 
como pressão ou dificuldades no andamento escolar por parte 
dos irmãos sadios, divórcio, problemas financeiros, e outros. 

(...) eu não vi ninguém aqui dentro deste hospital que não ti-
vesse alguma desestrutura na família (...) o meu marido foi em-
bora, se mandou, os fracos sempre se vão? (Svava)

As repercussões negativas citadas, aliadas ao distanciamento 
ou pouco envolvimento de um dos progenitores, trouxe como 
consequência Sentindo-se cansado/sobrecarregado, e contribu-
íram para o desgaste familiar.

(...) eu pensei ‘Ai meu Deus, eu não vou aguentar isso’ (...) 
era muito cansativo, meu marido não me dava aquele apoio 
que eu precisava, então ficou tudo nas minhas costas mesmo, 
ficou muito pesado. (Skuld)

“OS DADOS OBTIDOS 
PERMITIRAM O 

DESENVOLVIMENTO DO 
FENÔMENO CENTRAL 

VIVENDO ENTRE O MEDO DA 
MORTE E A ESPERANÇA DE 
CURA: O SIGNIFICADO DOS 

CUIDADOS PALIATIVOS PARA 
OS PAIS DA CRIANÇA COM 
CÂNCER (FIGURA 1) QUE 

REPRESENTA A EXPERIÊNCIA 
DOS PAIS AO VIVENCIAREM 

O CÂNCER DE SEU FILHO, 
DESCREVENDO UMA HISTÓRIA 

DE MEDO E INCERTEZA, 
QUE SE INICIA DESDE O 

DIAGNÓSTICO DA DOENÇA 
E ENVOLVE REPERCUSSÕES 

BIOPSICOSSOCIAIS”
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Entendendo e lidando com a doença surgiu como uma for-
ma encontrada pelos pais de colaborar com o tratamento dos 
filhos. A partir do momento em que entendiam os mecanismos 
e facetas da doença tornava-se mais fácil buscar recursos que 
amenizassem o impacto da realidade. Eu conversei com meus 
familiares e amigos, pesquisei na internet, agora eu sou um au-
todidata, porque todo mundo faz isso aqui, todo mundo acaba 
sabendo o que o filho tem de alguma forma. (Canuto)

Outra forma de abrandar essa realidade foi encontrada 
quando os pais mostravam-se tentando amenizar o sofrimento 
do filho. Assim, satisfazer os gostos, oferecer carinho, amenizar 
náuseas, vômitos e dor, tornavam-se fundamentais nessa tenta-
tiva. 

(...) quantas vezes eu vim para cá, fiquei com fome, vim com 
o dinheiro contado e fiquei com fome e ele fala assim ‘Mamãe 
eu quero isso’, e eu ia lá comprar para ele, e ficar com fome o 
dia inteiro (...). (Skuld)

(...) inda agora mesmo ele tava chorando de dor, colocaram 
o remédio e ele dormiu. Isso é importante para o bem estar 
dele (...). (Prour)

Tendo paciência e Conversando com a criança, também 
contribuíram na atenuação da situação vivenciada pelos sujei-
tos do estudo, além de fazer com que a criança se sentisse cui-
dada, tanto pelos pais, como pela equipe multiprofissional.

(...) a psicóloga mandava eu conversar, ter muita paciência, 
dá mais amor, mais carinho, mais atenção. Aí eu entendia,  

quando ela tomava o remédio e ficava ruim. (Brunhild)
Filho, você tem um dodói aqui .… Mamãe eu não tenho 

nada, eu venho para o hospital para brincar (…) ele põe na ca-
beça isso, só que a gente conversa, a gente não esconde dele o 
que ele tem (...). (Skuld)

Tendo esperança de cura
Tendo esperança de cura corresponde ao segundo momento 
expressado na (figura 1). Em momento algum, apesar do estigma 
de morte que se associa ao câncer, os pais perdiam a vontade 
de lutar e vencer, nunca pensavam em desistir. Mesmo quando 
o indivíduo vivenciava o estágio de “aceitação da doença”, a 
esperança funcionava como uma proteção contra o desespero, 
fazendo com que os períodos difíceis da morte fossem enfren-
tados de forma mais efetiva. 

