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RESUMO 

O câncer é uma das principais causas de óbito em todo mundo, sendo o segundo maior 

responsável pela morte de crianças entre 5 e 14 anos de idade.  Apesar de promover aumento 

na sobrevida, os tratamentos são acompanhados por dificuldades físicas, emocionais e sociais, 

podendo comprometer a adesão do paciente ao tratamento farmacológico e sua qualidade de 

vida. Este trabalho se propôs a avaliar a associação entre a qualidade de vida e a adesão dos 

pacientes oncológicos pediátricos ao tratamento farmacológico no ambiente hospitalar, bem 

como identificar as principais dificuldades relatadas por esses pacientes e seus cuidadores. 

Para isso, foi realizado um estudo descritivo no setor pediátrico do Centro de Oncologia e 

Hematologia de Mossoró (COHM) e Hospital Infantil Varela Santiago (HIVS), utilizando o 

questionário validado PedsQL™ 3.0 Módulo Câncer para a análise da qualidade de vida e 

dificuldades enfrentadas pelos pacientes, e o auto-relato dos cuidadores para analisar a adesão 

ao tratamento farmacológico.  A análise dos níveis de qualidade de vida aferidos de acordo 

com a adesão ao tratamento farmacológico revelou uma menor adesão entre crianças com 

piores escores de qualidade de vida. A presença contínua de um cuidador parece ter ligação 

com melhores níveis de qualidade de vida. Já os escores baixos estiverem presentes em 

crianças que se submeterem à alguma cirurgia. As dificuldades mais relatadas pelos pacientes 

e seus cuidadores foram incômodo com agulhas, preocupação com a imagem corporal e com 

o resultado do tratamento, enjoos, dores, machucados, dificuldade de comunicação com os 

profissionais e ansiedade ou medo de médicos e hospitais. Por fim, a dificuldade referente à 

“ansiedade ou medo de médicos e hospitais” esteve bem mais presente entre pacientes com 

piores escores de qualidade de vida, segundo a visão dos cuidadores. Concluímos que uma 

melhor qualidade de vida pode influenciar significativamente a adesão ao tratamento 

farmacológico. Assim, medidas que promovam o seu incremento, como a presença de um 

cuidador e o seu envolvimento na dinâmica do tratamento, poderão ter resultados importantes 

na evolução do paciente. Também observou-se a interferência de cirurgias e outros 

procedimentos invasivos nos níveis de qualidade de vida. Portanto, sempre que possível e 

clinicamente aconselhável, deve-se procurar substituí-los por intervenções menos 

impactantes. Com isso, se faz necessário investir esforços no aprimoramento da relação entre 

equipe multiprofissional e paciente, para consequente reflexo positivo na qualidade de vida.  

Palavras-chave: Qualidade de vida, Adesão ao tratamento, Câncer, Criança. 
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ABSTRACT 

Cancer is one of the leading causes of death worldwide, with the second largest responsible of 

death among children 5 to 14 years of age. Despite the increase in survival, the treatments are 

accompanied by physical, emotional and social difficulties, which may compromise the 

patient's adherence to pharmacological treatment and their quality of life. This study aimed to 

evaluate the association between quality of life and adherence of pediatric oncology patients 

to pharmacological treatment in the hospital environment, as well as to identify the main 

difficulties reported by these patients and their caregivers. For this, a descriptive study was 

done in the pediatric sector of the Centro de Oncologia e Hematologia de Mossoró (COHM) e 

Hospital Infantil Varela Santiago (HIVS), using the questionary PedsQL™ 3.0 Cancer 

Module to analyze the quality of life and difficulties faced by patients, and the self-reported of 

caregivers to verify the adherence to pharmacological treatment. The analysis of the quality of 

life levels measured according to adherence to pharmacological treatment revealed a lower 

adherence for the children with worse quality of life scores. The continuous presence of a 

caregiver seems to be linked to better quality of life. Low scores are present in children who 

made some surgery. The difficulties most reported by patients and their caregivers were 

troublesome with needles, concern with body image and treatment outcome, nausea, pain, 

bruising, difficulty communicating with professionals and anxiety or fear of doctors and 

hospitals. Finally, the "anxiety or fear of doctors and hospitals" difficulty was more present 

among patients with worse quality of life scores, according to the caregivers. We concluded 

that a better quality of life can significantly influence adherence to pharmacological treatment. 

Thus, measures that promote its increment, as the presence of a caregiver and your 

involvement in the dynamics of treatment, may have important results in the evolution of the 

patient. Also there was the interference of surgeries and other invasive procedures at the 

levels of quality of life. Therefore, whenever possible and medically advisable, should search 

to replace them by less impactful interventions. With this, it is necessary to invest efforts in 

the improvement of the relationship between multidisciplinary team and patient, to 

subsequent positive reflection on quality of life. 

 

Keywords: Quality of life, Adherence to treatment, Cancer, Child. 
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1  INTRODUÇÃO  

  

1.1 EPIDEMIOLOGIA DO CÂNCER INFANTIL 

 

O câncer se constitui em uma das principais causas de óbito em todo o mundo (Torre 

et al., 2015). Estima-se que a doença foi responsável por cerca de 7,4 milhões de mortes no 

ano de 2014 (Rodrigues, 2016), e se observa ainda uma expectativa de aumento na sua 

incidência em todo o mundo, causada tanto pelo crescimento, como pelo envelhecimento da 

população, especialmente em países menos desenvolvidos (Torre et al., 2015). No Brasil, 

dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA) revelam uma incidência anual de 

aproximadamente 596 mil casos de neoplasias malignas, esperando-se para homens 295.200 

novos casos e para as mulheres 300.800 diagnósticos (INCA, 2015). 

A nível global, o câncer infantil corresponde a aproximadamente 2% das neoplasias 

malignas e é a segunda maior causa de morte em crianças de 5 a 14 anos, sendo responsável 

pela maior perda de potenciais anos de vida da criança, atingindo todos os sexos, raças e 

níveis socioeconômicos (Silva et al., 2002; Ward et al., 2014). Estima-se que a cada ano, 

250.000 crianças e adolescentes são diagnosticados com câncer. Destes, 200.000 vivem em 

países de baixo e médio rendimento. (Ospina-Romero et al., 2016). 

Segundo a Agência Internacional de Pesquisa para o Câncer (IARC), a distribuição 

dos tipos de câncer varia bastante entre adultos e crianças. Diversos tipos de tumores afetam 

quase exclusivamente pacientes pediátricos, tais como o neuroblastoma, nefroblastoma e 

retinoblastoma (IARC, 2016a). Dados americanos mostram que as neoplasias malignas mais 

diagnosticadas em crianças são a leucemia linfoblástica aguda (L.L.A.) (26%), tumores do 

cérebro e do sistema nervoso central (SNC) (21%), neuroblastoma (7%) e linfoma não-

Hodgkin (L.N.H.) (6%). Em relação aos adolescentes são o Linfoma de Hodgkin (L.H.) 

(15%), carcinoma da tireoide (11%), tumores do cérebro e sistema nervoso central (SNC) 

(10%), e os tumores de células germinativas testiculares (8%) (Ward et al., 2014). 

No Brasil, espera-se que 12.600 novos casos de câncer sejam diagnosticados em 

crianças e adolescentes entre os anos de 2016 e 2017, com as regiões Sudeste e Nordeste 

apresentando os maiores números de casos. E assim como em alguns países desenvolvidos, o 

câncer já representa a primeira causa de morte (8%) por doença entre crianças e adolescentes 

de 1 a 19 anos (INCA, 2015).  

Para o estado do Rio Grande do Norte, a estimativa de novos casos de câncer para o 

ano de 2016 foi de 7.400 casos, com as leucemias apresentando uma prevalência em pacientes 
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pediátricos de 100 casos/100.000 habitantes para meninos e 80 casos/ 100.000 habitantes para 

meninas, e o linfoma não-Hodking mostrando índices de 70 casos/100.000 habitantes para 

meninos e 60 casos/100.000 habitantes para meninas. Números semelhantes foram 

encontrados para tumores do SNC (INCA, 2015).  

De acordo com o INCA (2014), as taxas de mortalidade total para os principais tipos 

de câncer infantil entre os anos de 2009 e 2013 foram: a) Leucemias - 14,42 (Brasil) e 14,30 

(Nordeste) casos / 1.000.000 de habitantes em crianças de 5 a 9 anos; 14,55 (Brasil) e 12,94 

(Nordeste) casos/ 1.000.000 de habitantes em  crianças de 10 a 14 anos; b) Cânceres ósseos: 

1,65 (Brasil)  e 1,63 (Nordeste) casos / 1.000.000 de habitantes entre 5 e 9 anos; 3,98 (Brasil)  

e 3,93 (Nordeste) casos / 1.000.000 de crianças entre 10 e 14 anos; c) Tumores do SNC: 11,24 

(Brasil) e 10,70 (Nordeste) casos / 1.000.000 de crianças entre 5 a 9 anos; 8,89 (Brasil) e 7,63 

(Nordeste) casos / 1.000.000 de crianças entre 10 e 14 anos. 

Considerando-se todas as neoplasias malignas em crianças e adolescentes, as maiores 

taxas de mortalidade no Brasil ocorreram nas faixas etárias de 15 a 19, 1 a 4 anos, 10 a 14 

anos e 5 a 9, respectivamente, e a região Nordeste ocupa a terceira posição geral em relação 

ao número de óbitos registrados nos grupos citados (INCA, 2014). 

 

1.2 O TRATAMENTO DO CÂNCER INFANTIL 

 

Apesar do aumento da sua incidência, o câncer infantil deixou de ser caracterizado 

como uma doença fatal, passando a ser vista como uma doença crônica para a sociedade 

científica. Seu tratamento se encontra cada vez mais eficaz devido, principalmente, aos 

grandes avanços no entendimento da patogênese da doença e ao desenvolvimento de métodos 

diagnósticos e terapêuticos cada vez mais eficazes (Rangel et al., 2013).  

O tratamento exige a atuação de equipes multidisciplinares, com profissionais de 

várias áreas e médicos de diversas especialidades (Steliarova-Foucher, et al., 2017). Mutti et al. 

(2010) pontua que a assistência em oncologia infantil por parte da equipe envolve cuidados 

preventivos, curativos e paliativos. O preventivo compõe-se de ações antes do nascimento da 

criança e durante a infância, tais como o aconselhamento genético e orientações sobre a 

importância de hábitos saudáveis. O curativo, por sua vez, refere-se ao diagnóstico precoce, 

tratamento e acompanhamento contínuo durante o desenvolvimento da criança. Por fim, o 

paliativo acolhe os casos que estão fora da possibilidade de cura, com assistência 

multiprofissional para o suporte necessário à criança e sua família. 
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A sobrevida da criança vai depender do tipo de câncer e do tratamento recebido, mas 

acredita-se que 70% dos que possuem a doença tenham ampla chance de cura, desde que 

sejam diagnosticados precocemente, submetam-se às condutas necesárias e possuam acesso 

adequado aos serviços de saúde e suporte social (Menezes et al., 2007; Ward et al., 2014; 

Ospina-Romero et al., 2016). E para que isso seja possível, os sistemas de saúde devem se 

responsabilizar pelo financiamento e pagamento dos tratamentos, além de promover a 

organização de toda uma rede integral para que os pacientes tenham a cobertura de benefícios 

e apoios preventivos, psicossociais e judiciais (Robison & Hudson, 2014).  

De fato, o acesso aos cuidados de saúde é imprescindível, pois o índice de mortalidade 

em países mais pobres apresenta-se enormemente elevado quando comparado à mortalidade 

em países mais desenvolvidos com melhores acessos aos serviços de saúde (IARC, 2016b). 

Dados mundiais apontam que, enquanto apenas 10-20% das crianças afetadas recebem o 

tratamento e sobrevivem em países de baixa renda, cerca de 80-90% das crianças de países de 

alta renda são diagnosticadas, tratadas e sobrevivem (Barajas-Nava & Garduño-Espinosa, 

2016; IARC, 2016b).  

 

1.2.1 Modalidades de Tratamento Curativo 

 

A vivência de uma criança diagnosticada com câncer muitas vezes é marcada por um 

longo processo que requer uma série de procedimentos como parte do seu tratamento curativo 

(Mechtel & Stoeckle, 2017). Estes variam entre cirurgia, quimioterapia, radioterapia, 

transplante de células-tronco e terapia biológica, dentre outros, os quais podem provocar de 

reações adversas (Barajas-Nava & Garduño-Espinosa, 2016).   

As intervenções cirúrgicas podem ser realizadas tanto para o diagnóstico, quanto para 

o tratamento do câncer em crianças e adolescentes. Todavia, as suas adversidades podem ter 

resultados significativos no estado de saúde e qualidade de vida do paciente, com cicatrizes, 

desfiguramentos e amputações, que afetam a função física e podem comprometer a qualidade 

de vida continuamente (Hoff et al.,2013; Robison & Hudson, 2014). 

