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RESUMO 
 

Objetivou-se compreender o processo de cuidar na percepção da criança 

hospitalizada com câncer. Trata-se de um estudo descritivo, de abordagem 

qualitativa. Os dados foram coletados entre os meses de outubro de 2013 e janeiro 

de 2014, por meio de registros fotográficos e entrevista semiestruturada, constituída 

por questões referentes à identificação da idade, sexo, diagnóstico e tempo de 

internação e um roteiro de perguntas relacionado às fotografias registradas. Foram 

incluídas oito crianças com idade entre seis e doze anos que estavam internadas em 

um setor de oncopediatria, localizado no município de Natal/RN. Os critérios 

utilizados para inclusão na amostra foram: estar internada para tratamento do 

câncer; e apresentar condições físicas favoráveis para realização da coleta de 

dados. Para o tratamento do material coletado, utilizou-se a Análise de Conteúdo, 

modalidade temática. A pesquisa seguiu os princípios éticos e legais que regem a 

pesquisa científica com seres humanos e realizou-se mediante aprovação do projeto 

pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Liga Norte Riograndense contra o Câncer, com 

parecer registrado sob o número 329.015 e CAAE 16097613.9.0000.5293. Conforme 

os resultados verificou-se que, para a criança, o cuidar acontece através de 

atividades técnicas, como a realização de procedimentos e o uso de equipamentos 

de proteção individual, como também por meio do relacionamento dialógico, que 

favorece o estabelecimento da confiança no cuidar profissional. O cuidar, também, 

significa desenvolver atividades que promovam o bem-estar, a diversão e o seu 

desenvolvimento social e cognitivo, destacando-se, assim, o lúdico, durante a 

hospitalização, como uma ferramenta auxiliar no processo de cuidar.  Durante a 

internação, a criança identifica dois sujeitos responsáveis por seu cuidado, o familiar 

acompanhante e o profissional, sendo os profissionais de enfermagem os mais 

citados nos momentos de cuidado. Destaca-se, ainda, a promoção do cuidado, na 

percepção da criança, relacionada à infraestrutura da instituição, a limpeza do 

ambiente, a higiene corporal, a medicalização e a alimentação. Conclui-se que o 

cuidado compreendido pela criança, apesar de ainda manter relações com o modelo 

biomédico, aponta para uma nova perspectiva em que se devem considerar os 
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aspectos biológicos, sociais e psicológicos do adoecer de câncer, sem desvinculá-

los das etapas do desenvolvimento infantil. Ademais, percebe-se a criança como um 

ator social ativo desse processo, e, portanto, precisa ser ouvida e atendida em suas 

necessidades. 

 
Palavras-chave: Enfermagem Oncológica. Criança. Cuidados de Enfermagem. 
Criança Hospitalizada. 
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Dissertation (Master's in Nursing) - Graduate Program in Nursing, Federal University 

of Rio Grande do Norte, Natal, RN, 2014. 

 
ABSTRACT 

 
The objective was to understand the process of care in the perception of hospitalized 

children with cancer. This is a descriptive study of qualitative approach. Data were 

collected between the months of October 2013 and January 2014, through 

photographic records and semi-structured interview consisting of questions relating 

to the identification of age, sex, diagnosis and length of stay and a script of questions 

related to the recorded pictures. Eight children were included aged between six and 

twelve who were admitted to a pediatric oncology sector, located in the city of Natal / 

RN. The criteria used in the sample were: being hospitalized for cancer treatment; 

and present favorable physical conditions for carrying out the data collection. For the 

treatment of collected material was used content analysis, thematic modality. The 

study followed the ethical and legal principles governing scientific research with 

human beings and took place with the approval of the project by the Ethics and 

Research Committee of the Northern League Riograndense against Cancer, with 

opinion registered under number 329 015 and CAAE 16097613.9.0000.5293. 

According to the results it was found that, for the child, the care happens through 

technical activities, such as making procedures and the use of personal protective 

equipment, as well as through the dialogic relationship, which favors the 

establishment of confidence in care professional. Caring also means developing 

activities that promote well-being, the fun and the social and cognitive development, 

highlighting thus the playful, during hospitalization, as an auxiliary tool in the care 

process. During hospitalization, the child identifies two individuals responsible for 

their care, accompanying family and professional, and nursing professionals the most 

cited in moments of care. , Also of note, the promotion of care, in the perception of 

the child related to the infrastructure of the institution, environmental cleaning, 

personal hygiene, the medicalization and the food. It is concluded that care 

understood by the child, whilst still maintaining relations with the biomedical model, 

points to a new perspective that should consider the biological, social and 

psychological of acquiring cancer without unlink them of the development child. 
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Moreover, we see the child as an active social actor in this process, and therefore 

needs to be heard and answered their needs. 

Keywords: Oncology Nursing. Child. Nursing Care. Hospitalized Child. 
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1 INTRODUÇÃO  

  

O número de casos de câncer tem aumentado consideravelmente em 

todo o mundo, principalmente, a partir do século passado, configurando-se, 

atualmente, como um dos mais importantes problemas de saúde pública mundial 

(BRASIL, 2014). 

O câncer na infância, devido a sua alta incidência, já foi considerado uma 

doença aguda e de evolução invariavelmente fatal, constituindo-se em uma das 

principais causas de morte no Brasil (BRASIL, 2008). Atualmente, verifica-se maior 

perspectiva de cura, e constata-se, na maioria dos casos, bom prognóstico.  

Em todas as fases vivenciadas pela criança com câncer, a enfermagem 

possui papel fundamental, não só pelos cuidados técnicos mas também pelo forte 

apoio emocional que esta equipe oferece aos pacientes, principalmente, através da 

aproximação e convivência com a criança e sua família. 

Nesse sentido, cuidar de crianças com câncer em unidades oncológicas 

representa um desafio às competências do profissional, demandando destes além 

do conhecimento técnico-científico, disponibilidade, flexibilidade, reconhecimento de 

limites e posturas éticas, capacidade de interação, aspectos indispensáveis para o 

sucesso no tratamento e no relacionamento de todos os envolvidos. (AMADOR et 

al.,2010). 

Diante disso, Amador et al (2011) apontam que a enfermagem tem a 

responsabilidade de acompanhar e contribuir com o desenvolvimento do 

conhecimento, principalmente das investigações científicas, de modo que as 

pesquisas conduzam à melhoria e à integralidade do cuidado à criança com câncer. 

Para os enfermeiros, o paciente oncológico precisa de uma atenção mais 

afetiva onde a convivência se faz necessária, pois favorece a criação de uma 

relação de apoio mútuo em que o cuidado é baseado em compreensão e 

consentimentos (KLÜSER et al., 2011). E quando se fala da criança, observa-se um 

ser incipiente na arte do viver, o que a torna dependente do outro e o coloca em 

situação especial de crescimento e desenvolvimento. Assim, quando se cuida da 

criança com câncer, entende-se que as questões éticas adquirem uma dimensão 

maior, e requer maior envolvimento e comprometimento do profissional (AVANCI et 

al., 2009). 
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O enfermeiro, então, deve compreender que crianças e adultos diferem 

quanto ao modo de vivenciar uma doença como o câncer e, sendo assim, também 

possuem demandas de cuidado distintas. Cabe, então, ao profissional desenvolver 

sensibilidade e envolvimento com a criança de tal forma a compreender o 

indispensável na visão dela para a concretização do cuidado de forma plena, 

englobando as suas necessidades não só físicas mas também psicossociais. 

 

1.1 Contextualização e Revisão de Literatura 

 

1.1.1 O câncer infantil 

 

O câncer infantil corresponde a um grupo de várias doenças que têm em 

comum a proliferação descontrolada de células anormais e que pode ocorrer em 

qualquer local do organismo (INCA, 2008).  

É considerado raro quando comparado com os tumores do adulto, 

correspondendo entre 2% e 3% de todos os tumores malignos. De acordo com o 

Instituto Nacional de Câncer (INCA), a previsão de novos casos de câncer no Brasil, 

para o ano de 2014, em crianças e adolescentes é de 394.450(BRASIL, 2014). 

No ano de 2011, os óbitos por neoplasias para a faixa etária de 1 a 19 

anos ocuparam a segunda posição (7%) entre crianças e adolescentes, no Brasil, 

perdendo somente para óbitos por causas externas. A partir dos cinco anos, a morte 

por câncer corresponde à primeira causa de óbito por doença em ambos os sexos 

(BRASIL, 2014).  