Ainda que as chances de cura fossem mínimas, que os tu-
mores reincidissem com frequência, ou que houvesse metásta-
ses espalhadas pelo corpo todo da criança, os pais mantinham 
a esperança por meio da fé e da credibilidade dada à equipe 
multiprofissional. Nesse contexto, os cuidados paliativos mos-
travam-se presentes em todos os momentos, proporcionando 
qualidade de vida não só à criança, mas à família também.

(...) eu acho que o ser humano... ele tem medo, eu tenho 
medo (...) aqui dentro, eu vejo coisas acontecendo, então, é 
muito difícil, mas no fundo, no fundo mesmo, eu tenho aquela 
esperança, assim, que Deus vai curar o meu filho. (Kara)
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No centro da figura 1, está representado o cuidado multidis-
ciplinar, nesse cenário, englobando todos os cuidados paliati-
vos oferecidos à criança oncológica. Assim, Compreendendo a 
multidisciplinaridade no cuidado da criança com câncer cons-
tituiu uma ferramenta efetiva. Para os pais, saber que a crian-
ça tinha acesso a terapias curativas era essencial. Contudo, 
perceber que permeando esse processo curativo encontrava-se 
um processo menos doloroso, menos agressivo, mais humano, 
denominado cuidado paliativo, era vital para que o equilíbrio 
fosse preservado.

(...) quando eu estava aqui na UTI, quando não era uma psi-
cóloga, era uma voluntária, eram as enfermeiras, eram as médi-
cas, sempre conversando com ele, sabe (...). (Geirahod)

Buscando adaptação e integração do filho surgiu logo após 
a descoberta da multidisciplinaridade dos cuidados. Constituiu 
uma forma de reparar o impacto psicológico e muitas vezes a 
mutilação ou perda de função causada pela doença. Esse re-
paro dava-se através da fisioterapia e da terapia ocupacional, 
ajudando o paciente a obter uma aceitável qualidade de vida, 
com dignidade, auto-respeito e independência.

A fisioterapia é muito boa principalmente... agora que ele 
está com a coordenação motora ruim..., ajuda bastante, tenta 
recuperar a independência dele (...). (Kara)

Compreendendo a brinquedoterapia como meio de con-
forto constitui uma categoria de grande destaque. A brinque-
doterapia foi vista pelos pais como uma forma de diminuir o 
sofrimento da criança, constituindo um instrumento de comu-
nicação que revelava medos, sonhos e anseios. A maioria dos 
sujeitos afirmou que, estando na brinquedoteca, a criança es-
quecia que sentia dor, esquecia que estava doente. Era um mo-
mento só dela, de ser criança.

(...) você na brinquedoteca, presta atenção lá em cima (...) 
você vê a criança sorrindo sem perna, você 
vê criança sem braço dando risada, eu não 
sei se na situação delas eu conseguiria 
brincar (...). (Svava)

Para enfrentar o estigma da doença, suas 
repercussões e ainda ter esperanças era im-
portante que os pais permanecessem Bus-
cando apoio profi ssional e na família. Esse 
apoio fazia com que a resposta ao tratamen-
to se tornasse mais efi caz, pois ajudava a 
fortalecer a relação de confi ança e parceria, 
dando suporte para o paciente, e sua família 
a reagirem.

“Aqui todos são profissionais, eles con-
versam com a criança, com a gente, pro-
curam deixar todos com bom astral, e com 
isso o tratamento torna-se melhor (...). 
Quanto à família, tenho todo o apoio da 
minha tia, isso é uma colaboração, uma 
participação no tratamento da minha filha.” 
(Goll)

Apegando-se às crenças espirituais, 
constituiu uma estratégia encontrada pelos 
pacientes e familiares para vencer ou admi-
nistrar os obstáculos impostos pela doença 
e pelo tratamento. Em várias ocasiões, o 

suporte espiritual foi tido como o cuidado paliativo mais im-
portante. Alguns entrevistados, inclusive, comentavam sobre os 
benefícios do tratamento curativo, mas enfatizavam que sem a 
fé, sem a religiosidade, nada disso surtia efeito.