Esquemas específicos de quimioterapia são usados para o sucesso do tratamento de 

crianças e adolescentes com câncer, tais como o uso de agentes alquilantes, antimetabólicos e 

corticosteroides, dentre outros. No entanto, podem atingir células neoplásicas e normais, e 

ocasionar diversas reações adversas dependendo da dose administrada, sexo, idade e 

predisposições genéticas dos pacientes. A ocorrência dessas adversidades, tais como náuseas, 

vômitos, diarreia, constipação, mucosite, alopecia e fadiga, pode comprometer sobremaneira a 
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adesão dos pacientes ao tratamento. (Berger et al., 2016; Oliveira et al., 2016; Robison & 

Hudson, 2014). 

Já a radioterapia inaugurou a era de tratamentos do câncer por métodos não cirúrgicos 

(Maluf et al., 2014). Consiste na aplicação de radiação ionizante no tecido afetado, lesando as 

células malignas, tendo sido uma forma essencial de tratamento para muitos casos de 

neoplasias malignas em crianças e adolescentes. No entanto, esta dinâmica terapêutica  

também possui riscos de adversidades gerais (inapetência e fadiga) e locais (reações de pele, 

diarreia e alopecia), que podem estar associados com a fonte de radiação, dose acumulada, 

volume, fracionamento, assim como o sexo e a idade no período de exposição à radiação 

(Bonassa & Gato, 2012; Robison & Hudson, 2014) 

Independente da modalidade terapêutica, o tratamento realizado na infância requer um 

período prolongado, pois está voltado para a redução do risco de recidiva e à morte por 

remissão. Todavia, compreende-se que a terapia mais curta acaba sendo mais vantajosa para 

os pacientes e suas famílias por favorecer a adesão ao tratamento (Brandalise et al., 2016).  

 

1.2.2 A criança com câncer no contexto do tratamento oncológico – Desafios e Benefícios 

 

As crianças inseridas no cenário da oncologia pediátrica enfrentam muitos desafios 

que não fazem parte das experiências típicas da idade: perda do controle sobre os seus corpos; 

submissão a procedimentos por vezes dolorosos; interrupção do convívio familiar, escolar e 

dos amigos, interferindo no apoio social e parental. Dessa forma, apesar dos avanços no 

combate ao câncer e aumento nas taxas de sobrevida, o tratamento pode ser potencialmente 

traumático, comprometendo a sua adesão (Derman & Deatrick, 2016). 

É possível observar ainda claramente a comoção emocional suscitada pelo câncer na 

criança. Há doenças passageiras, com menor duração em que alguns cuidados e 

medicamentos são suficientes para reestabelecer o paciente. Entretanto, o câncer se encontra 

entre as doenças mais complexas, com tratamentos mais prolongados e que requer períodos 

mais extensos nos hospitais (Andréa, 2008).  

 Isolamento social, dores intensas, dificuldades de comunicação, medo ou ansiedade 

são exemplos de dificuldades vividas por crianças no contexto oncológico que podem 

interferir na adesão aos tratamentos indicados. Impasses na alimentação, distúrbios do sono, 

quesitos emocionais e sociais de forma geral também merecem atenção e constituem-se 

barreiras importantes para a correta implementação dos tratamentos recomendados aos 

pacientes oncológicos pediátricos (Derman & Deatrick, 2016; Burke et al., 2016).   
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Segundo Ganju et al. (2016), também é crescente os relatos destes pacientes quanto a 

suas dificuldades para exercerem tarefas com eficácia, além de problemas de regulação 

emocional e componentes referentes à memorização, o que reforça o risco do aparecimento de 

efeitos colaterais neurocognitivos.   

No entanto, alguns aspectos positivos (além do controle ou cura da doença) podem ser 

observados com o tratamento do paciente. Estudo realizado por Momani et al. (2015) com 

crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer mostra que estes pacientes reconhecem 

que a atenção adicional que recebem da família e dos amigos, bem como ajudas extra com os 

deveres de casa fora da escola são benefícios da condição em que se encontram. Além disso, 

observou-se que os meninos utilizam com frequência os benefícios encontrados para 

expressar a experiência de lidar com a doença. 

A doença e a maneira como o tratamento da mesma reflete sobre o paciente e seus 

familiares envolvem ainda a perspectiva de lutar com a verdade e um alto nível de esperança. 

Pode obter ainda o significado de uma nova oportunidade de vida em virtude das mudanças 

positivas após a vivência de uma experiência traumática. Com isso, percebe-se que o 

sentimento de esperança é um fator importante no enfrentamento da doença e da possibilidade 

de perda (Senden et al., 2015). 

 

1.3 ADESÃO AO TRATAMENTO FARMACOLÓGICO 

 

A adesão ao tratamento farmacológico pode ser definida como a utilização dos 

medicamentos prescritos conforme recomendado pelo profissional de saúde, incluindo a 

frequência, dosagem e duração indicadas. Uma adesão maior ou menor reflete diretamente na 

resposta ao tratamento, sua eficácia e na possibilidade de recidiva da doença. Aderir ao 

tratamento é uma questão que envolve o paciente, o seu tratamento, o tipo de doença, sistema 

de saúde e fatores sociais (Hall et al., 2016; Sacha et al., 2017). Pacientes que aderem ao 

tratamento farmacológico podem obter melhorias na sua qualidade de vida e vice-versa 

(Saleem et al., 2012).  

Os pacientes oncológicos chegam a se relacionar emocionalmente com o medicamento 

utilizado, pois o associam à salvação e regressão da doença; havendo ainda a expectativa de 

descontinuar o seu uso no futuro, com a evolução do tratamento (Breccia et al. , 2016). O fato 

de se recusar ou não a aderir à terapêutica é incomum, porém tem relação com a sobrevida do 

paciente, uma vez que está associado à uma alta taxa de mortalidade. Os riscos de recaída da 

doença tendem a aumentar na medida em que a adesão ao tratamento farmacológico adequado 
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é reduzida (Bathia et al., 2012).  Ademais, a não adesão tende a invalidar os resultados dos 

ensaios clínicos, prejudicando a avaliação da eficácia de um regime de tratamento e os 

resultados de uma modalidade terapêutica (Zuzak et al., 2017; Pritchard et al., 2006).  

Diversos fatores parecem interferir na adesão, tais como o número de medicamentos, a 

duração da terapia, a diversidade e inconveniência dos horários de administração, o sabor 

desagradável das medicações, as reações adversas, além da comunicação e o nível de 

informação das famílias a respeito da terapia (Hall et al., 2016). Questões religiosas, crenças 

em terapias alternativas, ocorrência de morte em parentes em tratamento oncológico, abalo 

emocional por experiências anteriores nos tratamentos convencionais, como a quimioterapia, 

e falta de compreensão sobre a necessidade do tratamento estão entre as principais queixas 

relatadas por oncologistas pediátricos para explicar a recusa ou dificuldade das crianças em 

aderir ao tratamento farmacológico (Zuzak et al., 2017). 

O comprimento e a complexidade da dinâmica de tratamento são plausivelmente 

identificados como fatores de risco para uma não adesão. Geralmente, os pacientes com 

longas e compostas terapias são menos aderentes do que pacientes com regimes mais curtos e 

simples. O tratamento de leucemia linfoide aguda (L.L.A.), por exemplo, tende a ser 

duradouro e complexo, complicando a aderência (Pritchard et al., 2006). 

As reações adversas das terapias podem prejudicar severamente a capacidade do 

paciente de gerenciar suas atividades cotidianas. A toxicidade dos quimioterápicos pode afetar 

também a eficácia do tratamento, exigindo a redução da dosagem ou encerramento do 

tratamento, causando grande impacto sobre a qualidade de vida do paciente (Lorusso et al., 

2016). 

Para Hall et al. (2016), vários aspectos interferem na adesão ao medicamento 

farmacológico. Fatores inerentes ao paciente como esquecimento, entendimento e 

conhecimento sobre a importância da medicação, bem-estar físico e emocional são alguns 

contribuintes. O momento do diagnóstico, a gravidade e complicações da doença, o nível 

socioeconômico, o suporte social recebido, o aconselhamento, a prestação de cuidados e 

comunicação com os profissionais estão associados aos impasses para a adesão ao tratamento. 

Estudos mostram que informar e educar famílias são determinantes para a adesão ao 

tratamento (Kremeike et al., 2015). Os enfermos que percebem a capacidade de articular seus 

tratamentos ao cotidiano apresentam melhor adesão. Ademais, aqueles que compreendem o 

tratamento e sua potencialidade para a cura também possuem maior adesão quando 

comparados àqueles que não entendem essa ligação (Hall et al., 2016).  
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Além disso, uma boa relação entre médico e paciente, na qual o profissional possa 

falar sobre a importância da adesão e fornecer instruções para tal, favorece a adesão ao 

tratamento. O paciente fica mais propenso a seguir às recomendações quando encontra no 

médico alguém que demonstre interesse por ele (Pritchard et al., 2006). A comunicação clara 

e estruturada entre pacientes e a equipe multidisciplinar, a prestação de cuidados adequados 

para cada paciente e a otimização do apoio aos pais podem ser promissores para a adesão ao 

tratamento de acordo com os sistemas locais e recursos disponíveis (Kremeike et al., 2015). 

Outro fator que influencia bastante na adesão ao tratamento para crianças e 

adolescentes é o suporte recebido pelos pacientes por meio dos pais: o acompanhamento, a 

motivação, seus valores e atitudes (Pritchard et al., 2006). O amparo da família e as 

habilidades de cada componente influenciam na forma como a criança lida com a doença, pois 

há uma interação entre os recursos psicológicos dos cuidadores, da própria criança e do 

sistema familiar para a adaptação ou não à enfermidade (Castro & Piccinini, 2002). 

Com isso, a atenção dos pais torna-se um fator imprescindível para que o paciente 

receba a medicação adequadamente. Pacientes e pais que se percebem responsáveis pelo 

tratamento acabam se dedicando mais. Portanto, a medida em que a doença da criança afeta 

negativamente a vida familiar, a aderência pode ser negativa (Hall et al., 2016).  

A qualidade de vida do paciente é outro fator que influencia sumamente na sua adesão 

ao tratamento farmacológico. Embora sejam duas medidas diferentes, a adesão leva a uma 

melhor qualidade de vida na saúde em geral e os dois fatores são fundamentais na 

determinação do sucesso de tratamentos (Saleem et al., 2012; Ágh et al., 2015). A relação 

entre adesão ao tratamento e qualidade de vida pode ter um duplo sentido. Isso porque o 

impacto da adesão na qualidade de vida está atrelado à eficácia da terapia, ressaltando que 

esta possui o risco de reações adversas, como a limitação da vida diária e estigma social (Ágh 

et al., 2015). 

Um estudo realizado com pacientes portadores de leucemia mielóide crônica (L.M.C.) 

para avaliar a qualidade de vida e aderência à terapia de segunda linha com nilotinibe, 

mostrou uma relação direta entre adesão ao tratamento e qualidade de vida, contribuindo 

ainda para a comprovação da eficácia e segurança do fármaco (Sacha et al., 2017).  

Ágh et al. (2015), estudando sobre pacientes portadores de doenças pulmonares 

obstrutivas, identificaram que a descontinuação da terapia indicada contribui para o aumento 

das taxas de hospitalizações e mortalidade; por comprometer substancialmente a rotina e a 

qualidade de vida com limitações. 
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No trabalho de Bentacur et al. (2017) composto por pessoas com HIV, é reforçado  

que o objetivo da terapia antirretroviral é melhorar a qualidade de vida, reduzindo as 

morbidades e taxas de mortalidade. Além disso, informa que a aderência pode ser 

desfavorável quando dimensões da saúde mental estão acometidas, refletindo sobre a 

qualidade de vida dos pacientes. 

 

1.4 QUALIDADE DE VIDA  

 

Lavdaniti & Tsitsis (2015) assinalam que não há uma definição universal sobre 

qualidade de vida, mas que as possibilidades enfocam o bem-estar físico e emocional como 

importantes para a saúde de uma pessoa. De acordo com a OMS, a qualidade de vida em 

saúde equivale à percepção de um indivíduo sobre a sua posição na vida, no seu contexto 

cultural e sistemas de valores, contemplando as suas crenças pessoais, bem como critérios 

físicos e psicológicos. Entendendo que assim, a qualidade de vida pode variar entre os 

indivíduos (Lavdaniti & Tsitsis, 2015).  

A falta de consenso sobre esse conceito tem a ver com a natureza multidisciplinar da 

sua compreensão. Pesquisadores de áreas diversas o elaboram por perspectivas diferentes. 

Para filósofos, a qualidade de vida refere-se à natureza da existência humana; o eixo 

econômico realça a disposição de recursos favoráveis ao bem-estar do homem e, o âmbito 

médico centra-se no elo entre saúde e doença. A diversidade nas definições mostra o quanto a 

concepção de qualidade de vida é complexa, mas que em um contexto geral, inclui quesitos 

médicos, ambientais, educacionais, além dos padrões de vida social e familiar (Trudel et al., 

2012).  