A classificação internacional do câncer na infância organiza as neoplasias 

conforme tipo histológico, localização do tumor, etnia, sexo e idade, em doze grupos, 

e determinam, assim, o protocolo a ser seguido para o tratamento: leucemias; 

linfomas; tumores de sistema nervoso central e miscelânia de neoplasia 

intracranianas e intra-espinais; neuroblastomas e tumores de células nervosas 

periféricas; retinoblastoma; tumores renais; tumores hepáticos; tumores ósseos 

malignos; sarcomas de partes moles e extra ósseos; tumores de células 

germinativas, trofoblásticas e neoplasia de gônadas e outras neoplasias malignas 

epiteliais; e melanoma maligno e outras neoplasias malignas não especificadas 

(INCA, 2009). 
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Entre os tipos mais comuns de câncer na infância, estão a leucemia, o 

linfoma e os tumores do Sistema Nervoso Central (SNC). A leucemia é o tipo mais 

frequente na maioria das populações, não sendo diferente na realidade brasileira e, 

mais precisamente, no Nordeste brasileiro. Além disso, de acordo com o INCA, esta 

região apresentará, em 2014, a segunda maior incidência de câncer (2.790 casos) 

do Brasil (BRASIL, 2014). 

Sabe-se que, para a redução da mortalidade por câncer infantil, faz-se 

necessário o diagnóstico precoce seguido de um tratamento adequado, em centro 

especializado, o que, por sua vez, aumenta as chances de cura, bem como reduz as 

sequelas advindas da doença e tratamento (AZEVEDO et al., 2012). 

O câncer infantil possui características muito específicas e origens 

histopatológicas próprias. Em sua maioria, apresenta curto período de latência, 

cresce mais rapidamente, é mais agressivo, porém, responde melhor ao tratamento. 

Sua origem ainda é pouco conhecida, sendo apontadas, como principais causas 

para o seu desenvolvimento, as exposições durante a vida intrauterina (BRASIL, 

2014). 

Quanto ao seu diagnóstico, na maioria das vezes, é difícil detectar o 

câncer na infância devido à semelhança de sintomas com outras doenças, ao 

despreparo dos profissionais em identificar precocemente sinais e sintomas do 

câncer eao não estabelecimento de um diálogo efetivo entre responsável-criança-

profissional (AZEVEDO et al., 2012). 

No tratamento, podem ser utilizadas diversas modalidades de 

intervenção, tais como: quimioterapia, radioterapia, cirurgia, imunoterapia e 

hormonioterapia (MUTTI; PAULA; SOUTO, 2010), as quais, quase sempre, 

demandam um longo período de internação hospitalar e expõem a criança a 

procedimentos invasivos e desagradáveis, tanto física quanto emocionalmente 

(MARANHÃO et al., 2011). 

Apesar do bom prognóstico, muitas crianças ainda morrem por causa do 

câncer infantil, porém, é relevante destacar que ao evoluir para óbito ou para cura, a 

criança com câncer necessita de cuidados especializados que podem prolongar-se 

por meses ou até anos, e que os profissionais precisam encontrar formas de 

amenizar o sofrimento vivenciado por ela e sua família. 

 

1.1.2 A criança e a vivência com o câncer  
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O tratamento do câncer envolve além do sofrimento físico, ocasionado 

pelos procedimentos invasivos e reações adversas aos medicamentos, o sofrimento 

psíquico e psicológico da criança, devido ao afastamento de seus familiares, de sua 

rotina, a ausência na escola e o medo da doença e da morte. Diante disso, ela 

precisa adaptar-se a esse novo momento de vida. 

Conforme afirmam Silva et al (2009), o câncer e seu tratamento 

constituem-se em um estresse imposto sobre o indivíduo e sua família, envolvendo-

os em um processo de adaptação, com possibilidade de desordem de ajustamento. 

E quando a pessoa que está doente é uma criança, um filho, um neto, a dor é 

imensa, sendo encarada pela maioria como um castigo divino ou provação dos pais 

(GOMES  et al., 2013). 

A criança com câncer está sujeita a sofrimentos e expectativas diversas 

que transformam suas vidas. Segundo apontado por estudo, para ela, a doença 

pode estar relacionada a castigos por comportamento inadequado. Além disso, o 

tratamento, muitas vezes, priva a criança do aconchego e colo dos pais e do 

convívio com os amigos, e causa deste modo, situações de estresse (MORAES; 

ENUMO, 2008). 

Para Angelo (2010), o câncer leva a criança e sua família a lidarem com 

muitos estressores e inúmeros desafios, e, desse modo, grandes transformações em 

suas vidas não são vivenciadas somente da evolução da doença, mas sim, de um 

contexto mais amplo, ao considerar os aspectos sociais, emocionais, afetivos, 

culturais e espirituais. 

Acriança em tratamento de câncer busca entender as situações vividas 

neste momento para enfrentá-las e, por isto, tende a organizar suas experiências por 

meio de oposições tanto em nível espacial como temporal, e delimitam sua vida com 

base no antes e depois da doença, e no que há dentro e fora do hospital. Há, 

portanto, o mundo sadio e o mundo doente. No primeiro, há os pais, os irmãos, os 

colegas. No segundo, há os médicos, os enfermeiros e demais profissionais que 

dela cuidam, o tratamento e o hospital. Estes dois mundos podem se unir ou se 

dissociarem; e o bem e o mal são atribuídos aos seus elementos através das 

experiências por eles suscitadas (LANZA, 2008; MARANHÃO et al., 2011).  

Assim, compreende-se que a forma como a criança vivencia a doença e 

suas implicações está inteiramente ligada com suas experiências diante do 



15 
 

tratamento, da sua relação com o profissional e das atitudes deste frente as suas 

demandas. 

 

1.1.3 A enfermagem e o cuidar da criança com câncer  

 

A essência do trabalho em enfermagem é o cuidar. Nessa perspectiva, 

vale fazer algumas considerações sobre o significado desta ação. Para Heidegger 

(2006), o cuidado é a essência do ser humano. Mayeroff (1971) afirma que o 

cuidado é um modo de se relacionar com alguém, que envolve o desenvolvimento 

da confiança mútua, e provoca uma profunda e qualitativa transformação no 

relacionamento.  

Boff (1995), por sua vez, refere o cuidar como mais que um ato; 

representa uma atitude de ocupação, de preocupação, de responsabilização e de 

envolvimento efetivo com o outro. Assim, pode-se entender que os autores 

defendem o cuidar como algo inerente ao ser humano e que este só se torna 

possível a partir da aproximação e envolvimento com o outro. 

O cuidar é o sentido moral da enfermagem (WALDOW, 2004). Assim, 

como essência desta profissão, o cuidar é profissionalizado e requer conhecimento 

técnico científico, que constitui-se no corpo de conhecimento próprio da 

enfermagem, sendo essa práxis envolvida em respeito, compreensão e 

responsabilidade com a saúde de si e do outro. 

Nesse sentido, para Waldow (2008), além da habilidade e do 

conhecimento, o enfermeiro deve interagir de maneira sensível e empática com os 

pacientes para que se concretize o cuidado em sua plenitude. Infere-se, portanto, 

que o processo de cuidar em enfermagem envolve o desenvolvimento de 

habilidades técnicas e procedimentos, além da sensibilidade, criatividade e intuição 

para cuidar de outro ser (WALDOW, 2013). 

Outro ponto relevante no processo de cuidar é o ambiente onde a criança 

está inserida. Em lugares de alta tecnologia, como hospitais, o cuidado faz-se 

necessário e importante justamente para minimizar a frieza e impessoalidade do 

mundo cibernético (WALDOW, 2008). 

Destarte, o cuidar não é uma ação fixa, que pode ser prescrita para toda e 

qualquer pessoa que necessite de cuidado, pois engloba valores, experiências e 

sentimentos do receptor de cuidados e do próprio cuidador. Sabe-se que a maioria 
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dos estudos traz a visão do profissional acerca da assistência que está sendo 

prestada, mas poucos a abordam na visão do paciente (WALDOW, 2004). 

Tem-se o conhecimento de que as pessoas vivenciam o cuidado de 

maneiras diferentes, e com a criança não é diferente. A criança é um ser sonhador 

que fantasia e busca a brincadeira em todos os aspectos de sua vida, e que, acima 

de tudo, deseja viver e realizar seus sonhos, portanto, deve ser compreendida 

dentro de seu contexto. 

Logo, o cuidar da criança com câncer é um caminho cheio de desafios e 

recompensas. O enfermeiro, por isso, deve estabelecer uma relação que envolva a 

criatividade, a concepção dela e seus significantes (AMADOR et al., 2010). 