(...) o tratamento é necessário, mas eu creio assim, mais im-
portante é a ajuda espiritual, porque tudo é permissão de Deus. 
Então, se ele permitir que haja cura, vai ter a cura através da 
quimio. (Geirahod)

Percebendo os cuidados de enfermagem como benéfi cos ou 
maléfi cos, trata-se de uma consequência dos cuidados ofereci-
dos e infl uenciavam, negativa ou positivamente, no tratamento 
oferecido aos envolvidos. Quando a enfermeira proporcionava 
carinho, atenção, respeito, dignidade, amor ao binômio clien-
te/família estes se sentiam seguros e confi antes e percebiam os 
benefícios de um tratamento diferenciado, um tratamento hu-
manizado. Por outro lado, a avaliação negativa do profi ssional 
evidenciava, nos sujeitos, atitudes, comportamentos e situações 
que culminavam na insatisfação de suas necessidades, gerando 
insegurança e desânimo. 

(...) os enfermeiros e auxiliares de enfermagem são os que 
têm mais contato com a gente (...) então, eles tão vendo tudo 
(...) a enfermeira comenta, dá força para as crianças (...). 
(Hlokk) 

(...) as enfermeiras são estressadas e...nossa! é terrível. (...) 
elas trabalham em vários hospitais, sai de um, vai pra faculda-
de, vai pra outro, então, isso já vai estressando elas, e aí quan-
do chega o paciente, que chega com o pai que está nervoso, a 
criança está... nervosa...e eles deixam passar isso para os pais. 
(Grettir)

Percebendo défi cits e dando sugestões sobre os cuidados pa-
liativos incluiu uma série de desabafos feitos pelos sujeitos. Os 
défi cits foram percebidos, por exemplo, na discriminação social 

e no suporte psicológico ou social reduzi-
dos. Já as sugestões,  incluíam uma maior 
solidariedade social, no que diz respeito à 
doação de órgãos, e um transporte coletivo 
mais digno. Todos esses apontamentos ti-
nham infl uências no tratamento do paciente 
e constituíam uma extensão dos cuidados 
paliativos. 

(...) tem o apoio que eles dão para as 
mães ficarem com os filhos na casa de 
apoio, mas, na verdade, isso aí, para deter-
minada criança, ou pra determinada idade 
ou determinada mãe é apoio, para outras é 
desapoio, porque já desestrutura a família.” 
(Grettir)

“(...) eu fico pensando comigo é esse ne-
gócio de transplante de medula ... eu acho 
que seria importante se as pessoas doassem 
mais seus órgãos, é melhor para quem pre-
cisa, porque se as pessoas se conscientizas-
sem da importância de doar, eu acho que 
isso ajudaria bastante, pelo menos salvava 
o meu filho.” (Prour)

O resultado de tudo o que foi expos-
to nesse fenômeno, culmina na categoria 
Tendo esperança no futuro, sendo que essa 
esperança revestia-se sob a forma de fé reli-

“A BRINQUEDOTERAPIA 
FOI VISTA PELOS PAIS 
COMO UMA FORMA DE 

DIMINUIR O SOFRIMENTO 
DA CRIANÇA, CONSTITUINDO 

UM INSTRUMENTO DE 
COMUNICAÇÃO QUE 

REVELAVA MEDOS, SONHOS 
E ANSEIOS. A MAIORIA 
DOS SUJEITOS AFIRMOU 

QUE, ESTANDO NA 
BRINQUEDOTECA, A CRIANÇA 

ESQUECIA QUE SENTIA 
DOR, ESQUECIA QUE ESTAVA 
DOENTE. ERA UM MOMENTO 
SÓ DELA, DE SER CRIANÇA” 
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giosa ou de um sentimento positivo que fa-
zia com que os sujeitos adquirissem forças 
suficientes para acreditarem no futuro.