Em saúde, o conceito de qualidade de vida retrata a reação de uma doença e o seu 

tratamento sobre o bem-estar de uma pessoa (Trudel et al.,2012). Assim, entende-se que o 

conceito de qualidade de vida em saúde é multidimensional, englobando os aspectos físico, 

mental, emocional e social; estando além do estado de saúde e estado funcional, visto que 

considera também as dimensões psicossociais (Göetze et al, 2015; Varni et al., 2005).  

 Di Gallo et al. (2007), ratifica que a qualidade de vida em saúde expressa a 

repercussão de uma doença e das terapias recomendadas na vida de alguém. Em áreas 

médicas como a oncologia, a qualidade de vida é um componente importante para avaliar o 

progresso de uma terapia utilizada e o seu resultado. Em alguns estudos, a qualidade de vida 

insatisfatória do paciente com câncer aparece associada ao estresse psicológico consequente 

da dificuldade em aceitar a doença (Allart et al., 2012). 
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Em oncologia, a qualidade de vida é algo peculiar, delineado pelas dimensões físicas, 

funcionais, psicológicas, sociais, religiosas e espirituais; sinalizando como o paciente é 

afetado pelo câncer (Trudel et al., 2012). O bem-estar físico pode ser visto através do controle 

ou alívio dos sintomas, mantendo a independência para as atividades básicas diárias. O 

aspecto psicológico envolve o enfrentamento da doença, do medo sentido frente ao 

desconhecido e mudanças de vida. Enquanto isso, o bem-estar social tem a ver com o impacto 

da doença sobre as suas relações e o espiritual, com uma condução favorável das incertezas, 

por meio da esperança (Ferrel & Hassey Dow apud Lavdaniti & Tsitsis, 2015).  

Os tratamentos oncológicos não se destinam apenas a estender a vida dos pacientes, 

mas buscam ainda melhorar a qualidade de vida, buscando terapias menos tóxicas e 

intervenções menos mutilantes (Trudel et al., 2012). 

Mecanismos estressores vivenciados por crianças com câncer como os efeitos 

adversos dos medicamentos e tratamento, sintomas da doença, fadiga, limitações físicas, 

dificuldades emocionais, sociais e cognitivas podem afetar a qualidade de vida dos pacientes. 

É importante haver uma comunicação favorável com os profissionais e bons cuidados 

dispensados às crianças e aos seus familiares para que todos estejam mais satisfeitos com o 

tratamento recebido, repercutindo na qualidade de vida (Schepers et al., 2016). 

Com a melhoria nas taxas de sobrevida para o câncer infantil, surgiu um novo conceito 

de qualidade de vida em oncologia pediátrica, que se concentra no desafio de tratamento do 

câncer com uma terapia menos invasiva e menos tóxica. O principal objetivo é conservar a 

vida, evitando reações adversas agudas e crônicas que possam ser fatais, abrangendo a 

sobrevida dos pacientes. Além disso, busca-se atender às expectativas dos mesmos sobre suas 

posições nos contextos sociais, aspirações e preocupações inerentes ao desenvolvimento 

(Vanwalleghem et al., 2016; Yaǧci-Küpeli et al., 2012). 

No entanto, um organismo acometido pelo câncer diminui a sua habilidade de se 

adaptar adequadamente à situações de estresse, passando a ficar marcado pelo aparecimento 

de fadiga e declínio na qualidade de vida (Lopes-Júnior et al., 2016). Além disso, os pacientes 

que sobrevivem ao câncer infantil correm o risco de lidar com sequelas psicológicas e sociais 

que também reduzem expressivamente a qualidade de vida. Fatores associados à educação, 

realização profissional, acesso ao seguro de saúde, probabilidade de casamento, depressão, 

ansiedade, estresse pós-traumático, fadiga e dor também tendem a influenciar bastante na 

percepção de qualidade de vida (Robison & Hudson, 2014). 

 

1.4.1 Avaliação da qualidade de vida  
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É importante conhecer sobre a qualidade de vida dos pacientes para que se possa 

desenvolver intervenções que tragam benfeitorias durante e após o tratamento (Momani et al., 

2015). Os incômodos de doenças crônicas tendem a ser significativamente negativos nos 

aspectos físico, mental e social, comprometendo a qualidade de vida e o bem-estar do 

paciente. Por esse motivo, os tratamentos, embora cansativos, buscam manter a remissão e 

redução dos sintomas, levando à uma melhor qualidade de vida para o enfermo e sucesso na 

dinâmica terapêutica (Hromadkova et al., 2015). 

A avaliação da qualidade de vida em crianças e adolescentes é um processo complexo, 

que diverge entre faixas etárias em virtude dos diferentes estágios de desenvolvimento 

cognitivo e a linguagem que os pacientes podem se apresentar (Yaǧci-Küpeli et al., 2012).  

Durante a segunda infância (3-6 anos), por exemplo, os pensamentos são mais egocêntricos. 

O autoconceito com percepção de si, do seu eu e das habilidades se aperfeiçoa, 

compreendendo as emoções. Autocontrole e autocuidado são mais evidentes, e se desenvolve 

a identidade de gênero. O foco social é a família, mas os amigos são indispensáveis com 

brincar mais sociável (Papalia et al, 2006; Santos et al., 2009). Já na “terceira infância” (6-11 

anos) e adolescência (11 a 20 anos) o crescimento físico e outras mudanças passam a ser 

rápidas e profundas. Os indivíduos têm maiores habilidades de memória e linguagem e 

benefícios escolares, desenvolvendo a capacidade de pensar com raciocínio científico e os 

amigos assumem a importância central (Papalia et al, 2006). 

Outros fatores, tais como o tipo de câncer, tratamento, sintomas, características 

individuais da criança e de sua família, sexo, etnia e idade no momento do diagnóstico, devem 

ser levados em conta para se estudar a qualidade de vida em crianças com câncer (Yaǧci-

Küpeli et al., 2012). Estudos revelam melhores resultados em crianças filhas de pais com 

formação superior, e apontam que meninas sobreviventes ao câncer obtêm melhores níveis de 

qualidade de vida do que os meninos. Acredita-se ainda que os comportamentos sejam 

influenciados pelas condutas de familiares e a maneira como lida com doença é associada às 

habilidades ensinadas pela família. Crianças com diagnósticos graves, como câncer no SNC, 

linfoma não-Hodgkin e linfoma de Hodgkin prevalecem com os menores escores de qualidade 

de vida, assim como os pacientes tratados com radioterapia associada ou não à outra 

modalidade terapêutica (Yaǧci-Küpeli et al., 2012). 

Também é de suma importância conhecer o histórico de saúde familiar, considerando 

sintomas de ansiedade e depressão, pois a desordem psicológica de parentes está associada à 

qualidade de vida de pacientes oncológicos infantis, e o bem-estar de uma criança pode ser 

bastante afetado pelos pais, seus sentimentos e pensamentos (Yaǧci-Küpeli et al., 2012). 
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No entanto, poucos estudos se dedicaram a estudar a associação entre o nível de 

qualidade de vida com a adesão ao tratamento farmacológico do câncer, bem como com as 

percepções sobre as principais dificuldades vivenciadas e reconhecidas por pacientes 

oncológicos infantis entre 5 e 12 anos de idade e os cuidadores que os acompanham nessa 

jornada.  

Diante disso, o presente estudo se propõe a identificar os impasses mais relatados por 

crianças com câncer e seus cuidadores e compreender o papel da qualidade de vida para a 

adesão ao tratamento farmacológico. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Analisar a relação entre qualidade de vida e adesão ao tratamento farmacológico no 

ambiente hospitalar em pacientes pediátricos com câncer. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Avaliar a adesão ao tratamento farmacológico no ambiente hospitalar entre 

crianças nos períodos da segunda e terceira infância; 

 Identificar as principais dificuldades relatadas por pacientes oncológicos 

pediátricos e seus cuidadores; 

 Comparar a adesão ao tratamento farmacológico no ambiente hospitalar entre 

pacientes com graus de qualidade de vida, mensurados através do questionário PedsQL™ 3.0 

Módulo Câncer; 

 Comparar as dificuldades relatadas pelos cuidadores e crianças que apresentam 

diferentes graus de qualidade de vida mensurados através do questionário PedsQL™ 3.0 

Módulo Câncer; 

 Verificar se as diferenças entre contextos sociais e familiares estão associadas à 

uma maior adesão dos pacientes ao tratamento farmacológico e na percepção das suas 

principais dificuldades enfrentadas. 
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3 PACIENTES E MÉTODOS 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

Trata-se de um estudo transversal e descritivo, em que a proposta foi comparar a 

adesão ao tratamento farmacológico hospitalar e as principais dificuldades relatadas para 

crianças com neoplasias malignas, e seus respectivos cuidadores, de acordo com o grau de 

qualidade de vida que elas apresentam.  

 

3.2 CARACTERIZAÇÃO DOS PACIENTES ANALISADOS 

 

Durante o período de Junho de 2016 a Fevereiro de 2017 foram entrevistados e 

aplicados um questionário referente à qualidade de vida com 17 crianças entre 5 e 12 anos de 

idade, submetidas a tratamento oncológico e seus respectivos cuidadores (maiores de 18 

anos). No entanto, uma criança se recusou a responder ao questionário. 

Dentre os indivíduos incluídos, 12 possuíam o diagnóstico de Leucemia Linfoblástica 

Aguda (L.L.A).; uma tinha iniciado o tratamento para L.L.A. de baixo risco, mas que evoluiu 

para o quadro de leucemia mielóide aguda (L.M.A.) com alto risco; uma possuía o 

diagnóstico de L.M.A.; uma foi diagnosticada com Neuroblastoma e uma com Papiloma do 

Plexo Coróide (nodulação benigna, mas que necessitou de cirurgia para biópsia e tratamento 

oncológico, como a radioterapia). Para outro paciente, portador de osteossarcoma, foi possível 

aplicar o questionário apenas com o cuidador, uma vez que criança não respondeu ao 

questionário (Quadro 1).  

Entre as crianças analisadas, 11 tinham entre 5 e 7 anos e 5 se encontravam na faixa 

dos 8 aos 12 anos; 8 eram do gênero masculino e 8 do gênero feminino; 7 crianças estavam 

sendo acompanhadas clinicamente no Centro de Oncologia e Hematologia de Mossoró 

(COHM – Mossoró-RN) e 9 faziam acompanhamento médico do Hospital Infantil Varela 

Santiago (HIVS – Natal-RN). Esses números correspondem a 70% e 35% dos pacientes 

oncológicos da faixa etária dos 5 anos 12 anos acompanhados no COHM e HIVS, 

respectivamente.  

Todas as crianças envolvidas neste trabalho foram diagnosticadas e se encontravam 

em tratamento há no mínimo 6 meses, estando acompanhadas por seus respectivos 

cuidadores.
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Pseudônimos com personagens de desenhos infantis foram utilizados na codificação e 

identificação das crianças inseridas no estudo, com o intuito de manter a identidade dos 

mesmos sob sigilo (Quadro 1). 

 

3.3 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

 

  Foram incluídos no estudo pacientes pediátricos na faixa etária de 5 a 12 anos, em 

tratamento oncológico há no mínimo 1 mês e que tenham se dirigido ao COHM ou ao HIVS 

para a realização do seu tratamento/acompanhamento clínico. Para a inclusão no estudo era 

fundamental que o mesmo concordasse em participar do estudo e apresentasse expressão 

verbal compreensível. Optou-se por englobar crianças nessa faixa etária por estarem em 

estágios em que poderiam se sentir mais à vontade com a pesquisadora, além de ser o período 

em que o câncer representa a segunda principal causa de morte em crianças e adolescentes. 

Todos os pais/cuidadores deviam ter uma idade superior a 18 anos, para que fosse 

possível responsabilizar-se pela participação da criança e disposto a contribuir com o estudo. 

 Não foram inseridos no estudo pacientes que não concordaram participar da pesquisa 

ou que havia iniciado o tratamento há menos de 1 mês, estando em processo de adaptação à 

nova realidade. Crianças significativamente debilitadas, internadas em UTI ou com qualquer 

comprometimento neurológico ou psicomotor que dificultasse a sua fala e consequente 

participação na pesquisa também não foram inseridas. Além disso, aquelas crianças que 

responderam menos de 50% dos questionamentos foram excluídas do estudo, seguindo as 

recomendações do instrumento de pesquisa utilizado. 

  

3.4 COLETA DE DADOS 

 

Inicialmente os pacientes e seus cuidadores foram esclarecidos sobre os objetivos do 

estudo e os métodos a serem aplicados, e posteriormente foram questionados sobre a 

disponibilidade em participar. 

Após o aceite da participação, foi solicitada a assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) pelos pais/cuidadores (Apêndice - A), assim como do Termo de 

Assentimento Livre e Esclarecido (TALE) pelas crianças (Apêndices B e C). 