Ao cuidar da criança, deve-se entender seu mundo particular e as etapas 

da infância de forma holística, e incluir também a sua família, em busca do 

atendimento de suas necessidades, independentemente de sua condição atual. A 

equipe de enfermagem juntamente à equipe interdisciplinar devem desenvolver 

atividades com a criança e sua família no intuito de manter o bem-estar (CARTER; 

MANDRELL, 2013). Assim, os profissionais de saúde devem oferecer uma 

assistência coerente com o momento vivenciado pelo paciente, seja diagnóstico, 

tratamento ou busca de qualidade de vida. 

Deste modo, conforme é possível entender, o cuidado em oncologia 

pediátrica é um desafio que exige muito além de recursos materiais e terapêuticos 

específicos. A qualidade do cuidado prestado pela equipe de enfermagem se 

beneficia quando atenta para os aspectos essenciais do universo infantil, no sentido 

de viabilizar a resolução de problemas, estreitar vínculos e construir 

corresponsabilidades, contribuindo, assim, para a atenção e a satisfação das 

necessidades singulares de cada momento vivenciado pela criança. Nesse contexto, 

o cuidar de crianças com câncer demanda solidariedade, ética e equipes de trabalho 

que respeitam e valorizam as diferenças com responsabilidades, compromissos e 

metas (AMADOR et al., 2010). 

Diante disso, a equipe de saúde, principalmente a enfermagem, por estar 

mais próxima e conviver com o paciente, apresenta-se como importante aliada em 

facilitar o processo de adaptação à doença e seu tratamento, mediante ações de 

cuidado que envolvem o bem-estar físico e emocional não só do paciente mas 

também de sua família. 

 



17 
 

1.2 Problema e Problematização 

 

Devido ao excesso de atividades e o constante desenvolvimento 

tecnológico refletido no grande aparato maquinário existente no hospital, os 

profissionais, persistentemente, adotam atitudes impessoais, robóticas e se ajustam 

às pressões administrativas que priorizam a produtividade e o desempenho 

(WALDOW, 2008), deixando um pouco de lado a sensibilidade do cuidado e o 

envolvimento com o paciente. 

E, quando se trata de criança, essa distância entre profissional e paciente, 

por vezes, é ainda maior, devido à falta de preparo do primeiro em lidar com a 

doença oncológica nessa faixa etária, assim como o medo do sofrimento causado 

pela possibilidade de morte da criança. 

É importante salientar que, também, como apontam Hausmann e Peduzzi 

(2009), a permanência do enfermeiro, muitas vezes, em atividades gerenciais, em 

detrimento das ações de cunho assistencial, menosprezando a essência de sua 

profissão, que é o cuidado mediante a aproximação, o estar com o outro. 

Isso se deve ao fato de que vários procedimentos, agora, são viabilizados 

por máquinas e profissionais; por vezes, o profissional necessita apenas de instalá-

las e checá-las. Assim, as demais dimensões do cuidar como, tocar, conversar, 

apoiar ou apenas ficar perto, são negligenciadas, quando não abolidas (WALDOW, 

2008). 

Cuidar de crianças com câncer demanda enfermeiros com, além do 

preparo técnico, sensibilidade para interagir com estas e seus familiares, 

poisestabelecem aproximações que exigem apoio emocional e respaldo para 

explicar e orientar sobre a doença, seus cuidados e, muitas vezes, seu prognóstico 

(AMADOR et al., 2010). 

Entretanto, de acordo com os profissionais, há ainda uma falta de 

capacitação para lidar com a oncologia pediátrica que vem desde os cursos de 

graduação e permeia o exercício profissional, devido à falta de atualizações e 

capacitações que deveriam ser proporcionadas pelas instituições empregadoras, 

porquanto esta área está em constante transformação e tem demandado do 

enfermeiro capacitação permanente para a prestação de um cuidado humanizado e 

integral (AMADOR et al., 2011). 
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Diante do exposto, percebe-se que, na maioria dos casos, o profissional 

enfermeiro além de não ser preparado adequadamente para o exercício da profissão 

em uma unidade de oncologia pediátrica, encontra diversas barreiras para 

desenvolver o processo de cuidar com a dimensão técnico-cientifica e emocional 

(LIMA; SANTOS; TOURINHO, 2014).  

Logo, diante da aproximação entre profissional e criança e a falta de 

capacitações, as ações de cuidado são assim determinadas por àqueles que 

prestam a assistência, neste caso, enfermeiros, sem necessariamente estar de 

acordo com o que a criança entende por cuidado. 

Nessa perspectiva, é preciso refletir constantemente sobre as implicações 

das ações desenvolvidas no processo de cuidar, pois quem cuida compartilha 

conhecimentos, sensibilidades e habilidades técnicas, em busca do crescimento do 

outro. Deste modo, a interação entre enfermeiros e pacientes promove um processo 

contínuo de criação e reprodução de sentidos relacionados à forma como o cuidado 

foi oferecido (NASCIMENTO; ERDMANN, 2009). 

Assim, acredita-se que, para uma assistência que supra as necessidades 

físicas, emocionais e sociais da criança oncológica, faz-se indispensável 

compreender a sua percepção sobre o cuidado e as ações consideradas como 

promotoras de cuidado oferecidas pela equipe de saúde. Diante disso, surgiram os 

seguintes questionamentos de pesquisa: O que a criança com câncer entende por 

cuidado em uma unidade de internação hospitalar? Quais ações ela considera como 

promotoras de cuidado? Qual profissional de saúde oferece mais ações de cuidado, 

na percepção da criança? 

 

1.3 Justificativa 

  

Proporcionar uma reflexão acerca do processo de cuidar, na percepção 

da criança, permite avaliar as atitudes, não só como enfermeiros, mas como seres 

humanos que necessitam do cuidado para existirem. 

O câncer é uma doença que implica em mudanças no estilo de vida da 

criança e carrega consigo o estigma da morte e sofrimento predominante no 

imaginário social. Para a sociedade, o cuidar adequado, ao considerar suas 

peculiaridades e contradições, pode minimizar o sofrimento e, consequentemente, a 
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sua relação com a morte e colaborar para o estabelecimento de políticas de cuidado 

que contribuam para o trabalho em enfermagem e o bem-estar do paciente. 

Os serviços de saúde, em busca da excelência, têm percorrido novos 

modelos de atenção para uma assistência mais humanizada e integral. Nessa 

perspectiva, o estudo buscou contribuir com a prática profissional, em especial da 

enfermagem, para um cuidado conforme a compreensão da criança. Diante disso, 

considera-se relevante estimular a discussão sobre o tema na visão do paciente, 

neste caso a criança, principalmente, como tentativa de reduzir a distância imposta 

pelos enfermeiros com os pacientes e na reorientação da práxis da enfermagem. 

Por outro lado, ao considerar os enfermeiros como uma das lideranças 

com grande poder de influência no sistema organizacional do cuidado nas 

instituições de saúde, tornar esses profissionais sensibilizados do problema em 

questão poderá possibilitar, consequentemente, a reflexão e discussão sobre o 

assunto por toda a equipe de saúde e hospital, desta forma, a organização como um 

todo será estimulada a incorporar os valores de cuidado de forma efetiva. 

Para a criança, o estudo pode favorecer a sua participação ativa no 

processo de cuidar, permitindo a criação de um plano de cuidados conforme a sua 

compreensão, o que pode influir em uma assistência mais humanizada, qualificada, 

e por consequência, melhora na qualidade de vida. 

Nesse sentido, infere-se a importância de se conhecer o cuidado diante 

das percepções e vivências da criança, pois apesar de se tratar de um ser ainda em 

crescimento e desenvolvimento, é capaz de avaliar os cuidados recebidos. 

E, para tanto, é necessário dar voz a este sujeito, ao oportunizar 

momentos de discussão no intuito de favorecer a sua reflexão e identificação dos 

momentos de cuidado durante a hospitalização. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Compreender o processo de cuidar na percepção da criança com câncer 

hospitalizada. 

 

2.2 Objetivos específicos: 

 

 Analisar o significado do cuidar na percepção da criança; 

 Identificar qual(is) profissional(is) mais oferece(m) ações de cuidado na 

percepção da criança; 

 Analisar as ações promotoras de cuidado na percepção da criança. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 Caracterização do estudo 

 

Trata-se de um estudo descritivo, de abordagem qualitativa, no qual a 

descrição dos fenômenos deve possibilitar ao leitor uma postura analítica e crítica 

para que sejam compreendidos os dados subjetivos como de suma importância, pois 

são informações (MINAYO, 2008).  