(...) eu tenho certeza que eu vou ver ele 
crescer, se realizar, me dar netos, ... por-
que é assim: eu tenho muita fé... em Deus 
e tenho fé nele..., ele me passa... uma for-
ça muito positiva, muito, muito. (Skuld)

O presente estudo mostrou que o diag-
nóstico de câncer em uma criança provoca 
uma grande mudança na vida da família. 
Esta passa a Viver entre o medo da morte 
e a esperança de cura, em um vai e vem 
frenético que leva ao extremismo de senti-
mentos. Seguindo essa linha de pensamen-
to, outras pesquisas apontam que a criança 
acometida de câncer e seus familiares con-
vivem com a dualidade morte-vida, deven-
do ser oferecido um tratamento paliativo, 
por meio do qual não somente os proble-
mas de ordem física possam ser atendidos, 
como também, fatores de ordem psicológi-
ca, espiritual e social, contribuindo para o 
alívio do sofrimento e retomada da quali-
dade de vida dos pacientes e seus familia-
res1,3,9, 10. 

O signifi cado dos cuidados paliativos 
para os pais da criança com câncer envol-
veu, em grande escala, a esperança no futuro, embora os su-
jeitos tivessem ciência de que esse tipo de cuidado não tinha 
caráter curativo. Para eles a dilatação da vida estava estritamente 
ligada à qualidade dos cuidados ofertados à criança, indepen-
dente se paliativos ou curativos.  

Uma importante função da família e da sociedade é pro-
porcionar recursos físicos e emocionais à família da criança 
doente para manter a saúde e um sistema de apoio nos mo-
mentos de crise, reduzindo a instabilidade da situação2,10. Nes-
se estudo, essas relações também foram evidenciadas, sendo 
possível perceber que a proximidade do cônjuge, dos familia-
res, o apoio de amigos, vizinhos ou pessoas que vivenciavam 
o mesmo problema resultava num enfrentamento mais efetivo, 
diminuindo a sobrecarga dos progenitores. Ao perceber que a 
família permanecia unida, atuando como unidade que reveza-
va o cuidado, sentindo-se apoiada e acolhida pela equipe de 
saúde, o paciente desenvolvia uma relação de confiança que o 
instigava a reagir. Por outro lado, o desequilíbrio na dinâmica 
familiar advinda de um divórcio, abandono ou sentimento de 
culpa, trazia repercussões negativas, por não ser rara a criança 
se sentir o pivô da situação, vivenciando uma sensação de in-
felicidade. 

A criança com câncer necessita frequentemente de cuidados 
da enfermagem, psicóloga, nutricionista, fi sioterapeuta, fono-
audióloga, odontologista, da assistente social para melhorar a 
qualidade de vida, o que implica na necessidade de uma vi-
são multidisciplinar dos cuidados paliativos4,11. Como em ou-
tras pesquisas, a multidisciplinaridade no cuidado da criança 
oncológica foi evidenciada nesse estudo como um conjunto de 
cuidados capazes de proporcionar melhor qualidade de vida, 
além de adaptação e integração social2,3,10. O suporte psicológi-

co reduzia o desgaste emocional vivenciado 
pelos pais/pacientes, ajudando no enfrenta-
mento da doença. A ação dos voluntários 
colaborava na partilha de responsabilidades. 
O professor voluntário, por exemplo, pos-
sibilitava que a criança em tratamento não 
perdesse o ano escolar. O suporte social pro-
porcionava a continuidade do tratamento ao 
facilitar processos burocráticos e/ou orientar 
sobre direitos do paciente. A nutricionista ao 
propor uma dieta adequada ou modifi cá-la a 
fi m de que o sabor e aparência estimulassem 
o apetite do paciente foi vista como funda-
mental na redução de um estado nutricional 
precário capaz de prejudicar o evoluir do tra-
tamento. Já os odontologistas ao realizarem 
um acompanhamento bucal periódico pre-
veniam efeitos colaterais (como a mucosite) 
causados pela medicação, proporcionando 
conforto ao paciente. O enfermeiro foi visto 
como orientador e facilitador dos cuidados 
à criança com câncer, já que por estar mais 
próximo do paciente/familiar mantinha uma 
relação de troca com os demais membros da 
equipe multiprofi ssional, tornando o traba-
lho mais efetivo e personalizado. 