Em seguida foram coletadas informações a respeito das características 

socioeconômicas, histórico da doença e adesão ao tratamento farmacológico (Apêndice D – 

Ficha de Coleta de Dados) com os cuidadores responsáveis pela criança. 
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             Quadro 1. Dados individuais obtidos por cada paciente do estudo. 

Código do paciente  

Idade 

 

Diagnóstico 

Tempo de 

Tratamento 

Submissão a 

Cirurgia 

Adesão ao 

tratamento 

Pontuação no PedsQL™ Cuidador 

Participante Criança Cuidador 

Capitão América 8 anos L.M.A. 2 anos Sim Difícil 66,60 68,51 Mãe 

Mulher Maravilha 9 anos L.M.A. 2 anos Não Positiva 70,37 80,76 Avó 

Alice 5 anos L.L.A. 1 ano e 3 meses Não Razoável 71,00 74,00 Pai 

Homem Aranha 6 anos L.L.A. 2 anos Não Positiva 78,84 82,69 Pai 

Fiona 5 anos Neuroblastoma 2 anos Sim Razoável 63,46 77,88 Mãe 

Branca de Neve 6 anos L.L.A. 6 meses Sim Difícil 40,38 39,42 Mãe 

Batman 6 anos L.L.A. 3 anos Sim Difícil 57,69 53,84 Mãe 

Incrível Hulk 6 anos P.P.C. 1 ano Sim Difícil 21,15 48,07 Mãe 

Homem de Ferro 12 anos L.L.A. 1 ano e  6 meses Não Positiva 76,85 91,66 Mãe 

Ariel 5 anos L.L.A. 1 ano e 10 meses Sim Positiva 76,92 73,07 Mãe 

Wolverine 9 anos L.L.A. 1 ano e 4 meses Sim Positiva 50,52 56,11 Pai 

Cinderela 6 anos L.L.A. 1 ano e 6 meses Sim Razoável 75,00 33,65 Mãe 

Flash 7 anos L.L.A. 2 anos Sim Difícil 63,46 62,26 Mãe 

She-Ra 11 anos Osteossarcoma 2 anos Sim Difícil  - 36,11 Mãe 

Thor 6 anos L.L.A. 2 anos Sim Difícil 53,84 47,11 Mãe 

Elza 6 anos L.L.A. 1 ano e 1 mês Sim Razoável 76,92 61,53 Mãe 

He-Man 9 anos L.L.A. 1 ano e 8 meses Não Razoável 74,07 79,62 Mãe 
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3.4.1. Instrumento para avaliação da qualidade de vida 

  

Para a avaliação da qualidade de vida dos pacientes e seus cuidadores foi adotado o 

questionário PedsQL™ (Questionário Pediátrico Sobre Qualidade de Vida) 3.0 Módulo 

Câncer (Varni, 1998) (Anexo A), com o intuito de utilizar questionamentos bem direcionados 

e que, além de já validados, englobassem aspectos emocionais da criança e percepção 

detalhada de quem a acompanha e cuida.  

O questionário PedsQL™ consiste em um instrumento elaborado pelo Dr. James W. 

Varni com o intuito de avaliar a qualidade de vida de crianças e adolescentes acometidos por 

doenças agudas e crônicas, como câncer. É possível ainda, encontrar em suas construções o 

PedsQL Generic Core Scales (PedsQL™ 4.0) e cerca de 33 módulos especificando condições 

de adoecimento. Dentre eles, o PedsQL™ 3.0 Cancer Module, utilizado na elaboração desde 

trabalho.  

O questionário PedsQL™ avalia o impacto da doença e do tratamento na qualidade de 

vida dos pacientes acometidos pelo câncer infantil. As orientações para a sua análise indicam 

que quanto maior os escores obtidos, melhor a qualidade de vida do indivíduo. Este estudo 

observou a relação entre os níveis de qualidade de vida com a adesão ao tratamento 

farmacológico em pacientes oncológicos infantis. 

Buscando avaliar o impacto que a doença o seu tratamento têm na qualidade de vida 

de crianças e adolescentes com neoplasia maligna, o PedsQL™ 3.0 Cancer Module foi  

validado e adaptado transculturalmente,  verificando as propriedades psicométricas em várias 

línguas.  

O instrumento enfatiza a percepção das crianças. Foi desenvolvido para integrar os 

aspectos relativos ao que há de genérico e específico à doença. Os aspectos mais genéricos do 

instrumento realizam comparações entre as populações com doença pediátrica e a população 

saudável; já os pontos mais específicos da doença estão voltados para a condição particular de 

saúde e mensuração sensitiva para os domínios de saúde relevantes para tal condição (Varni et 

al., 2005). 

O instrumento conta com duas versões, sendo uma para o relato das crianças, dividido 

por grupos de faixa etárias de 2 a 4 anos, 5 a 7 anos, 8 a 12 anos e 13 a 18 anos; e outra para 

os respectivos pais de crianças entre 2 a 4 anos, 5 a 7 anos, 8 a 12 anos e 13 a 18 anos. 

 O presente trabalho engloba grupos de crianças entre 5 a 7 anos e crianças entre 8 a 

12 anos. Em relação ao grupo de crianças com faixa etária referente ao primeiro grupo, o 

instrumento conta com 26 itens distribuídos em 8 dimensões. São eles: dor e machucado (2 
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itens), náusea (5 itens), ansiedade frente ao procedimento (3 itens), ansiedade frente ao 

tratamento (3 itens), preocupação (3 itens), problemas cognitivos (4 itens), percepção da 

aparência física (3 itens) e comunicação (3 itens). 

O instrumento que se volta para o grupo de crianças entre 8 e 12 anos possui 27 itens 

dispensados em 8 dimensões: dor e machucado (2 itens), náusea (5 itens), ansiedade frente ao 

procedimento (3 itens), ansiedade frente ao tratamento (3 itens), preocupação (3 itens), 

problemas cognitivos (5 itens), percepção da aparência física (3 itens) e comunicação (3 

itens). 

A sua escala para respostas para crianças entre 5 e 7 anos disponibiliza três opções de 

respostas, 0 para “nunca”, 2 para “algumas vezes” e 4 para “quase sempre”; associadas à uma 

escala de faces. Enquanto isso, para os pais e crianças de 8 a 12 anos, a escala é constituída 

por 5 opções de resposta, do tipo likert; em que 0 equivale a “nunca”,  1 a “quase nunca”, 2 

“algumas vezes”, 3 “muitas vezes e 4 “quase sempre”. 

Os escores são transformados em uma escala de 0 a 100 de forma invertida, em que 0 

vale 100, 1 vale 75, 2 vale 50, 3 vale 25 e 4 tem o valor de 0. Sendo assim, quanto maior o 

escore, menores serão os problemas reconhecidos pelos participantes com relação à doença 

e/ou tratamento.  

No cálculo dos escores, caso mais de 50% dos itens estejam ausentes de respostas, os 

escores da escala não devem ser computados. O total de escores é feito pela soma dos itens 

respondidos dividida pelo número de itens respondidos em todas as escalas. 

O uso do questionário PedsQL™ 3.0 Module Cancer somente é possível após a 

autorização da empresa Mapi Research Trust (Anexo B), localizada na França. Após a 

concordância com as condições de uso do mesmo e envio das documentações solicitadas, a 

empresa disponibiliza os questionários e meios para que os escores sejam calculados e 

interpretados. 

Os itens do questionário contam com marcações que reúnem funcionamento físico, 

funcionamento emocional, funcionamento social e funcionamento escolar. Abordando de 

modo geral, qualidade de vida; dor, aderência ao tratamento e satisfação dos pais, 

acompanhantes e/ou cuidadores. 

Foram avaliados, ainda, os contextos social e familiar de cada um dos pacientes e as 

possíveis contribuições para seu adoecimento e adesão ao tratamento (Apêndice D). Os 

questionamentos buscam avaliar as percepções individuais dos entrevistados no que diz 

respeito aos eventos clínicos do câncer e/ou reações adversas comuns ao tratamento; 
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ansiedade frente aos procedimentos, dificuldades cognitivas e de comunicação, além da 

percepção quanto à aparência física.  

. 

3.4.2 Avaliação da adesão ao tratamento farmacológico e das dificuldades relatadas 

pelos pacientes e cuidadores 

 

A adesão ao tratamento farmacológico foi avaliada através da análise do relato dos 

cuidadores, considerando-se como positiva caso a criança não tivesse apresentado 

dificuldades significativas (resistência ou negação à administração do medicamento); razoável 

para reações de resistência que foram contornadas e/ou solucionadas de alguma forma ao 

longo do tempo e, por fim, a adesão foi considerada difícil para as crianças que resistiram 

(podendo ainda resistir), esquivando-se e negando-se à submissão ao tratamento. 

Ao final foram avaliadas a qualidade de vida e as dificuldades relatadas pelos 

pacientes e seus cuidadores através da aplicação do questionário PedsQL™ 3.0 Cancer 

Module (Varni, 1998) (Anexo A), de acordo com a conveniência dos sujeitos, considerando-

se a disponibilidade física, temporal e emocional, garantindo aos mesmos a sua privacidade 

em um ambiente acolhedor e não interrupção da execução das atividades. 

 É importante ressaltar que todas as aplicações do questionário foram realizadas em 

ambientes hospitalar, onde as crianças eram acompanhadas clinicamente. Além disso, as 

identidades dos participantes e os dados coletados sobre os contextos de vida dos pacientes e 

dos seus pais no decorrer da pesquisa, foram (e ainda estão) mantidos em total sigilo e 

anonimato, responsabilidade firmada pela pesquisadora desde o princípio. 

Os aspectos éticos da pesquisa foram avaliados e aprovados pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da UERN (CEP/UERN), sob o número de parecer 1.546.27 (09 de maio de 2016) e o 

número de CAAE 54240916.5.0000.5294 (Anexo C). 

 

3.5 ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

 

As análises descritivas dos pacientes estudados foram feitas através da apresentação de 

tabelas de frequências das variáveis categóricas analisadas.  

A comparação dos escores de qualidade de vida, de acordo com as variáveis foi 

realizada por meio do teste de Mann-Whitney ou pela ANOVA de Kruskal-Wallis, quando 

adequado, considerando-se como estatisticamente significativos P valores menores do que 

0,05. Para estas análises foram utilizadas o software “Statistica” - versão 7.0 (StatSoft, 2004). 
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Já a associação das principais dificuldades relatadas pelas crianças com as variáveis 

consideradas foi analisada aplicando-se o Teste Exato de Fisher, considerando-se como 

estatisticamente significativos P valores menores do que 0,05. Para estas análises foram 

utilizadas o software “PAST” (Hammer et al, 2001).  
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4 RESULTADOS 

 

          A idade dos pacientes incluídos no estudo variou de 5 a 12 anos (mediana de 6 anos), e 

o tempo em que os pacientes se encontravam em tratamento variou de 6 meses a 3 anos 

(mediana de 1 ano e 10 meses). A adesão ao tratamento farmacológico foi considerada 

positiva para 5 pacientes, razoável para outros 5 e difícil para 7. A pontuação no PedsQL™  

variou de 21,15 a 78,84 (mediana de 68,48) nas crianças, e de 33,65 a 91,66 (mediana de 

62,26) nos cuidadores (Quadro 1). 

Os cuidadores principais foram as mães em sua maioria, e três (3) pais participaram da 

pesquisa respondendo ao questionário, mas somente um (1) estava sem a companhia da 

esposa e uma (1) criança estava acompanhada pela avó. 

A maioria dos pacientes eram da religião católica (58,8%), possuía outros casos de 

câncer na família (53,0%) e  tinha renda familiar de até 2 salários mínimos (58,8%) (Tabela 

1). 

 

Tabela 1. Características sócio-demográficas dos pacientes incluídos no estudo.  

 
 

Características N % 
 

Religião   

Católica 10 58,8 

Evangélica 6 35,3 

As duas acima 1 5,8 
 

Renda Familiar (salários mínimos)   

Sem renda 1 5,8 

< 1 1 5,8 

1-2 8 47,0 

2-3 4 23,5 

>3 3 17,6 
 

Casos de câncer na família   

Sim 9 53,0 

Não 8 47,0 

 

A análise dos escores de qualidade de vida mostra que os valores baixos foram obtidos 

por aquelas crianças que realizaram algum tipo de cirurgia. As crianças referenciadas pelos 

códigos “Branca de Neve” (escore no PedSQL: 40,38) e “Thor” (escore no PedSQL: 53,84) 

passaram pela implantação do cateter que conduz a quimioterapia, a criança “Batman” (escore 

no PedSQL: 57,69) pelo transplante de medula óssea há cerca de 11 meses e a correspondente 

ao “Incrível Hulk” (escore no PedSQL:21,15) havia realizado uma biópsia no cerebelo e 
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radioterapia na mesma região. O paciente “Wolverine” (escore no PedsQL: 50,52) foi 

submetido à cirurgia de implantação do cateter e também obteve um escore abaixo da 

mediana encontrada para os pacientes do estudo. 