 

3.2 Cenário da pesquisa 

 

O estudo foi desenvolvido em uma das unidades da Instituição Liga Norte 

Riograndense Contra o Câncer. Esta se configura como um hospital geral com um 

leque diversificado de especialidades, que vão da oncologia pediátrica à estética. A 

unidade possui 81 leitos para internação, centro cirúrgico com sete salas, pronto-

socorro, quimioterapia, tomografia computadorizada, ultrassonografia, raios-X, 

colonoscopia e endoscopia digestiva, e, abriga além da pediatria, a unidade de 

terapia intensiva da Liga (LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CÂNCER, 

2012).A referida instituição está localizada no bairro Alecrim, município de Natal, Rio 

Grande do Norte. 

Para o atendimento da criança e do adolescente com câncer, com faixa 

etária entre zero e 17 anos, há três enfermarias, uma com três leitos e duas com 

dois leitos, além do isolamento e o ambulatório, destinados aos pacientes que 

retornam as suas casas após a quimioterapia ou outro procedimento. O setor é 

decorado com pinturas infantis e desenhos, e possui em cada quarto: televisão, ar-

condicionado e armários. Além disso, para diversão e entretenimento dos pacientes, 

a instituição conta com uma brinquedoteca. 

Quanto à equipe de enfermagem, esta é composta por cinco técnicos de 

enfermagem pela manhã, cinco à tarde e apenas dois à noite. Sempre há um 

enfermeiro durante os turnos, para oferecer os cuidados necessários no setor de 

internação e ambulatório. 

Em 2013, este serviço realizou uma média de 100 consultas mensais, 

com ingresso de cinco novos pacientes pediátricos a cada mês, sendo estimado, 
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para 2014, de acordo com a instituição, cerca de 150 novos casos de câncer infantil 

na região (LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CÂNCER, 2014). 

 

3.3 Participantes da pesquisa 

 

Os participantes da pesquisa foram crianças com idade entre seis e doze 

anos internadas na Policlínica para tratamento de câncer. A delimitação da idade 

nos parâmetros supracitados se deu pela compreensão de que, nessa faixa etária, 

as crianças estão alcançando ou já atingiram o estágio de desenvolvimento cognitivo 

intitulado de operações concretas, conforme apresentado por Jean Piaget (2003). 

De acordo com esse autor, as crianças possuem uma lógica de 

funcionamento mental diferente da encontrada no adulto, e o seu desenvolvimento 

lógico e cognitivo envolve um processo de interação entre o organismo vivo e o meio 

ambiente. 

Conforme o pensamento de Piaget (2003), o desenvolvimento cognitivo 

pode ser dividido em quatro estágios, a saber: estágio sensório-motor (zero a dois 

anos), estágio pré-operacional (dois a seis anos), estágio de operações concretas 

(sete a onze anos) e estágio de operações formais (doze anos em diante). 

Nesse sentido, por volta dos sete anos de idade ou estágio de operações 

concretas, a criança torna-se menos egocêntrica e passa a construir um 

conhecimento mais direcionado para o mundo que a rodeia, mediante um processo 

de reflexão, ou seja, pensar antes de agir (PIAGET, 2003). 

De acordo com Piaget (2003), nessa fase do desenvolvimento, o sujeito 

tem a capacidade de organizar o mundo de forma lógica ou operatória, e não se 

limita mais a uma representação imediata, mas ainda depende do mundo concreto 

para desenvolver a abstração. Assim, este período é caracterizado por uma lógica 

interna consistente e pela habilidade de solucionar problemas concretos.  

Além do mais, a criança já consegue se colocar abstratamente no lugar 

do outro e há um aumento da empatia com os sentimentos e as atitudes dos demais 

sujeitos. Logo, desenvolve relações objetivas com os acontecimentos, objetos e 

pessoas (PIAGET, 2003), sendo, portanto, capaz de compreender as ações 

desenvolvidas no seu processo de cuidar, uma vez que estão representadas 

diretamente na sua realidade concreta. 
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Os critérios utilizados para inclusão na amostra foram: estar internada 

para tratamento do câncer; e apresentar condições físicas favoráveis para realização 

da coleta de dados. Os critérios de exclusão correspondiam a: não conseguir 

manusear o instrumento para registro de imagens; e crianças sem condições físicas 

e/ ou emocionais de participar do estudo. 

Além disso, a seleção dos participantes ocorreu por conveniência e todas 

as crianças internadas, respeitando-se os critérios de inclusão, foram convidadas a 

participar da pesquisa. 

Após abordar o responsável e a criança, estes foram esclarecidos sobre o 

estudo e convidados para participar mediante assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE A). E considerando a 

importância de se estimular a participação ativa da criança no estudo e a sua 

compreensão sobre ele, foi elaborado um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido específico para os participantes da pesquisa (APÊNDICE B), este 

fornecia informações sucintas acerca do estudo e deveria ser assinado pela criança 

ou identificado por sua assinatura datiloscópica. 

A determinação do número de participantes da pesquisa adotou o critério 

de saturação dos dados, o qual designa o momento em que o acréscimo de dados e 

informações em uma pesquisa não altera a compreensão do fenômeno estudado, 

estabelecendo a validade de um conjunto de observações (THIRY-CHERQUES, 

2009). Assim, a amostra desse estudo constituiu-se de oito crianças. 

Antes da coleta de dados, foram confirmadas nos prontuários as 

informações das crianças participantes do estudo, tais como: idade, sexo, 

diagnóstico e tempo de internação. 

 

3.4 Instrumento de coleta de dados 

 

Para a coleta dos dados, realizada entre os meses de outubro de 2013 e 

janeiro de 2014, foram utilizadas duas técnicas, o registro fotográfico e a entrevista 

semiestruturada, constituída por questões referentes à identificação da idade, sexo, 

diagnóstico e tempo de internação, e um roteiro de perguntas relacionado às 

imagens fotografadas. Primeiramente, utilizou-se, para a coleta de dados, o registro 

fotográfico. Para Nobre e Gico (2009, p. 426): 
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A imagem fotográfica caracteriza-se por conter, na sua composição, códigos 
culturais selecionados e organizados pelo fotógrafo e captados do cenário 
sociocultural representado, o que lhe atribui um caráter de fonte detentora 
de informação, tanto pelo seu conjunto de significados, como pelo seu 
poder de indicação da existência do que foi fotografado, considerando-se 
fonte de interpretação da cultura. 

 
Para Barthes (2006), a essência da fotografia é ratificar o que ela 

representa, uma vez que possui estreita ligação com o seu referente, o que lhe 

confere um significado proeminente, constituindo-se como uma fonte de informação, 

e não apenas ilustração. 

E, sendo a fotografia um signo composto por imagens de outros signos, é 

possível anunciar que o conhecimento também pode ser apreendido por meio dela, 

como fonte reveladora e instrumento de disseminação do saber e da cultura 

(NOBRE; GICO, 2009). 

O uso de fotografias em pesquisas na área da saúde é recorrente, seja 

como forma de ilustrar um evento ou como ferramenta de pesquisa. Elas trazem um 

novo modo de olhar, fixando um instante, possibilitando a visibilidade sobre detalhes 

ou um pequeno gesto que, de outro modo, poderia ser imperceptível (REUS; 

TITTONI, 2012). 

Assim, com a finalidade de conhecer os momentos que a criança 

considera como de cuidado, foi disponibilizada para ela uma máquina fotográfica 

durante uma manhã ou uma tarde, em que a mestranda permaneceu no setor até o 

final do turno, e foi solicitado que fotografasse os momentos que, em sua percepção, 

se configuravam como cuidado. 

Vale ressaltar que, caso a fotografia englobasse algum profissional ou 

qualquer outra pessoa, esta só entrou como fonte de dados no estudo mediante 

autorização deste. Portanto, foi necessária a assinatura do Termo de Autorização 

para uso de imagens (fotografias) (APÊNDICE C), a qual foi solicitada pela 

mestranda logo após a realização da fotografia. Além disso, a permanência da 

mestranda no setor ocorreu de modo que não interferisse no registro das imagens 

realizado pela criança. 

Em seguida, com as fotografias projetadas em um computador, realizou-

se a entrevista semiestruturada (APÊNDICE D) com a criança. De acordo com Pope 

e Mays (2009), essa técnica é conduzida de forma flexível, consistindo em questões 

abertas que definem a área a ser explorada, a partir da qual o entrevistador ou 
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pessoa entrevistada podem divergir a fim de prosseguir com uma ideia ou resposta 

em maiores detalhes. 

A entrevista semiestruturada apresentou como roteiro as seguintes 

questões norteadoras: você pode me explicar o que tem na fotografia? Porque você 

escolheu esta fotografia? Onde está o cuidado na fotografia? 

Para melhor registro e análise dos dados obtidos, solicitou-se ao 

responsável pela criança a assinatura do termo de autorização para gravação de voz 

(APÊNDICE E), para permitir a gravação das entrevistas por meio de um aparelho 

gravador. 