O controle de dor, náuseas e vômito foi 
tido como o cuidado paliativo que preserva 

a dignidade humana, abrandando o sofrimento e contribuindo 
para a manutenção de um suporte nutricional adequado. A brin-
quedoterapia e a satisfação dos gostos da criança também foram 
percebidas como relevantes nesse quesito, coincidindo com re-
sultados de outros estudos9,10.

A esperança é um componente da espiritualidade e, sobretu-
do durante a doença grave ou terminal, os pacientes e suas famí-
lias encontram conforto e força emocional em suas tradições re-
ligiosas ou crenças espirituais8,10,12. Nesse estudo, fi cou evidente 
a importância do suporte espiritual, considerado pelos pais mais 
importante até que as terapias curativas, visto que, segundo eles, 
sem a fé ou a ajuda de Deus, nenhum tratamento surtiria efeito. 

Mesmo percebendo as técnicas de enfermagem e as ações 
cuidativas como infl uências positivas à recuperação do pa-
ciente, são símbolos como atenção, paciência, amor, carinho, 
orientação que fazem com que o paciente sinta-se efetivamente 
cuidado12. Nesse contexto, a importância da equipe de enferma-
gem, por ajudar no enfrentamento, auxiliando pais e pacientes a 
explorarem seus sentimentos, expectativas e estratégias de ajus-
tamento à doença foram percebidos pelos sujeitos como uma 
forma de acolhida, além de constituir um cuidado autêntico. 
Paciência, empatia, humanismo, informações acerca do diag-
nóstico e tratamento foram vistas como fundamentais no difícil 
processo que abrangia o entender e o lidar com a doença. 

Por fi m, os resultados que emergiram desse estudo reve-
laram-se, também, como possibilidades de ajustes, já que 
apontaram limitações dos cuidados paliativos e apresentaram 
sugestões, sob a ótica dos entrevistados. Como percalço, foi 
citado a escassez de suporte psicológico, consequente do nú-
mero reduzido de profi ssionais. Já as casas de apoio, em geral, 

“O SIGNIFICADO DOS 
CUIDADOS PALIATIVOS 

PARA OS PAIS DA CRIANÇA 
COM CÂNCER ENVOLVEU, 
EM GRANDE ESCALA, A 

ESPERANÇA NO FUTURO, 
EMBORA OS SUJEITOS 

TIVESSEM CIÊNCIA DE QUE 
ESSE TIPO DE CUIDADO NÃO 
TINHA CARÁTER CURATIVO. 
PARA ELES A DILATAÇÃO DA 
VIDA ESTAVA ESTRITAMENTE 