Merece destaque o fato de que o menor escore foi obtido em uma criança foi com o 

paciente “Incrível Hulk” (escore no PedSQL: 21,15) o qual não possuía neoplasia maligna,  

mas que fora submetido à cirurgia e tratamento oncológico. Sobre a criança, a mãe relata 

inquietação, dificuldade de socialização, agitação motora e hipótese diagnóstica de 

“hiperatividade” associada ao diagnóstico e tratamento.  

Para 3 crianças (Mulher Maravilha, Alice e Batman) a administração da terapia 

medicamentosa só era possível com a presença contínua do cuidador ao lado do paciente. 

Além disso, foi relatada a dificuldade inerente à agitação comportamental após cirurgia para 1 

delas, “Incrível Hulk”. 

  “Capitão América” apresentou resistência frequente à administração dos 

medicamentos no início do tratamento e com a recidiva da doença após o seu transplante de 

medula óssea, comprometendo a sua qualidade de vida e adesão ao tratamento.  

Os pacientes nomeados de “Homem Aranha” e “Homem de Ferro” apresentaram os 

escores de qualidade de vida mais elevados, boa adesão ao tratamento farmacológico e 

consciência sobre a importância do mesmo para a recuperação.  Vale destacar que ambos 

contavam com a presença constante de ambos os pais desde o diagnóstico. Estão em 

tratamento há mais de 1 ano e não referem dificuldades para aderir à sua dinâmica. 

A análise dos escores de PedsQL™, de acordo com a adesão ao tratamento 

farmacológico, revelou a existência de diferença estatisticamente significativa nas pontuações 

no PedsQL™ entre os grupos com diferentes qualificações de adesão, tanto para as crianças 

(p=0,0288), quanto para os adultos (p=0,0341). Observou-se que menores escores no 

PedsQL™ para crianças e cuidadores estão associados a pacientes que apresentaram adesão 

difícil ao tratamento farmacológico (Tabela 2). 

Ao analisar os escores dos níveis de qualidade de vida aferidos pelo questionário 

PedsQL™ com pacientes e cuidadores, de acordo com as características socioeconômicas, 

não se observou diferenças estatisticamente significativas para nenhuma das variáveis 

consideradas (Tabela 3). 
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Tabela 2. Análise das pontuações obtidas no questionário PedsQL™ entre pacientes com  

diferentes graus de adesão ao tratamento farmacológico recomendado. 

 

Adesão ao 

tratamento 

PedsQL™ Criança PedsQL™ Cuidador 

Mediana (Min-Max) 

(N=16)** 
P 

Mediana (Min-Max) 

(N=17) 
P 

Positiva 76,85 (50,52 – 78,84) 0,0288* 80,76 (56,11 – 91,66) 0,0341* 

Razoável 74,07 (63,46 – 76,92)  74,00 (33,65 – 79,62)  

Difícil 55,76 (21,15 – 66,60)  48,07 (36,11 – 68,51)  

* Estatisticamente significativo              P: P valor calculado pelo Teste de Anova de Kruskal-Wallis 

**Um dos pacientes foi excluído da análise por ter se negado a responder o questionário 

 

 

 

             Tabela 3. Análise das pontuações obtidas no questionário PedsQL™ entre pacientes com  

                              diferentes características sócio-demográficas. 

 

Característica 
PedsQL™ Criança PedsQL™ Cuidador 

Mediana (Min-Max) P Mediana (Min-Max) P 

Religião     

Católica 65,03 (21,15-78,84) 0,428 61,895 (39,42-91,66) 0,740 

Outra 72,54 (57,69-76,92)  73,07 (33,65-79,62)  

Renda Familiar     

Ate 2 63,46 (21,15-76,92) 0,408 58,82 (33,65-80,76) 0,364 

Mais que 2 71,00 (40,38-78,84)  73,07 (33,65-79,62)  

Histórico de Câncer     

Sim 70,69 (53,84-76,92) 0,442 68,51 (33,65-91,66) 0,815 

Não 63,46 (21,15-78,84)  61,90 (39,42-82,69)  

   P: P valor calculado pelo Teste de Mann-Whitney 
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De modo geral, as principais dificuldades relatadas pelos pacientes foram incômodo 

com agulhas, preocupação com o resultado do tratamento e enjoos devido às medicações. 

Quando se analisou os pacientes por faixa etária, observou-se que para os pacientes com 

idades entre 5 e 7 anos, as principais dificuldades foram incômodo com agulhas e 

preocupação com a imagem corporal, enquanto para aqueles entre 8 e 12 anos referiram a 

preocupação com o tratamento, dificuldade de comunicação com os profissionais e alguma 

dificuldade cognitiva como as principais dificuldades  (Tabela 4). A análise das frequências 

das dificuldades relatadas revelou diferença significativa apenas para o incômodo com as 

agulhas, que foi mais frequente nas crianças mais novas (p=0,029).  

 A análise dessas dificuldades de acordo com os escores de qualidade de vida revelou 

que para as crianças com escores abaixo da mediana geral (68,48) as principais dificuldades 

foram alguma dificuldade cognitiva e preocupação com o resultado do tratamento, enquanto 

que para os pacientes com escores acima da mediana as principais dificuldades eram os 

incômodos com agulhas e enjoos com o tratamento (Tabela 5). No entanto, não foram 

observadas diferenças significativas nas frequências de nenhuma das dificuldades. 

Para os cuidadores, a análise semelhante a partir dos escores de qualidade de vida 

mostrou que na percepção dos que obtiveram escores abaixo da mediana geral (62,26) as 

principais dificuldades foram dores e machucados, enjoos com o tratamento, incômodos com 

agulhas, ansiedade ou medo de médicos e hospitais, preocupação com o resultado do 

tratamento e com a imagem corporal. Os cuidadores com resultados acima da mediana 

pontuaram incômodo com agulhas, enjoos com o tratamento e alguma dificuldade cognitiva 

(Tabela 6). E a única dificuldade que se mostrou mais frequentemente relatada nos cuidadores 

com piores escores foi a ansiedade ou medo de médicos e hospitais.  

A avaliação das frequências das dificuldades relatadas pelas crianças, de acordo com 

as características socioeconômicas consideradas, não mostrou diferença significativa para 

nenhuma das variáveis (Tabela 7). 
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    Tabela 4. Principais dificuldades e angústias relatadas de acordo com as faixas etárias dos pacientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Dificuldades e Angústias relatadas pelos Pacientes 

Idade entre 5 e 7 

anos  

(N = 11)  

Idade entre 8 e 12 

anos 

(N=5) 

 

 

P valor 

N % N % 

Alguma dificuldade cognitiva: 8 72,7 5 100,0 0,508 

Ansiedade ou medo de médicos e hospitais: 6 54,5 4 80,0 0,587 

Dificuldade de comunicação com os profissionais: 7 63,6 5 100,0 0,244 

Dores e machucados: 9 81,8 3 60,0   0,546 

Enjoos com o tratamento: 9 81,8 4 80,0 1,000 

Incômodo com agulhas:  11 100,00 3 60,0 0,083 

Limitações: 1 9,1 - - 1,000 

Morte: 1 9,1 1 20,0 1,000 

Preocupação com a imagem corporal: 10 90,9 3 60,0 0,214 

Preocupação com o resultado do tratamento: 9 81,8 4 80,0 1,000 

P valor calculado pelo Teste Exato de Fisher                                                               
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                                Tabela 5. Principais dificuldades e angústias relatadas pelas crianças de acordo com os níveis de qualidade de 

                                                  vida aferidos pelo PedsQL™. 

 

Dificuldades e Angústias relatadas pelos Pacientes PedsQL < 68,48 

 (N = 8)  

PedsQL ≥ 68,48 

 (N = 8) 

 

P valor 

N % N % 

Alguma dificuldade cognitiva: 8 100,0 6 75 0,466 

Ansiedade ou medo de médicos e hospitais: 6 75 4 50 0,608 

Dificuldade de comunicação com os profissionais: 6 75 6 75 1,000 

Dores e machucados:  7 87,5 6 75 1,000 

Enjoos com o tratamento: 7 87,5 7 87,5 1,000 

Incômodo com agulhas: 7 87,5 8 100,0 1,000 

Limitações: - - 1 12,5 1,000 

Morte: - - 2 25 0,466 

Preocupação com a imagem corporal: 7 87,5 5 62,5 0,569 

Preocupação com o resultado do tratamento: 8 100,0 5 62,5 0,200 
  

                     P valor calculado pelo Teste Exato de Fisher                                                                
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                                Tabela 6. Principais dificuldades e angústias relatadas pelos cuidadores, de acordo com os níveis de qualidade  

                                                 de vida aferidos pelo PedsQL™. 

 

 

Dificuldades e Angústias relatadas pelos cuidadores 

PedsQL < 62,26 

 (N = 8)  

PedsQL ≥ 62,26 

 (N = 9) 

 

P valor 

N % N % 

Alguma dificuldade cognitiva: 6 75 8 88,8 0,576 

Ansiedade ou medo de médicos e hospitais: 8 100,0 3 33,3 0,009* 

Dificuldade de comunicação com os profissionais: 7 87,5 7 77,7 1,000 

Dores e machucados: 8 100,0 5 55,5 0,082 

Enjoos com o tratamento: 8 100,0 8 88,8 1,000 

Incômodo com agulhas:  8 100,0 9 100,0 1,000 

Limitações: 1 12,5 - - 0,470 

Morte: 1 12,5 1 11,1 1,000 

Preocupação com a imagem corporal: 8 100,0 5 55,5 0,082 

Preocupação com o resultado do tratamento: 8 100,0 5 55,5 0,082 

P valor calculado pelo Teste Exato de Fisher                                                               *Estatisticamente significativo 
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Tabela 7.  Principais dificuldades e angústias relatadas pelos cuidadores, de acordo as características sócio-demográficas dos pacientes. 

 

 

Dificuldades e Angústias relatadas pelos 

cuidadores 

Característica Sócio-Demográfica  

Religião 

 

P valor 

Renda Familiar 

 

P valor 

História Familiar de 

Câncer 
 

P valor 
Católica 

N = 10 

Outra 

N = 6 

Até 2 SM 

N= 9 

> 2 SM 

N=7 

Sim 

N= 8 

Não 

N=8 

Alguma dificuldade cognitiva: 8 (80%) 4 (66,6%) 0,604 7 (77,7%) 4 (57%) 0,596 6 (75%) 7 (87,5%) 1,000 

Ansiedade ou medo de médicos e hospitais: 6 (60%) 2 (33,3%) 0,608 7 (77,7%) 4 (57%) 0,596 5 (62,5%) 6 (75%) 1,000 

Dificuldade de comunicação com os profissionais: 9 (90%) 3 (50,0%) 0,118 6 (66,6%) 5 (71,4%) 1,000 4 (50,0%)      6 (75%) 0,608 

Dores e machucados: 8 (80%) 4 (66,6%) 0,604 8 (88,8%) 3 (42,8%) 0,105 7 (87,5%)      7 (87,5%) 1,000 

Enjoos com o tratamento: 9 (90%) 4 (66,6%) 0,517 8 (88,8%) 7 (100%) 1,000 7 (87,5%) 8 (100%) 1,000 

Incômodo com agulhas:  9 (90%) 6 (100,0%) 
1,000 

7 (77,7%) 6 (85,7) 
1,000 

7 (87,5%) 7 (87,5%) 
1,000 

Limitações: - 1 (16,6%) 0,375 1 (11%) - 1,000 - 1 (12,5%) 1,000 

Morte: 2 (20%) - 1,000 2 (22,2%) - 0,475 1 (12,5%) 1 (12,5%) 1,000 

Preocupação com a imagem corporal: 7 (70%) 5 (83,3%) 1,000 6 (66,6%) 4 (57%) 1,000 5 (62,5%) 6 (75%) 1,000 

Preocupação com o resultado do tratamento: 7 (70%) 6 (100%) 0,250 8 (88,8%) 6 (85,7%) 1,000 7 (87,5%) 7 (87,5%) 1,000 



38 
 

5  DISCUSSÃO 

  

          A qualidade de vida avalia a influência de experiências, crenças, desejos e percepções 

no funcionamento físico, emocional e social de um indivíduo. Enquanto a adesão ao 

tratamento farmacológico refere-se ao envolvimento dos pacientes com a dinâmica do 

tratamento. Os dois fatores compõem juntos uma transição para um resultado final, 

representando a conclusão de um tratamento após um período de cuidados, sendo ambos 

importantes para o mesmo (Saleem et al., 2012). Ágh et al. (2015) afirmam que a qualidade 

de vida tem íntima relação com a adesão ao tratamento, visto que este impacta sobre sua vida 

diária, seu funcionamento e bem-estar físico, psicológico e social. 

A maioria das crianças envolvidas no nosso estudo teve a adesão ao tratamento 

farmacológico considerada razoável ou difícil, enquanto apenas 5 delas foram relacionadas à 

uma adesão positiva. A análise dos escores de qualidade de vida obtidos pelo questionário 

PedsQL™ com crianças e adultos cuidadores mostrou uma diferença estatisticamente 

significativa na adesão ao tratamento entre pacientes com diferentes escores - aqueles com 

níveis mais baixos de qualidade de vida apresentaram adesão mais difícil ao tratamento 

farmacológico.  