Deste modo, buscou-se compreender o cuidado na visão da criança, 

descrever as ações que ela considera como promotoras de cuidado e quem são os 

seus promotores. 

Ressalta-se que caso a criança apresentasse alguma intercorrência 

relacionada ao tratamento, precisasse se ausentar para realizar exames ou 

consultas durante a coleta de dados ou simplesmente não quisesse prosseguir com 

a fotografia ou entrevista, foi acordado com ela e seu responsável outro momento, 

ou seja, o turno ou o dia seguinte, para a finalização dessa etapa da pesquisa. 

 

3.5 Aspectos éticos 

 

Por se constituir numa pesquisa envolvendo seres humanos, parte-se do 

pressuposto de que este estudo poderia ter oferecido inúmeros riscos a integridade 

física, moral, social e econômica dos sujeitos participantes, por isso, para minimizá-

los, foram asseguradas a confidencialidade e privacidade das informações, proteção 

da imagem, não estigmatização dos sujeitos e a não utilização das informações em 

prejuízo das pessoas envolvidas (FONTINELE JUNIOR, 2003).  

Os resultados desta pesquisa foram utilizados para fins científicos e visam 

subsidiar a práxis da enfermagem, e repercutirá no reforço as estratégias de 

reorientação do modelo assistencial de saúde com ênfase no cuidado humanizado e 

integral da criança com câncer.  O resultado final desta pesquisa será amplamente 

divulgado a partir da publicação de artigos em periódicos da área e eventos 

nacionais e internacionais a fim de subsidiar o planejamento de novas ações e 

pesquisas sobre o processo de cuidar de crianças com câncer. 
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A pesquisa realizou-se mediante aprovação do projeto no comitê de ética 

da Liga Norte Riograndense contra o Câncer, com parecer 329.015 e CAAE 

16097613.9.0000.5293 (ANEXO A) e do TCLE (APÊNDICES A e B), o qual foi 

assinado por todos os participantes do estudo e abordou em seu texto as 

características do estudo bem como todas as garantias asseguradas, conforme 

recomendado pela Resolução Nº 466, de 12 de dezembro de 2012, do Conselho 

Nacional de Saúde (BRASIL, 2012).  

Desta forma, acredita-se que foram cumpridas as condições mínimas 

necessárias para a realização de pesquisa envolvendo seres humanos, atendendo 

aos seus preceitos éticos assegurados pela resolução Nº 466, de 12 de dezembro 

de 2012, do Conselho Nacional de Saúde. 

Para preservar o anonimato dos participantes da pesquisa na divulgação 

dos resultados, estes foram identificados com nomes de personagens de desenhos 

infantis escolhidos pelas próprias crianças. 

 

3.6 Análise dos dados 

 

Para o tratamento do material coletado durante a entrevista 

semiestruturada, foi realizada a transcrição e leitura do conteúdo das entrevistas, 

agrupamento por categorias e interpretação. A análise e interpretação das 

informações foram realizadas com base na Análise de Conteúdo, modalidade 

temática proposta por Bardin (2014), já que esta propicia ao investigador um 

conjunto de instrumentos metodológicos aos discursos, para obter dos mesmos 

aquilo que se encontra velado, implícito pela mensagem. 

Nesse sentido, Bardin (2014) afirma que a análise de conteúdo consiste 

em um conjunto de técnicas de análise das comunicações, que utiliza procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição dos conteúdos das mensagens com a 

finalidade de permitir inferências de conhecimentos relativos ao conteúdo destas. 

Este método de análise compreende as seguintes etapas: pré-análise 

com vistas à organização, escolha de documentos, formulação de hipóteses e 

elaboração de indicadores; exploração do material através de operações de 

codificação; e tratamento dos resultados, tornando-os significativos e válidos para 

inferências e interpretações (BARDIN, 2014).  
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Tratar o material coletado significa codificá-lo. Este processo permite a 

sua transformação de dado bruto a sua agregação em unidades, as quais permitem 

uma descrição real das características relevantes do conteúdo. A unidade de 

registro, isto é, a unidade de significação a ser codificada para o presente estudo foi 

o tema. Bardin (2014) refere que este se liberta naturalmente de um texto analisado, 

de acordo com certos critérios relativos à teoria utilizada como guia à leitura. Assim, 

foram realizadas leituras exaustivas do material coletado, com vistas à identificação 

dos temas. 

Em suma, fazer uma análise temática consiste em descobrir os núcleos 

de sentido que compõem a comunicação e cuja presença ou frequência de aparição 

pode significaralgo para o objetivo analítico escolhido (BARDIN, 2014). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

De acordo com as normas de apresentação do Relatório de Pesquisa, 

Mestrado Acadêmico e Doutorado, do Programa de Pós-Graduação em enfermagem 

na Atenção à Saúde da UFRN- Regimento 2010, os resultados de dissertações 

devem ser apresentados sob a forma de artigos, relacionados com o objetivo da 

pesquisa. 

Diante disso, os resultados e discussões do presente estudo estão 

delineados a partir de quatro artigos, os quais estão em conformidade com as regras 

para formatação de manuscritos das revistas a que serão submetidos. 

Manuscrito 1, intitulado “Dimensões do cuidar à criança com câncer”, 

formatado nas normas da Revista Brasileira de Enfermagem (ANEXO C); 

Manuscrito 2, intitulado “O lúdico como ferramenta no cuidado à criança 

com câncer”, formatado nas normas da Revista Gaúcha de Enfermagem (ANEXO 

D); 

Manuscrito 3, intitulado “Sujeitos envolvidos no processo de cuidar de 

crianças com câncer”, formatado nas normas do Journal of Pediatric Oncology 

Nursing (ANEXO E); 

Manuscrito 4, intitulado “Ações de cuidado no ambiente de internação: 

percepção de crianças com câncer”, formatado nas normas de revista Aquichan 

(ANEXO F).  
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4.1 Manuscrito 1: Dimensões do cuidar à criança com câncer  

 

DIMENSÕES DO CUIDAR À CRIANÇA COM CÂNCER* 

DIMENSIONS OF CARING FOR CHILDREN WITH CANCER 

DIMENSIONES DE CUIDADO DE NIÑOS CON CÁNCER 
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RESUMO 

Objetivou-se descrever as dimensões do cuidar na percepção da criança hospitalizada com 

câncer. Pesquisa exploratória e descritiva, de abordagem qualitativa, realizada em uma 

unidade pediátrica de tratamento oncológico, localizada no município de Natal/RN/Brasil. Os 

dados foram coletados, entre os meses de outubro de 2013 e janeiro de 2014, por meio de 

registros fotográficos e entrevista semiestruturada, com oito crianças internadas, e analisados 

com base na Análise de Conteúdo, modalidade temática. Destacaram-se quatro dimensões do 

cuidado: O cuidar através do procedimento; O cuidar e os equipamentos de proteção 

individual; O cuidar através do diálogo; e A confiança no cuidar profissional. Para as crianças 

com câncer, o cuidar em uma unidade de internação significa a realização de procedimentos 

técnicos e a proximidade com os profissionais, principalmente da equipe de enfermagem, por 

meio do diálogo efetivo, essencial para se concretizar as atividades de cuidado. 

Descritores: Enfermagem Oncológica; Cuidados de Enfermagem; Criança Hospitalizada. 

 

ABSTRACT 

This study aimed to describe the dimensions of care in the perception of hospitalized children 

with cancer. Exploratory and descriptive qualitative study, conducted in a pediatric oncology 

treatment unit located in Natal / RN /Brazil. Data were collected, between the months of 

October 2013 and January 2014, through photographic records and semistructured interviews 

with eight children, and analyzed based on content analysis, thematic. The highlights four 

dimensions of care: The care by the procedure; The care and personal protective equipment; 

Caring through dialogue; and confidence in professional care. For children with cancer, care 

in an inpatient facility means carrying out technical procedures and proximity to the 

professionals, especially nursing team, through effective dialogue, which is essential for 

achieving the activities of care. 

Key words: Oncology nursing; Nursing care; Child, hospitalized. 

 

RESUMEN 

Este estudio objetivo describir las dimensiones de la atención en la percepción de los niños 

hospitalizados con cáncer. Estudio cualitativo exploratorio y descriptivo, realizado en unidad 

de tratamiento oncológico pediátrico situado en Natal/RN/Brasil. Los datos fueron recogidos, 

entre octubre 2013 y enero 2014, através de los registros fotográficos y entrevistas 

semiestructuradas con ocho hijos, y se analizaron sobre la base de análisis de contenido, 

temática. Los aspectos más destacados de cuatro dimensiones de la atención: El cuidado de 
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por el procedimiento; El cuidado y el equipo de protección personal; Cuidar a través del 

diálogo; y la confianza en el cuidado profesional. Para los niños con cáncer, la atención en un 

centro de internación significa la realización de los procedimientos técnicos y la proximidad a 

los profesionales, especialmente del equipo de enfermería, a través de un diálogo efectivo, 

que es esencial para el logro de las actividades de cuidado. 