LIGADA À QUALIDADE DOS 
CUIDADOS OFERTADOS À 

CRIANÇA, INDEPENDENTE SE 
PALIATIVOS OU CURATIVOS”  
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permitiam apenas a presença de acompanhantes do sexo fe-
minino o que, segundo os sujeitos, levavam a uma desestru-
turação familiar pelo distanciamento pai/filho, marido/esposa. 
O estresse da equipe de saúde consequente de baixos salá-
rios, insatisfação, sobrecarga física e emocional também foi 
citado como limitações ao cuidado paliativo, bem como as 
dificuldades na cobertura de planos de saúde. Além disso, a 
discriminação e a falta de respeito também foram apontadas: 
os sujeitos relataram sofrerem comentários maldosos e briga-
rem frequentemente por um acento no ônibus. Estudos nacio-
nais e internacionais também voltam-se para as deficiências 
do cuidado ao paciente oncológico, remetendo para a neces-
sidade de adequações físicas, acadêmicas, comportamentais e 
governamentais3,10,11. Como sugestão foi levantada a questão 
do transplante de órgãos, como um sinal de solidariedade ao 
próximo, constituindo uma extensão dos cuidados paliativos. 
Um transporte urbano mais adequado, com horários flexíveis, 
foi pontuado como imprescindível para a continuidade do tra-
tamento, já que o serviço de ambulância disponibilizado pela 
prefeitura mantém apenas um único horário de busca e entrega 
de pacientes, constituindo um agente estressor, que acarreta 
cansaço, desmotivação, desgaste físico e psicológico.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente estudo ratifica que apesar dos “Cuidados Palia-
tivos” terem surgido para suprir as carências do paciente fora 
de possibilidades terapêuticas, um novo modelo adotado por 
algumas instituições oncopediátricas, cuja inserção é feita des-
de o diagnóstico da doença, tem mostrado enormes vantagens, 
ampliando seu valor ao atender as necessidades dos envolvidos 
durante todo o processo e não apenas em um momento deter-
minado. 

Muito mais do que controlar a dor ou oferecer qualidade de 
vida perante a morte, o estudo evidenciou que para os sujeitos 
entrevistados “cuidado paliativo” vai mais além: inclui desde a 
disposição do cônjuge/familiares na ajuda com a criança doen-
te, até a busca diária por profissionais e cidadãos que entendam 
e colaborem com os envolvidos desde a descoberta da doença. 
Assim, ao se pautar na diminuição do sofrimento de pacientes e 

familiares, o cuidado paliativo se torna amplo, saindo de bases 
sólidas institucionais e hospitalocêntricas, para ganhar dimen-
sões sociais, civis, trabalhistas, educacionais e políticas.

Medidas governamentais que melhorem o transporte e a es-
tadia dos que enfrentam uma situação de vulnerabilidade pela 
imposição da doença, bem como campanhas de incentivo à 
doação de órgãos, a solidariedade social e o fim do preconcei-
to, também fazem-se imperativas em ações de saúde pública. 
No âmbito hospitalar, faz-se necessário os profissionais espe-
cializados, e em número suficiente, com salários dignos e co-
nhecimento abrangente.

É preciso que os profissionais de saúde, em especial a equi-
pe de enfermagem, por estar mais próxima do paciente/família, 
resgatem o autêntico sentido das ações do cuidar, visualizando 
o paciente de forma holística, em igualdade tanto existencial 
quanto física. Atuar como mediador, educador e orientador 
da sociedade e da família, buscando equilibrar as complexas 
conexões do processo saúde-doença, vida-morte faz parte das 
atribuições do enfermeiro e torna-se imprescindível na desmis-
tificação do estigma do câncer. 

Por fim, acredita-se que ao dar-se o valor merecido aos signi-
ficados abordados nessa pesquisa, é possível desenvolver uma 
postura mais reflexiva, além de oferecer um cuidado realmente 
humanizado, justificando a importância do estudo para a ciên-
cia de enfermagem. 

Por sua vez, o cuidado paliativo só se torna efetivo se pautado 
em um atendimento multiprofissional, que englobe profissionais 
de saúde, autoridades, familiares e sociedade num estado de 
parceria e troca.

Sabe-se que os achados aqui expostos possuem limitações, ao 
se levar em conta que a instituição onde os dados foram coleta-
dos tem como meta a introdução dos cuidados paliativos desde 
o diagnóstico da doença - situação contrária a maioria dos cen-
tros oncológicos no Brasil. Por isso, se sugere a replicação desse 
estudo em instituições que adotem esse tipo de cuidados apenas 
quando o paciente é considerado “fora de possibilidades tera-
pêuticas”, a fim de que os resultados obtidos sejam comparados 
e analisados sob outra realidade, contribuindo qualitativamente 
nos cuidados prestados a todos os pacientes.                          
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