          Estudos mostram que indivíduos cronicamente doentes quando apresentam baixa 

qualidade de vida são menos aderentes ao tratamento. E, dentre os fatores que podem afetar 

esta qualidade de vida se destacam as reações adversas aos medicamentos (Saleem et al., 

2012). As reações que tratamentos oncológicos produzem nos indivíduos a eles submetidos, 

podem causar comprometimento físico (fadiga, enjoos, dores e intervenções com agulhas), 

emocional (ansiedade, preocupações, tristeza e dificuldade de aceitação da mudança de 

imagem) e social (distanciamento dos familiares, amigos, escola e trabalho), que podem 

promover a resistência dos pacientes para que seja administrado o tratamento farmacológico 

indicado. 

Hromadkova et al. (2015) ressaltam que em condições crônicas de adoecimento, a 

adesão por vezes é pobre, mas necessária para o sucesso do tratamento e melhoria da 

qualidade de vida. Entre pacientes reumáticos, a dor, a limitação para as atividades rotineiras 

e as visitas regulares aos médicos são características comuns aos estágios distintos das 

doenças. Todavia, quadros mais graves atingem mais a expectativa de vida do paciente, 

fazendo com que usem mais medicações e tenham reações adversas mais sintomáticas; 
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chamando a atenção dos médicos para compreender o que faz um paciente ser menos 

aderente.  

No entanto, a relação entre adesão ao tratamento farmacológico em pacientes com 

doenças crônicas (como o câncer) e qualidade de vida pode se reconfigurar. A diminuição das 

reações adversas aos medicamentos, e sua subsequente melhoria na qualidade de vida, pode 

aumentar a adesão à terapia medicamentosa, podendo favorecer o prognóstico do paciente 

(Ágh et al., 2015). 

 Nossos achados ressaltam ainda a importância de a criança com câncer contar com a 

presença e companhia de alguém com quem se sinta minimamente confortável e segura para o 

enfrentamento da doença e seus respectivos tratamentos. Destaca-se que a maioria dos 

cuidadores também desejava estar junto às crianças enfermas, mesmo tendo que lidar com o 

sentimento de impotência. Observamos que crianças com maiores escores nos níveis de 

qualidade de vida contavam com a presença constante dos pais desde o período do 

diagnóstico, o que pode ter favorecido a adesão ao tratamento e, consequentemente, a 

qualidade de vida. 

Abreu (2005) aborda que o indivíduo que tiver garantia do fácil acesso à uma figura de 

apego toda vez que necessitar, estará menos suscetível às variações bruscas de humor e menos 

vulnerável aos sentimentos de insegurança e medo, em comparação aos sujeitos que não 

contam com essa condição prévia. 

O adoecer é uma das variáveis do comportamento de apego, resultante do vínculo 

afetivo inicialmente estabelecido. Um cuidador funciona como base de segurança externa, na 

qual a criança poderá encontrar apoio e segurança nos momentos de sofrimento ou 

necessidade. Logo, o cuidado complementa o apego, uma vez que a proteção ao indivíduo 

apegado na maioria das vezes é oferecida pelos pais à criança em situações de doença e/ou 

tensão (Bowlby, 2004). 

A propensão a um resultado estatisticamente significativo nos quesitos “preocupação 

com a imagem corporal” e “preocupação com o resultado do tratamento” em virtude de uma 

frequência maior entre os cuidadores com escores de qualidade de vida abaixo da mediana, 

pode ter relação com o envolvimento nas demandas do paciente, o senso de responsabilidade 

sobre os cuidados e acolhimento à criança e a intensidade das vivências inerentes ao 

tratamento oncológico. 

Os familiares ajudam o paciente a sentir que alguém se importa com suas noites mal 

dormidas, seus medos, sua aparência física modificada pela doença ou tratamento, sua rotina 

estressante de exames e consultórios.  Dessa forma, o cuidado com familiares e com 
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cuidadores não apenas os beneficia, mas auxilia indiretamente, o próprio paciente. O amparo 

da família e as habilidades de cada componente influenciam na forma como a criança lida 

com a doença, em virtude da interação que há entre os recursos psicológicos dos cuidadores, 

da criança e do sistema familiar (Maluf et al., 2014; Castro & Piccinini, 2002). 

Inúmeros desafios e dificuldades são enfrentados pelos pacientes e seus cuidadores. O 

câncer infantil tem associação com um grande sofrimento familiar. As internações são 

frequentes, os procedimentos médicos são, por vezes, invasivos e os sintomas de fadiga e 

náusea são constantes, causando impactos em crianças e pré-adolescentes. Esses fatores 

somam-se ao distanciamento de membros da família e as oportunidades perdidas na escola 

para os que estão em tratamento e para os que sobrevivem (Burke et al. 2016). 

Isto pode ser reforçado pelo resultado de pesquisas realizadas com famílias 

enfrentando um diagnóstico de câncer pediátrico. Estas pesquisas apontam que o apoio social 

é importante para os pais lidarem com o diagnóstico e com as novas experiências. São pais 

que precisam desenvolver e aprimorar habilidades para se adaptar a ambientes estranhos, 

como hospitais, devendo ainda aprender a se comunicar com os médicos e fornecer cuidados 

especiais aos filhos (Ospina-Romero et al., 2016).  

Além da modalidade farmacológica, outras formas de tratamento estiveram 

intimamente atreladas à qualidade de vida dos pacientes. Notamos, por exemplo, escores mais 

baixos em crianças que se submeterem a algum procedimento cirúrgico.  

 A cirurgia é importante e necessária para o tratamento de grande parte dos pacientes 

com tumores sólidos (Inserra et al., 2016).  Seu objetivo principal é reduzir morbidades e 

ampliar as chances de recuperação, oferecendo melhorias à qualidade de vida de crianças 

acometidas por diagnósticos severos (Fernandez-Pineda et al., 2017).  No entanto, trata-se de 

um método que pode vir a reforçar o sentimento de vulnerabilidade nas crianças, 

considerando um pós-cirúrgico com limitações e debilidade, sendo importante destacar a 

possibilidade de sequelas físicas (amputação) e psicomotoras (dificuldade de locomoção e 

déficit cognitivo). 

Para Inserra et al. (2016), as dores do câncer  abalam bastante a qualidade de vida de 

uma criança. Para o alívio da dor, a cirurgia ainda é a melhor, se não a única solução para 

muitos casos que acometem essa população, com o objetivo de proporcionar o alívio dos 

incômodos relacionados à doença ou ao tratamento e prolongamento da sobrevida. 

Loucas et al. (2017) enfatizam os desafios de uma criança ou adolescente que venha a 

passar por cirurgia de amputação de algum membro durante a infância. Isso porque ocorre 

uma alteração permanente nas perspectivas funcional e física que prejudica a capacidade de 
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tocar, brincar e interagir com o ambiente. Pode afetar também emocionalmente, tendo em 

vista o período de maior relação social com os seus pares e o foco na imagem corporal; as 

mudanças são visíveis e o medo de ser estigmatizadas no meio social tende a se tornar um 

fator preponderante de estresse. 

Analisando as principais dificuldades relatadas pelos pacientes e cuidadores 

envolvidos no estudo, observou-se que incômodos com agulhas, preocupação com a imagem 

corporal e com o resultado do tratamento, enjoos, dores e machucados, dificuldade de 

comunicação com os profissionais e ansiedade ou medo de médicos e hospitais foram as mais 

frequentemente relatadas.  

Esses elementos são explicados pelo estudo de Metcalf et al. (2017) ao verificar um 

traço de ansiedade evidente em jovens que lidaram com o câncer der algum parente, 

sugerindo que a ansiedade pode ser uma sequela permanente para a família que vivenciou o 

câncer em algum componente.  

Schepers et al. (2016) ao avaliarem a rotina de pacientes oncológicos em 52 países 

entre pacientes de 8 a 21 anos, encontraram prevalência de sintomas físicos dificultando a 

adesão ao tratamento, como dores e náuseas; podendo ainda gerar questões emocionais como 

tristeza, depressão e ansiedade. O sintoma ansioso em relação à recidiva é algo recorrente 

entre pessoas que vivenciaram o câncer, podendo conviver com essa preocupação pelo resto 

da vida. O sintoma ansioso chega a atingir o mais alto nível, por se sentirem traumatizados 

com a experiência (Yi et al., 2016). 

Nos construtos de Burke et al. (2016), o impacto da doença sobre a criança com câncer 

traz consequências como a dificuldade para comer, devido as náuseas e fadiga; situações 

críticas envolvendo os comportamentos de resistência, negação ao tratamento, inquietação, 

agressividade dentro do ambiente hospitalar e também insônia. 

Quando comparamos as frequências das principais dificuldades reconhecidas pelas 

crianças com maiores e menores níveis de qualidade de vida aferidos pelo PedsQL™, 

percebeu-se que os pacientes com menores escores em níveis de qualidade de vida 

referenciaram principalmente dificuldades cognitivas e preocupação com o resultado do 

tratamento. Enquanto isso, as crianças com escores mais elevados relataram mais 

frequentemente as intervenções com agulhas e enjoos provenientes do tratamento. Além 

disso, observou-se que a ansiedade ou medo de médicos e hospitais era muito mais frequente 

em pacientes com piores escores de qualidade, segundo a visão dos cuidadores. 

A análise das dificuldades relatadas de acordo com a faixa etária dos pacientes 

mostrou que os pacientes com idades entre 5 e 7 anos apontaram com maior frequência os 
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incômodos pelo corpo, náuseas, dificuldades para algumas intervenções; preocupando-se 

ainda com a imagem corporal e resultado do tratamento.  Já os indivíduos na faixa entre 8 e 

12 anos reconheceram como maiores dificuldades e angústias os enjoos com o tratamento, os 

incômodos para realizar algumas intervenções e a ansiedade ou medo de médicos e hospitais. 

Mostram-se preocupados, ainda, com o resultado do tratamento e relataram dificuldades 

cognitivas e na comunicação com os profissionais de saúde. No entanto, não foram 

constatadas diferenças significativas nas frequências dos relatados destas dificuldades, com 

exceção do incômodo com as agulhas, que foi significativamente menos relatado por crianças 

mais velhas.  

Durante a segunda infância e início da terceira infância (que englobava as crianças 

entre 5 e 7 anos),  as crianças tendem a viver uma emancipação em relação à mãe, com o 

maior desenvolvimento da autonomia e das habilidades motoras. O senso de moralidade está 

mais aprimorado, podendo se sentir culpadas quando adoecem, levando a altos níveis de 

estresse diante da necessidade de realizar procedimentos médicos (Valle & Ramalho, 2008; 

Santos et al., 2009).  

A preocupação com a imagem corporal e com o resultado do tratamento e a 

dificuldade em aderir ao tratamento farmacológico evidente nas crianças entre 5 e 7 anos 

podem ser compreendidas através da crise do desenvolvimento, caracterizada pelo conflito 

entre iniciativa e culpa no que diz respeito aos planos por elas elaborados e angústia sentida 

quando não são possíveis. Além disso, a autoestima global referente a ser bom ou não se 

acentua. Comportamentos dos pais como ouvir e acolher suas lágrimas são favoráveis na 

motivação da criança para realizar as atividades necessárias (Papalia et al., 2006). 

Já na faixa etária entre 8 e 12 anos as crianças encontram prazer em testar os corpos, 

quando adquirem novas habilidades,  com maior equilíbrio da força muscular que compõem a 

terceira infância. Pensam com lógica e as habilidades de memória e linguagem evoluem. São 

crianças capazes de trabalhar em grupo e de regular as próprias emoções. Mantém a 

personalidade em construção, porém, a tarefa principal passa a ser consolidar aspectos do 

desenvolvimento social e pessoal (Santos et al., 2009).  

No entanto, a doença acaba por fragilizar e expor o seu corpo (Papalia et al., 2006). 

Boa parte dos pacientes com idades entre 8 e 12 anos mostraram ter conhecimento sobre o 

caso, atenção voltada para o seu tratamento e possibilidades de recuperação, compreendendo 

as suas condições. As dificuldades cognitivas relatadas podem ter associação com o 

distanciamento da escola no período de tratamento. 
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 Até os 12 anos, o desenvolvimento infantil é marcado pela escolaridade e a escola é 

fundamental para a socialização. A enfermidade pode interferir nas relações da criança, com 

as idas frequentes aos médicos e demais profissionais envolvidos em sua recuperação. As 

diferenças físicas e cotidianas e distanciamento do ambiente escolar contribuem para que os 

amigos a isolem, ao mesmo tempo em que a criança deseja ser independente do núcleo 

familiar. Porém, as suas necessidades fazem com que a dependência se fortaleça. Afinal, a 

família é, em geral, o que permanece (Valle & Ramalho, 2008). 