Palabras clave: Enfermería oncológica; Atención de enfermería; Niño hospitalizado. 
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INTRODUÇÃO 

  

 O câncer infantil se constitui em um grupo de doenças que possuem como 

característica comum a proliferação de células anormais. Hoje, apesar de se tratar de uma 

doença maligna, já é considerado de bom prognóstico, com obtenção da cura em 70% das 

crianças que são diagnosticadas, desde que tratadas precocemente
(1)

. 

 O adoecer do câncer envolve uma luta diária para a criança, pois necessita abrir mão 

de determinadas atividades e realizar outras que não são do seu agrado, como a internação 

para tratamento quimioterápico, cirurgia, realização de exames, dentre outros. Esta é vista, 

muitas vezes, como traumatizante e desagradável, suscitando o medo e ansiedade na criança.  

 O processo de hospitalização gera diversos sentimentos na criança, como, angústia, 

medo e insegurança gerados pelas situações estressantes vivenciadas, pelo afastamento dos 

entes queridos e, algumas vezes, pelo relacionamento estabelecido com a equipe de 

profissionais das instituições de saúde
(2)

. 

 Diante disso, o cuidado prestado pela equipe de saúde deve levar em consideração as 

nuances referentes ao cuidar da pessoa com câncer infantil, pois sabe-se que crianças e 

adultos diferem quanto ao modo de experienciar e compreender o cuidado e assim apresentam 

necessidades distintas. 

 No que se refere ao cuidar, este se constitui em um compromisso de ajudar o outro a 

crescer ao promover a sua integridade e unidade, e manter a sua dignidade e singularidade. 

Para tanto, envolve conhecimento, habilidades, técnicas, sensibilidade, empatia e o 

estabelecimento de vínculos entre o cuidador e o ser cuidado
(3)

. 

 Não obstante, é na enfermagem que o cuidar ganha destaque. De acordo com a 

literatura, parece haver um consenso sobre o cuidado como objeto da enfermagem, 

independente da condição apresentada pelo paciente. Nesse sentido, essa ação deve ser 

destinada a alguém, a quem se identifica a necessidade de cuidado e para a qual serão 

demandados esforços para a melhora do bem-estar e da condição de saúde
(4)

. 

 Contudo, conforme a realidade aponta são muitos os entraves para se estabelecer o 

cuidado de forma plena à criança com câncer hospitalizada, que vão desde a formação até a 

lógica de funcionamento dos serviços de saúde, os quais, muitas vezes, desmotivam e não 

preparam os profissionais para um cuidado mais relacional e próximo deste sujeito
(5)

. 

Assim, observam-se ações desenvolvidas com foco nas necessidades biológicas e 

realização de técnicas. Além disso, muitas vezes, o cuidado é determinado pelo profissional a 

partir do que ele acredita ser adequado, não envolvendo as particularidades da criança em 
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tratamento oncológico
(6)

. Nota-se, portanto, que embora o cuidar seja uma meta da 

enfermagem, a sua definição e aplicação não parecem estar muito claras para esses 

profissionais
(4)

. 

 Ao considerar que o profissional deve responder a uma necessidade manifesta ou 

inferida pelo paciente
(4)

, para cuidar de forma adequada é necessário dar voz à criança 

hospitalizada, permitir que esta se expresse e aponte quais as suas demandas, para então 

construir um plano de cuidados que esteja de acordo com o que ela entende e prioriza.  

 Nesse sentido, surgiram os seguintes questionamentos de pesquisa: O que a criança 

com câncer entende por cuidado em uma unidade de internação hospitalar? Quais ações ela 

considera como promotoras de cuidado? 

 Deste modo, o presente artigo tem como objetivo descrever as dimensões do cuidar na 

percepção da criança hospitalizada com câncer. 

 

METODOLOGIA 

 

 Trata-se de uma pesquisa exploratória e descritiva de abordagem qualitativa, por 

apresentar como objetivos familiarizar-se com o fenômeno e realizar descrições de 

características, propriedades ou relações existentes nas percepções das crianças com câncer 

sobre o cuidar em uma unidade de internação hospitalar
(7)

. 

 O local da pesquisa foi uma unidade de oncopediatria, localizada no município de 

Natal, Rio Grande do Norte, Brasil. A instituição é considerada referência no tratamento 

oncológico infantil e oferece tratamento a nível ambulatorial e de internação. 

 Foram incluídas no estudo crianças entre seis e doze anos internadas na instituição 

para tratamento oncológico que se adequavam aos seguintes critérios de inclusão: estar 

internada para tratamento do câncer; e apresentar condições físicas favoráveis para realização 

da coleta de dados. Foram excluídas as crianças que não conseguiam manusear o instrumento 

para registro de imagens e crianças sem condições físicas e/ ou emocionais de participar do 

estudo. Deste modo e, com base no critério de saturação dos dados, a amostra do estudo foi 

composta por oito crianças.  

 A seleção dos participantes ocorreu por conveniência e todas as crianças internadas, 

respeitando-se os critérios de inclusão, foram convidadas a participar da pesquisa. 

  A coleta dos dados ocorreu entre os meses de outubro de 2013 e janeiro de 2014, e 

adotou os seguintes passos: após entrar em contato com a enfermeira do setor em busca de 

crianças com diagnóstico confirmado de câncer, responsável e criança foram abordados, 
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esclarecidos sobre o estudo e convidados para participar mediante assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Logo em seguida, confirmaram-se as 

informações sobre a doença da criança em seu prontuário. E posteriormente, disponibilizou-se 

uma câmera fotográfica e solicitou-se à criança que registrasse os momentos considerados por 

ela como cuidado no hospital. Após esta etapa, as imagens fotografadas foram projetadas em 

um computador, e realizou-se concomitantemente a entrevista semiestruturada, a qual 

continha três questões norteadoras: Você pode me explicar o que tem na fotografia? Porque 

você escolheu esta fotografia? Onde está o cuidado na fotografia? 

 As entrevistas foram gravadas mediante autorização do responsável pela criança. E 

com vistas ao anonimato dos participantes da pesquisa, estes foram identificados no estudo 

com nomes de personagens de desenhos infantis, escolhidos pelas próprias crianças. 

Os dados foram analisados e interpretados com base na Análise de Conteúdo, 

modalidade temática
(8)

. 

Para a realização dessa pesquisa, o projeto foi submetido à aprovação do Comitê de 

Ética da Liga Norte Riograndense contra o Câncer com parecer 329.015 

e CAAE 16097613.9.0000.5293, em concordância com a Resolução Nº. 466, de 12 de 

dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde. Todas as crianças bem como seus 

responsáveis assinaram o TCLE. Vale destacar que, foi elaborado um TCLE específico para a 

criança, no qual eram abordados todos os aspectos da pesquisa em linguagem simples para a 

sua compreensão. Deste modo, buscou-se estimular a sua participação e protagonismo diante 

da pesquisa.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

 As crianças participantes do estudo possuíam entre seis e doze anos, seis eram do sexo 

masculino e duas do sexo feminino. O tempo de internação variou entre um a dois dias na 

instituição.  

 O diagnóstico prevalente foi a leucemia, presente em sete crianças, e apenas uma 

apresentava um tumor de sistema nervoso central. O tempo de diagnóstico de câncer variou 

entre um ano e dez meses a sete anos, sendo a maioria acima de três anos, o que denota que 

todas as crianças já haviam vivenciado outras internações e momentos que poderiam auxiliar 

da reflexão acerca do cuidado no hospital. 

 A partir da análise e interpretação dos dados, destacaram-se quatro dimensões do 

cuidado apontadas pelas crianças com câncer como importantes para o seu processo de cuidar, 
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a saber: O cuidar através do procedimento; O cuidar e os equipamentos de proteção 

individual; O cuidar através do diálogo; e A confiança no cuidar profissional. 

  

O cuidar através do procedimento 

  

 Na presente categoria discute-se a importância do procedimento para o cuidar de 

crianças com câncer, diante disso, as imagens fotografadas e utilizadas durante a entrevista 

registraram momentos de execução de procedimentos pela equipe profissional, como a 

administração de medicamentos e verificação de sinais vitais. 