 Nessa faixa etária, as crianças tendem a elaborar conceitos cognitivos, pensando com 

lógica. Memória e outras habilidades passam por progressos no processamento e retenção de 

informações, ficando mais conscientes dos tipos de informações importantes de ser 

memorizadas na medida em que o conhecimento se expande (Papalia et al., 2006). 

Dificuldades de aprendizagem como esquecimento e problemas de concentração, ansiedade, 

fobias, retraimento, reações de pesar e perda (desesperança, desespero, depressão, 

comportamentos indiferentes) e redução das atividades são reações típicas ao estresse nesse 

período da vida (Papalia et al., 2006). 

Houve tendência para uma diferença estatisticamente significativa na frequência com 

que o “incômodo com as agulhas” esteve mais presente entre as crianças menores. Isso 

provavelmente reflete o sentimento de culpa despertado em situações de adoecimento, 

resultando em considerável estresse como resposta às exigências físicas ou psicológicas 

vivenciadas pelas crianças e aumentando a sua vulnerabilidade à doenças e acidentes. Entre as 

referidas idades, as crianças são capazes de expressar o que sentem internamente e o 

desenvolvimento psicomotor e físico conferem aquisições importantes para o controle sobre o 

corpo (Papalia et al., 2006; Santos et al., 2009). 

De acordo com Kettwich et al. (2007) o medo de agulhas, seringas e injeções pode 

prejudicar seriamente o cuidado prestado através da quimioterapia, por exemplo. As reações 

podem ser amenas, com nível mínimo de aversão, medo e ansiedade ou podem incapacitar a 

realização das intervenções. Neste caso, os pacientes ficam intensamente temerosos, ansiosos 

e chegam a evitar ir ao médico, diminuindo a qualidade de vida do paciente com câncer. 

Ademais, ao se acrescentar os comentários do paciente que não respondeu ao 

questionário, mas se posicionou em diferentes momentos, obtém-se um resultado 

estatisticamente significativo na frequência com que esse aspecto encontra-se bem mais 

presente entre as crianças menores. 
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Questões financeiras podem ter ligação com os cuidados de pacientes oncológicos 

pediátricos quando as famílias chegam a enfrentar a perda de emprego ou redução das horas 

de trabalho. Dessa forma, compreende-se que as dificuldades financeiras e emergências 

consequentes do tratamento podem contribuir para a aflição psicológica dos cuidadores (Nam 

et al., 2016).  

Wiener et al. (2013) destacam a importância de haver cuidados médicos sensíveis às 

várias culturas, pois crenças religiosas e culturais embasam muitas vidas. Além disso, a 

religião aparece na busca de apoio emocional e suporte religioso para o enfrentamento do 

câncer infantil. A religião seria um apoio buscado na maioria das vezes pelas mães, 

cuidadoras de crianças com câncer, independente de doutrina seguida para (Gage-Bouchard et 

al. 2013). 

 Já o histórico de câncer na família (com prognóstico fatal ou não) tem resultados da 

ordem psicológica para os jovens que acompanharam. Comparando com aqueles que não 

tiverem experiências com o câncer, crianças e adolescentes que o vivenciaram através do 

acometimento de um parente, correm o risco maior de internalizar problemas psicossociais 

(Metcalf et al., 2017). 

Os resultados desse estudo indicaram diferenças estatisticamente significativa entre os 

cuidadores na percepção sobre “ansiedade ou medo de médicos e hospitais”, estando bem 

mais presente para aqueles que obtiveram escores mais baixos. Conforme (Sohn et al., 2017), 

o diagnóstico e o tratamento do câncer apresentam muitas fontes de estresse. Crianças e 

adolescentes experimentam tristeza, preocupações, irritabilidade e outras manifestações 

emocionais as quais interferem na maneira como o paciente lida com a doença, seus sintomas 

e tratamentos. Mas, de acordo com os resultados dos seus estudos, o estresse e a depressão 

materna são fatores fortemente associados ao sofrimento emocional de pacientes infanto-

juvenis.  

 Inhestern et al. (2017) corroboram pontuando que pacientes com câncer possuem 

níveis mais elevados de ansiedade e depressão quando comparados à população em geral. 

Especialmente os que foram diagnosticados recentemente e os que estão sob tratamentos 

como quimioterapia e radioterapia, são mais angustiados. 

No entanto, nossos resultados não mostraram diferenças significativas nos níveis de 

qualidade de vida, nem na distribuição das frequências das dificuldades relatadas para 

nenhuma das características das variáveis sócio-demográficas analisadas. Reforça-se que o 

número reduzido de pacientes pode ter contribuído ou que frente à uma doença como o 

câncer, a atenção maior dos envolvidos se volta especialmente para o processo de 
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adoecimento e tratamento, suas adversidades e possíveis sequelas, colocando todos em 

condição semelhante de angústias. Todavia, a análise com amostra maior de pacientes seria 

importante para estabelecermos conclusões mais consistentes. 

Esperava-se encontrar diferenças significativas, visto que o estudo contou com a 

participação de paciente de faixas etárias, classes sociais, religiões e históricos de saúde da 

família distintos. Como o conceito de qualidade de vida insere itens sociais, psíquicos e 

físicos, acreditava-se que a realidade social diversificada entre as crianças poderia influenciar 

na vivência das dificuldades inerentes ao tratamento oncológico e visão sobre elas.  

 Ainda assim, tendo em vista o que foi observado a partir da realização deste estudo, 

sugere-se uma atuação mais integrada das equipes interdisciplinares que prestam assistência 

ao paciente oncológico. Buscando promover qualidade de vida e favorecer a adesão ao 

tratamento necessário para a sua recuperação, é preciso estar a par sobre os impasses vividos 

por aqueles que precisam reconfigurar suas prioridades, rotinas e relações. Observou-se ser 

essencial estabelecer vínculos de confiança com quem se insere em um novo contexto, através 

de comunicação favorável e compreensão frente às adversidades e resistências com manejos 

sensíveis.  

 Além de uma maior humanização do atendimento e do trabalho para tornar os 

incômodos advindos das intervenções médicas menos desconfortáveis, os profissionais de 

saúde devem priorizar ações informativas para a sociedade, esclarecendo sobre papel que cada 

indivíduo pode ter na melhor recuperação do paciente oncológico, quebrando estigmas e 

respeitando as diversas condições. 

 Convida-se ainda aos médicos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, 

assistentes sociais, farmacêuticos, técnicos, entre outros, a avaliarem como dialogam com 

uma criança com câncer. Ficou claro o embaraço que os pequenos encontram para 

expressarem os seus sentimentos, pensamentos, emoções e sensações. E, para que se preste o 

melhor acolhimento, é essencial conhecer as especificidades de cada paciente. 

 Por fim, frisa-se a função primordial que os sistemas de saúde possuem no cuidado à 

criança com câncer, no que diz respeito ao diagnóstico precoce e tratamento farmacológico 

adequado para salvar vidas e acompanhamento necessário. 
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6  CONCLUSÕES 

 

Os nossos achados mostraram que crianças e cuidadores com escores de qualidade de 

vida mais baixos, avaliados pelo questionário PedsQL™ , apresentaram pior adesão ao 

tratamento farmacológico. A presença contínua do cuidador parece estar associada a um 

maior grau de qualidade de vida, tendo sido importante também para a adesão ao tratamento 

medicamentoso. Esses fatores apontam para o quanto é imprescindível um serviço de saúde 

efetivo e com qualidade; que ofereçam tratamentos integrais e que englobem as demandas 

físicas e emocionais dos pacientes oncológicos.  

Os resultados desse estudo concluíram ainda que as crianças submetidas à alguma 

cirurgia apresentaram piores escores de qualidade de vida; fator que considera a substituição 

de procedimentos invasivos por medidas de tratamento que possam ser menos traumáticas e 

com menor possibilidade de deixar sequelas. 

Além disso, as principais dificuldades apontadas por crianças dentro da faixa etária de 

5 a 7 anos foram as dores e os machucados, enjoos com o tratamento, incômodo com agulhas, 

preocupação com o resultado do tratamento e com a imagem corporal. Considerando ser o 

período em que as crianças adquirem maior compreensão de si e do seu corpo, compreende-se 

a evidência de fatores que estão associados ao mesmo. Dessa forma, é essencial que as 

equipes atuantes em pediatria oncológica conheçam as especificidades de cada fase do 

desenvolvimento infantil, para que a partir disso, não somente entendem as reações das 

crianças tratadas, mas também desenvolvam métodos de trabalho mais adequados.  

 Já para as crianças com idades entre 8 e 12 anos relataram mais frequentemente os 

enjoos com o tratamento, incômodo com agulhas, ansiedade ou medo de médico e hospitais, 

preocupação com o resultado do tratamento, alguma dificuldade cognitiva e de comunicação 

com os profissionais. É possível perceber as dificuldades inerentes à essa faixa etária voltadas 

à questões de ordem emocional, como a ansiedade frente à ideia de médico e hospitais , 

dificuldades cognitivas e de comunicação com os profissionais. Esses aspectos nos convidam 

a um conhecimento cada vez mais aprofundado sobre os impasses vividos em cada período de 

vida, o que requer também pesquisadores da área oncológica engajados na perspectiva 

infantil, contribuindo para a construção de cuidados específicos. 

Na visão dos cuidadores, a ansiedade ou medo de médicos e hospitais esteve muito 

mais presente entre aqueles com piores escores de qualidade de vida. Portanto, vale reforçar a 

importância de aprimorar cada vez mais a comunicação entre os membros da equipe 

multiprofissional e principalmente, entre profissionais e paciente. Essa dificuldade pode estar 
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atrelada ao uso de uma linguagem não compreensível, pouco diálogo com a criança enferma, 

infantilização da comunicação com crianças maiores, falta de clareza nas informações 

fornecidas, postura pouco humanizada, entre outras razões. 

Apesar de a literatura mostrar que o conceito de qualidade de vida pode divergir entre 

os diferentes contextos dos indivíduos, as variáveis sócio-demográficas não estiveram 

associadas com os escores de qualidade de vida, nem apresentaram diferenças significativas 

nas frequências das principais dificuldades relatadas. Todavia, tal resultado pode estar 

associado ao número restrito de pacientes incluídos, podendo se modificar mediante uma 

amostra maior. 
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APÊNDICE A- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

Programa de Pós-Graduação em Saúde e Sociedade (PPGSS) 

Mestrado Acadêmico em Saúde e Sociedade (MASS) 

Esclarecimentos 

Este é um convite para você e a criança de quem cuida participarem da pesquisa 

“Qualidade de vida: sua relação com a adesão ao tratamento farmacológico e com as 

dificuldades enfrentadas por crianças com câncer e seus cuidadores” que é 

coordenada pela pesquisadora, aluna do Mestrado Acadêmico em Saúde e Sociedade, 

Julita Gomes Maia de Sena e orientada pelo professor Thales Allyrio Araújo de 

Medeiros Fernandes que segue as recomendações da resolução 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde e suas complementares. Sua participação é voluntária, o que 

significa que você poderá desistir a qualquer momento, retirando seu consentimento ou 

recursar-se a participar da pesquisa, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou 

penalidade. 

Essa pesquisa se justifica por ser importante conhecer cada vez mais o câncer, 

suas causas e consequências para que se possa promover mais saúde aos pacientes, 

considerando os cuidados específicos necessários e a qualidade de vida de todos os 

envolvidos na dinâmica do tratamento.  

Além disso, é fundamental entender como crianças de diferentes idades 

costumam a aderir ao tratamento do câncer. Isso porque os estudos sobre essa relação 

ainda não são suficientes. 

Acredita-se que essa compreensão contribuirá para que os profissionais possam 

aperfeiçoar os seus conhecimentos em relação a melhor maneira de os lidarem com 

pacientes de diferentes faixas etárias e que se encontram em tratamento oncológico.  

Para isso, essa pesquisa deseja avaliar o papel que as diferenças de faixas etárias 

possuem na adesão ao tratamento e respostas terapêuticas de pacientes pediátricos com 

câncer. 

Caso decida aceitar o convite, você será submetido(a) ao(s) seguinte(s) 

procedimento(s): preenchimento da ficha de dados sobre o paciente, a qual requer 

informações sobre a sua dinâmica familiar, atuação e relação social bem como a 

descoberta da doença na criança.  

Em seguida, será aplicado o questionário PedsQL™(Questionário Pediátrico 

sobre a Qualidade de Vida) com o adulto responsável(cuidador, pai ou mãe) e com a 

criança.  

Você corre o risco de ficar mais sensibilizado, após refletir sobre a delicadeza e 

dificuldades do momento, podendo haver acessos de choro, tristeza e emoções afins, 

que serão minimizados através das garantia de obter suporte psicológico necessário. É 

possível que se sinta cansado com a sequência de perguntas pertencentes ao 

questionário e diante disso, é garantida a interrupção da aplicação do mesmo diante de 

qualquer desconforto que possa sentir. Pode também sentir-se constrangido ou com 

medo de dar algumas respostas. Nessa situação, você está assegurado pelo sigilo, 

privacidade total e preservação da sua identidade. 