 O tratamento do câncer, na maioria das vezes, requer diversas internações, as quais são 

repletas de procedimentos realizados pela equipe de saúde. Nesse contexto, para a criança, o 

procedimento também colabora em seu processo de cuidar, como pode ser visto nas falas a 

seguir:  

 
A técnica de enfermagem trocando o soro [...]é bom para mostrar o cuidado que ela tem com 

a nossa saúde trocando o soro.(Homem-Aranha) 

 

[...] por que a enfermeira é essencial para ajeitar o soro e outras coisas. Ela também ajuda o 

médico a puncionar o cateter e a veia. (Mickey) 

 

Ao cuidado em saúde, muitas vezes, atribui-se um sentido já consagrado no senso 

comum, o de um conjunto de procedimentos tecnicamente orientados para o êxito do 

tratamento
(9)

. 

Nesse sentido, as falas demonstram que o cuidado, na percepção da criança, envolve a 

realização de procedimentos, principalmente executados pela equipe de enfermagem, e que 

estão relacionados ao processo de medicalização.  

Pesquisa realizada com mães de crianças internadas refere que, para elas, o cuidar tem 

uma forte relação com o procedimento técnico, destacando-se o ato de medicar a criança nos 

horários corretos, sem atraso
(9)

, como também é descrito na fala abaixo: 

 

A enfermeira... acho que é técnica de enfermagem. Ela ajuda muito as pessoas aqui. Sempre 

dando os remédios, no horário certo... elas conseguem dar os remédios de todo mundo, e tem muita 

gente aqui, e não passa do horário. Mesmo que seja a noite, elas ficam acordadas para dar o 

remédio.(Ben 10) 

 

Segundo o exposto por Ben 10 e os achados na literatura, observa-se que o cuidado 

prestado pela enfermagem está relacionado à administração de medicamentos e como essa 

equipe demonstra sua preocupação com o paciente à medida que se esforça para realizá-la na 
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hora correta. Nesse contexto, apesar de se tratar de uma atividade técnica, a administração de 

medicamentos também envolve sentimentos de preocupação e empatia do profissional com a 

criança, constituindo-se, assim, em uma forma de cuidado
(10)

. 

Por outro lado, é possível perceber que as crianças notam determinadas condutas dos 

profissionais que demonstram preocupação e carinho: 

 

A técnica de enfermagem vendo minha pressão se está alta ou baixa.  Se der alta ou baixa ela 

dá o remédio para ficar normal [...]é importante para o meu cuidado... quando elas (tec. de 

enfermagem) vêm e fazem isso... é importante para ver como eu estou, para ver se precisa fazer 

alguma coisa. (Minnie) 

 

A foto mostra a enfermeira mexendo no cateter, e quando ela faz isso devagar, com carinho, 

dói menos. (Minnie) 

 

 Dessa forma, a equipe de enfermagem cuida através da execução de procedimentos e 

na forma como o faz. Deixando claro que para algumas crianças a realização de técnicas não é 

suficiente para sentirem-se cuidadas, faz-se necessário o componente relacional e emocional 

evidenciado nas falas pela forma como a enfermeira manuseia o cateter e pela preocupação da 

equipe em fazer algo conforme a criança necessita. 

 Logo, quando a prática profissional de enfermagem é cercada de atitudes que 

representam responsabilidade, preocupação e atenção proporciona confiança e segurança 

quanto ao cuidado prestado
(11)

, favorecendo o sentir-se cuidado e seguro pelo paciente. 

 

O cuidar e os equipamentos de proteção individual 

  

 As imagens registradas e que embasaram a construção dessa categoria, mediante a 

realização da entrevista, focaram nos equipamentos de proteção individual utilizados por 

todos os profissionais do setor, a saber: jaleco, máscara, álcool gel, luvas e toucas. 

 A quimioterapia antineoplásica é um dos tratamentos mais importantes e promissores 

no combate ao câncer infantil
(12)

. Não obstante, todas as crianças da pesquisa realizavam esse 

tipo de terapia.   

 O uso das drogas quimioterápicas pode causar pancitopenia, ou seja, redução das 

células hematopoiéticas. O que gera uma condição de vulnerabilidade na criança, 

predispondo-a a infecções oportunistas devido à neutropenia
(12)

. Ressalta-se que para o 

controle do câncer este tipo de toxicidade é essencial. 

 Em consequência, alguns cuidados precisam ser tomados para evitar o adoecimento, 

dentre eles, as crianças referiram o uso de equipamentos de proteção individual (EPI). 
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Na máscara que ela está usando, na luva, na touca...no gel para limpar as mãos ...tudo isso 

protege para que a gente não pegue bactérias. (Homen-Aranha) 

 

Porque a máscara protege a pessoa contra os germes, bactérias, ajuda a pessoa a não ficar 

mais doente. E a roupa branca... é ...o jaleco? , ele protege também a gente e vocês que estão 

trabalhando né...sei lá...essas mangas longas, não deixam que vocês se sujem e também protegem a 

gente de algum germe que vocês possam passar (risos). (Thor) 

 

Eu tirei essa foto... por causa da máscara que você está usando. Quase todo mundo aqui usa 

máscara [...]Eu acho que a máscara também cuida né?! É uma forma de cuidado, porque ela não 

deixa as bactérias passarem e aí a pessoa melhora mais rápido. (Ben 10) 

 

 Diante das falas, nota-se que a máscara, luvas, álcool gel e jaleco são instrumentos 

utilizados pelos profissionais e que impedem ou pelo menos reduzem a probabilidade de 

transmissão de doenças oportunistas para a criança. 

 Esses instrumentos são vistos como auxiliares no cuidar e necessários para atingir uma 

recuperação mais rápida. Vale destacar que eles também estão relacionados à ideia de higiene, 

e, conforme mostra a literatura, este é um dos principais focos do cuidar quando se trata de 

crianças em tratamento quimioterápico, seja no hospital, seja no ambiente domiciliar
(12)

. 

 Não obstante, uma revisão integrativa executada para analisar o conhecimento 

produzido acerca dos cuidados de enfermagem prestados ao paciente submetido a altas doses 

de quimioterapia identificou que as infecções associadas ou oportunistas são as mais 

frequentes complicações da hospitalização e cita que, de acordo com os estudos analisados, as 

principais formas de prevenção são as precauções básicas de isolamento, dentre elas a 

higienização das mãos e o uso adequado de EPIs. Isto reforça que essas medidas são as mais 

acessíveis, simples e rápidas para evitar infecções oportunistas
(13)

, conforme visualizado nas 

falas das crianças. 

 Deste modo, o uso desses instrumentos promove na criança a sensação de ser cuidada, 

e por isso, o profissional deve atentar-se para essa dimensão de cuidado com vistas a 

proporcionar um espaço saudável e livre de sujidades, contaminação e possíveis doenças
(11)

. 

 Além do mais, destaca-se que, conforme mostra a literatura, é comum as crianças 

sentirem medo das vestimentas brancas e dos instrumentos utilizados pelos profissionais 
(14)

, 

contudo, observa-se que, no contexto da oncologia pediátrica, o medo dá lugar ao 

conhecimento sobre a necessidade do cuidado relacionado ao tratamento e ao uso de EPIs. 

Assim, evidencia-se o conhecimento da criança como o resultado do processo de educação em 

saúde, realizado, principalmente, pelos integrantes da equipe profissional. 
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O cuidar através do diálogo 

 

 As fotografias registradas que refletem esta categoria captavam momentos de 

aproximação do profissional com a criança, bem como a realização de procedimentos. Deste 

modo, o diálogo e a sua importância surgiam nas falas por meio de uma reflexão da criança 

acerca do que a imagem mostrava e o que ela poderia representar mediante a sua percepção 

sobre o cuidado.  

 O diálogo é o elemento chave no processo de cuidar, porquanto é a partir dele que se 

concretiza a interação pessoal. Nesse sentido, para identificar e compreender as necessidades 

do outro, muitas vezes, é preciso escutar, ser receptivo, oferecendo oportunidades para o 

paciente se expressar
(4)

. 

 Para as crianças internadas em tratamento oncológico, o diálogo estabelecido com os 

profissionais no cotidiano e nos procedimentos realizados é indispensável para o seu cuidado, 

como percebido a seguir: 

 

A técnica de enfermagem vendo se eu estou bem, conversando comigo. [...] Porque quando 

ela vem e fala comigo, ela quer saber como estou... se ela não vem e estou passando mal, eu não sei o 

que fazer, então ela ajuda a cuidar de mim se não estou bem. E elas sempre conversam comigo. 

(Minnie) 

 

 A forma de obter informações sobre as necessidades da criança, muitas vezes, ocorre 

por meio da comunicação verbal, e oferecerá subsídios que direcionarão as atividades dos 

profissionais
(15)

. 