Participando dessa pesquisa, você estará contribuindo para que os profissionais 

atuantes em Oncologia possam ter maiores conhecimentos sobre o cuidado emocional 

das crianças adoecidas pelo câncer, o que é essencial para a qualidade de vida desses 

pacientes. Podendo assim, ser essencial para o conforto dos pequenos pacientes, bem 

como dos seus pais/cuidadores. Beneficiará também o Centro de Oncologia e 

Hematologia de Mossoró e Hospital Infantil Varela Santiago, espaços onde será 
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realizada uma pesquisa de finalidade importante, aperfeiçoando ainda mais a conduta 

daqueles acometidos pela enfermidade.   

Os dados obtidos com a sua participação na pesquisa serão guardados por um 

período de 5 (cinco) anos em um armário com chave no Hospital da Solidariedade 

(serviço de radioterapia da LMECC), e em um arquivo de computador. A chave do 

armário ficará somente com a pesquisadora e o arquivo será acessado apenas por 

membros da pesquisa, mediante uso de senha. A divulgação dos resultados será feita de 

forma a não identificar os voluntários e não serão utilizados para outros fins além dos 

previstos neste termo.  

Se você tiver algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa, você 

será ressarcido. Se você sofrer algum dano, que seja comprovadamente decorrente desta 

pesquisa, você terá direito a indenização. 

Você ficará com uma via deste Termo, que deverá ser rubricada e assinada em 

cada página e toda a dúvida que você tiver a respeito desta pesquisa, poderá perguntar 

diretamente para Julita Gomes Maia de Sena no endereço Travessa do Estudante, 

número 01, apartamento 03, Edifício Alaíde Escóssia no bairro Nova Betânia em 

Mossoró, Rio Grande do Norte. Ou, pelo telefone (84)9112-9669 e (84)9653-3637. 

Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê 

de Ética em Pesquisa da UERN no endereço Rua Professor Antônio Campos, s/n, bairro 

Costa e Silva, BR 110, KM 40, Campus Universitário Central – Centro de Convivência 

/ CEP: 59610-090, pelo telefone (84) 3312-7032 ou e-mail: cep@uern.br. 

Consentimento Livre e Esclarecido 

Estou de acordo com a participação no estudo descrito acima. Fui devidamente 

esclarecido(a) quanto aos objetivos da pesquisa, ao(s) procedimento(s) ao(s) qual(is) 

serei submetido e dos possíveis riscos que possam advir de minha participação. Foram-

me  garantidos esclarecimentos que eu venha a solicitar durante o curso da pesquisa e o 

direito de desistir da participação em qualquer momento, sem que minha desistência 

implique em qualquer prejuízo a minha pessoa ou de minha família. (Caso minha 

participação na pesquisa implique em algum gasto, serei ressarcido e caso sofra algum 

dano, serei indenizado. Autorizo assim a publicação dos dados desta pesquisa sendo-me 

garantido o meu anonimato e o sigilo dos dados referentes a minha identificação. 

 

Responsável legal:  

 

Nome: 

Assinatura: 

_____________________________________________________________ 

Pesquisador responsável: 

Julita Gomes Maia de Sena 

____________________________________________________________  

Rua Dionísio Filgueira, 383, Centro. CEP: 59.610-090 - Mossoró – RN 

 (84) 3317-5337 – Mestrado Acadêmico em Saúde e Sociedade. 

Professor Thales Allyrio Araújo de Medeiros Fernandes (Orientador da Pesquisa) 

- Curso de Pós-Graduação em Saúde e Sociedade e Mestrado Acadêmico em Saúde e 

Sociedade, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN,  Rua Dionísio 

Filgueira, 383, Centro. CEP: 59.610-090 - Mossoró – RN. (84) 3317-5337 

Comitê de Ética e Pesquisa   

Rua Professor Antônio Campos, s/n, bairro Costa e Silva, BR 110, KM 40, Campus 

Universitário Central – Centro de Convivência. (84)3312-7032 
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APÊNDICE B - TERMO ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – 

CRIANÇAS DE 5 A 7 ANOS 

 

Aceito e quero participar da atividade “Qualidade de vida: sua relação com a 

adesão ao tratamento farmacológico e com as dificuldades enfrentadas por crianças 

com câncer e seus cuidadores” com a pesquisadora responsável por ela, Julita Gomes 

Maia de Sena. Fui informado (a) que o trabalho quer saber se ficar com quem cuida de 

mim, me ajuda a ficar bom (boa).É importante saber se as crianças mais velhas do que 

eu responde e reagem diferente de mim ao tratamento contra a nossa doença e as que 

têm idades próximas à minha lidam de forma semelhante, entendendo se aderindo 

melhor ao tratamento, a qualidade de vida também melhora.  

Vou responder ao Questionário PedsQL™, que tem algumas perguntas e em 

seguida, o que eu disser será muito bem guardado e cuidado. Corro o risco de ficar com 

vergonha, mas o meu nome e nada do que eu disser será revelado e a pesquisadora irá 

conversar comigo para me deixar mais calmo. Posso ficar indisposto, mas se isso 

acontecer, paramos. Diante disso, está garantido o segredo sobre tudo o que eu 

responder; além do suporte psicológico necessário para que eu me sinta melhor. Para 

manter o segredo e respeitar quem responder as perguntas, apenas Julita Gomes Maia de 

Sena aplicará o questionário e somente ela, por ser responsável e seu professor 

orientador Thales Allyrio Araújo de Medeiros Fernandes poderão manusear e 

guardar os questionários.  

Se desejarem escrever e dividir com outras pessoas o que concluíram juntando 

todas as respostas, não será dito nada que me identifique. Só irei responder se me sentir 

à vontade e Julita Gomes Maia de Sena for autorizada pela anuência das diretorias das 

instituições de ensino para a realização da pesquisa. Dessa forma, concordo em 

participar voluntariamente da pesquisa e autorizo sua publicação. 

 

               ________________________________________________ 

                                         Assinatura/rabisco da criança 

 

 

Mossoró – RN,___/___/201__ 

Natal – RN,___/___/201__ 

 

 

Julita Gomes Maia de Sena - Aluna do Curso de Pós-Graduação em Saúde e 

Sociedade e Mestrado Acadêmico em Saúde e Sociedade, da Universidade do Estado do 

Rio Grande do Norte – UERN, Rua Dionísio Filgueira, 383, Centro.  CEP: 59.610-090 - 

Mossoró – RN/ (84) 3317-5337. 

Professor Thales Allyrio Araújo de Medeiros Fernandes (Orientador da Pesquisa) 

- Curso de Pós-Graduação em Saúde e Sociedade e Mestrado Acadêmico em Saúde e 

Sociedade, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN,  Rua Dionísio 

Filgueira, 383, Centro. CEP: 59.610-090 - Mossoró – RN/ (84) 3317-5337. 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP-UERN) Campus Universitário Central - Centro de 

Convivência. BR 110, KM 48  Rua: Prof. Antônio Campos, S/N, Costa e Silva. CEP 

59.610-090. Tel: (84) 3312-7032.  E-mail: cep@uern.br 

 

 

mailto:cep@uern.br
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APÊNDICE C- TERMO ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – 

CRIANÇAS DE 8 A 12 ANOS 

Aceito e quero participar da atividade “Qualidade de vida: sua relação com a 

adesão ao tratamento farmacológico e com as dificuldades enfrentadas por crianças 

com câncer e seus cuidadores” com a pesquisadora responsável por ela, Julita Gomes 

Maia de Sena. Fui informado (a) que o trabalho tem como objetivo avaliar se as 

crianças mais novas do que eu respondem e reagem de forma diferente ao tratamento e 

se as que têm idades próximas às minhas lidam de forma semelhante. 

 A pesquisa deseja também saber se há divergências na adesão ao tratamento e 

resposta terapêutica entre crianças de 5 a 7 anos e crianças de 8 a 12 anos, comparando 

a importância do cuidador para cada grupo. Além disso, irá verificar se os meus 

contextos social e familiar contribuem para a resposta e envolvimento no tratamento. 

Serei submetido à aplicação do Questionário PedsQL™, respondo algumas 

perguntas e em seguida, as informações coletadas serão organizadas e muito bem 

guardadas.  Corro o risco de ficar com vergonha, mas sobre o meu nome e qualquer 

coisa que eu disser será garantido o sigilo/segredo e a pesquisadora irá conversar 

comigo para me deixar mais calmo. É possível que eu fique cansado ou triste, mas caso 

isso aconteça, é garantido que o questionário seja interrompido. Além disso, posso 

contar com o apoio psicológico necessário. Para manter o sigilo e o respeito a quem 

participar da pesquisa, apenas Julita Gomes Maia de Sena aplicará o questionário e 

somente ela, enquanto pesquisadora responsável e seu professor orientador Thales 

Allyrio Araújo de Medeiros Fernandes poderão pegar e guardar os questionários.  

Em publicação dos resultados, não será divulgado dado que identifique quem 

participou. É garantido que o participante se sinta à vontade para responder aos 

questionários. A pesquisadora está autorizada pela anuência das diretorias das 

instituições de ensino para a realização da pesquisa. Dessa forma, concordo em 

participar voluntariamente da pesquisa e autorizo sua publicação. 

 

 

___________________________________________ 

Assinatura/rabisco da criança 

 

Mossoró – RN,___/___/201__ 

Natal-RN, ___/___/201__ 

 

Julita Gomes Maia de Sena - Aluna do Curso de Pós-Graduação em Saúde e 

Sociedade e Mestrado Acadêmico em Saúde e Sociedade, da Universidade do Estado do 

Rio Grande do Norte – UERN,  Rua Dionísio Filgueira, 383, Centro. CEP: 59.610-090 - 

Mossoró – RN/ (84) 3317-5337.  

Professor Thales Allyrio Araújo de Medeiros Fernandes (Orientador da Pesquisa) 

- Curso de de Pós-Graduação em Saúde e Sociedade e Mestrado Acadêmico em Saúde e 

Sociedade, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN,  Rua Dionísio 

Filgueira, 383, Centro. CEP: 59.610-090 - Mossoró – RN /(84) 3317-5337. 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP-UERN)  
Campus Universitário Central - Centro de Convivência. BR 110, KM 48. Rua: Prof. 

Antônio Campos, S/N, Costa e Silva. CEP: 59.610-090 Tel: (84) 3312-7032.  E-mail: 

cep@uern.br  
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APÊNDICE D– Ficha de coleta de dados 

Código identificador:_________________________________________________ 

Sexo: (  ) F  (  )M 

Data de nascimento: ___________Idade:________  

Escolaridade:_________________Religião:__________________________ 

Tipo de neoplasia:______________________________________________ 

Há quanto tempo foi diagnosticado?:________________________________ 

Localização:___________________________________________________ 

Dinâmica de tratamento:__________________________________________ 

Cirurgias: (  ) SIM (  ) NÃO   

Se sim, quantas realizadas?: _____________________________________ 

Qual o tipo de cirurgia? __________________________________________ 

Avaliação da adesão e resposta ao 

tratamento:____________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Identificação e dados do cuidador: 

Nº:______________________________________________ 

Iniciais:__________________________________________ 

Idade:_______ Grau de parentesco:______________ Religião:_________________ 

Escolaridade:______________ 

Renda total da família:__________________________________________ 

Profissão:_______________________ Número de filhos:_______________ 

Cidade onde mora:_____________________________________________ 

Estadia em Mossoró ou Natal: ( ) CASA ( ) CASA DE APOIO  

( ) OUTROS:_______________________________________ 

Histórico de câncer na família: (  ) SIM (  ) NÃO  

Se sim: Quem enfrentou? ___________________  

 Qual o tipo? _______________________ 

 Prognóstico: _______________________ 

Adesão ao Tratamento 

A criança apresenta resistência para a administração dos medicamentos necessários? 

(  ) Sempre   
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(  ) Muitas vezes 

(  ) Raramente 

(  ) Nunca 

(  ) Administração com pouca resistência 

(  ) Administração com muita resistência 

(  ) Negação  

Qual a frequência da resistência da criança para a realização da dinâmica (sessões de 

quimioterapia, radioterapia, intervenções cirúrgicas) de tratamento? 

(  ) Sempre 

(  ) Muitas vezes  

(  ) Raramente 

(  ) Nunca 

Percepção do significado do cuidador pela criança: 

Necessita da presença do cuidador para intervenções diversas? 

(  ) Sempre  

(  ) Muitas vezes 

(  ) Raramente  

(  ) Nunca 

A criança se reporta à outras pessoas mesmo com o seu cuidador principal presente? 

(  ) Sempre  

(  ) Muitas vezes 

(  ) Raramente 

(  ) Nunca 
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ANEXO A- QUESTIONÁRIO PedsQL™ 3.0 MÓDULO CÂNCER 
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ANEXO B- Autorização para utilizar o PedsQL™ 
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ANEXO C– Aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa 
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