 Apesar de fazer parte da rotina da equipe de enfermagem, o ato de perguntar como a 

criança está é visto por ela como importante em seu processo de cuidar, pois é a partir desse 

diálogo que ela pode expressar sua impressão sobre seu estado de saúde. 

 Além disso, pode estabelecer um vínculo com o profissional e promove na criança a 

confiança de que na instituição há pessoas que se preocupam com o seu bem-estar e que se for 

necessário serão aplicados esforços para atender às suas demandas. 

 A comunicação eficaz é considerada instrumento fundamental para o cuidado integral 

e humanizado. É através dela que surge a possibilidade de reconhecer e acolher, 

empaticamente, as necessidades da criança com câncer. Quando o profissional de enfermagem 

utiliza esse instrumento, permite que o paciente participe das escolhas e dos cuidados 

específicos relacionados à sua doença no intuito de obter um tratamento digno
(16)

. Por 

outro lado, o diálogo também é visto como importante por permitir a explicação sobre as 

condições clínicas da criança: 
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A enfermeira... ela conversa com a gente, quer saber como a gente está... eu gosto [...] ela 

quer saber se estou bem ou não, se dormi bem, me explica o que vai fazer, se vai botar remédio, essas 

coisas... eu gosto...fico bem, mais tranquilo. (Mickey) 

 

 A comunicação faz parte da assistência e é indispensável no processo de cuidar, pois 

permite explicar as razões de todas as ações realizadas, fortalece o vínculo e estabelece uma 

relação de confiança com o profissional
(15)

. 

 Nesse sentido, existem alguns requisitos que devem ser seguidos na prática de 

comunicação com a criança: simplicidade de verbalização, clareza, pertinência e adaptação de 

formas de expressão
(17)

. 

 Através da fala, percebe-se que a explicação do está acontecendo ou que será realizado 

com a criança promove as sensações de tranquilidade e conforto no hospital, elementos 

importantes para reduzir o estresse advindo da hospitalização e para ela reconhecer que está 

sendo cuidada. 

 A interação com o profissional por meio do diálogo, em especial com o enfermeiro, 

também foi mencionada em revisão integrativa que buscou analisar as produções acerca das 

relações entre profissionais e pacientes.  A pesquisa mostrou a existência de associações entre 

a interação e a criação de vínculo, à adesão ao plano de cuidados e à satisfação dos 

usuários
(18)

. Portanto, é imprescindível o reconhecimento dos profissionais de saúde a respeito 

dessa tecnologia do cuidar e seus benefícios. 

 

A confiança no cuidar profissional 

 

 Nesta categoria, os momentos fotografados pelas crianças registravam os técnicos de 

enfermagem administrando medicações e a enfermeira retirando um cateter de uma paciente. 

 As ações do cuidar pressupõem o desenvolvimento da empatia, e a simpatia é 

necessária para favorecer o vínculo entre paciente e cuidador. Quando isso ocorre 

mutuamente resulta em confiança
(4)

. 

 As crianças hospitalizadas, muitas vezes, sentem-se inseguras no ambiente de 

internação devido ao afastamento dos seus familiares e de sua casa, além da constante 

necessidade de serem submetidas a exames e procedimentos realizados por diferentes 

profissionais. 

 A enfermagem é a classe profissional que mais realiza ações de cuidar
(4)

, é ela que 

mais convive com o paciente e, consequentemente, possui mais oportunidades de interagir 
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com a criança. Nesse contexto, as falas a seguir mostram como esse profissional atua e o que 

as suas ações despertam nas crianças: 

  

A enfermeira tirando o cateter da minha amiga...ela está bem quietinha, calma para não doer 

e ajudar a enfermeira também. Ela sabe que a enfermeira vai fazer direito e por isso ajuda ela. Elas 

sempre fazem devagar para doer menos. Isso é bom. (Minnie) 

[...] A gente confia, elas (técnicos de enfermagem)sempre fazem o trabalho direito, dão todos 

os remédios. (Ben 10) 

 

 Conforme observa-se, as atividades realizadas pela equipe de enfermagem suscitam 

sentimentos de confiança no cuidar profissional, tanto pela execução correta do procedimento 

como também pela forma como é executado. 

 Diante disso, o jeito como se faz determinada ação pode atribuir a esta a sensação de 

conforto, conforme citado em estudo, cuja presença do enfermeiro foi vista como agradável 

quando ele demonstra preocupação com a individualidade do paciente e proporciona a 

construção de vínculos, os quais resultarão em confiança entre os seres envolvidos no 

processo de cuidar
(16)

. 

 Outro fato que merece destaque é que o estabelecimento da confiança faz com que a 

criança contribua com a prestação de cuidados, como explicitado na fala de Minnie. Assim, 

estimula-se também a corresponsabilização da criança, demonstra-se que ela pode ser uma 

agente ativa em seu cuidado, reduzindo a sensação de impotência e passividade que geram 

sentimentos de desconfiança e angústia diante do que o profissional realiza. 

Desse modo, percebe-se que a relação com o profissional é determinante no processo 

de cuidar de crianças com câncer, pois quando bem estabelecida favorece a confiança e a 

adesão aos cuidados pelo paciente
(19)

. 

Logo, o vínculo de confiança contribui para a humanização da assistência, pois 

permite que o profissional transcenda o aspecto físico do câncer e ofereça cuidados que 

entendam o paciente enquanto ser humano. Assim, aliar os procedimentos técnicos ao cuidado 

afetivo e emocional se constitui em um cuidar holístico
(2)

. 

 

CONCLUSÃO 

 

O presente estudo propôs descrever as dimensões do cuidar para a criança com câncer 

hospitalizada.  
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Frente a isso, observou-se que, para a criança, existem quatro dimensões de cuidado 

durante a internação: o cuidar através do procedimento; o cuidar e o uso de EPIs; o cuidar 

através do diálogo; e a confiança no cuidar profissional. Essas dimensões são interligadas e 

exercem influências entre si, de modo que é possível concluir que todas devem coexistir para 

concretizar o cuidado conforme vislumbrando pela criança. 

No tocante à enfermagem, os resultados apontam que seu cuidado é visto e valorizado 

pelas crianças, uma vez que o profissional dessa classe foi o mais citado por elas. Diante 

disso, é importante refletir e atentar em como enfermeiros e técnicos de enfermagem podem 

contribuir ainda mais no processo de cuidar dessas crianças, vislumbrando a qualidade do 

cuidado e a satisfação delas.  

Destaca-se que os resultados encontrados retratam uma realidade específica, e, 

portanto, sugere-se a replicação da proposta em outras unidades de internação pediátrica para 

o tratamento oncológico. 

 

REFERÊNCIAS 

 

1. Instituto Nacional de Câncer. Tipos de câncer: infantil [Internet]; 2012 [citado em 2014 

abr8]. Disponível em: 

http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/tiposdecancer/site/home/infantil.  

2. Maranhão TA, Melo BMS, Vieira TS, Veloso AMMV, Batista NNLAL.A humanização no 

cuidar da criança portadora de câncer: fatores limitantes e facilitadores. J Health Sci 

Inst.2011;29(2): 106-9. 

3. Waldow VR. Cuidar de sí, cuidar  del otro, cuidar del todo: implicaciones para la salud y 

enfermería. Enfermería. 2013;2 (1): 53-6. 

4. Waldow VR. Momento de cuidar: momento de reflexão na ação. Rev bras enferm. 2008; 62 

(1): 140-5. 

5. Lima KYN, Santos VEP, Tourinho FSV. Implicações no cuidado de enfermagem a criança 

com câncer hospitalizada. Rev bras ciênc saúde. No prelo 2014. 

6. Amador DD, Gomes IP, Coutinho SED, Costa TNA, Collet N. Concepção dos enfermeiros 

acerca da capacitação no cuidado à criança com câncer. Texto Contexto Enfermagem. 2011; 

20 (1): 94-101. 

7. Cervo AL, Bervian PA. Metodologia Científica. 5ª edição. São Paulo: Prentice Hall; 2002. 

8. Bardin L. Análise de Conteúdo. Lisboa: Edições 70; 2014. 

9. Gomes ILV, Caetano R, Jorge MSB. Compreensão de mães sobre a produção de cuidado 

pela equipe de saúde de um hospital infantil. Rev bras enferm. 2008; 63(1): 84-90. 

10. Waldow VR. Atualização do cuidar. Aquichan. 2008; 8(1): 85-96. 

11. Baggio MA, Callegaro GD, Erdmann AL. Compreendendo as dimensões de cuidado em 

uma unidade de emergência hospitalar. Rev bras enferm. 2008; 61(5): 552-7. 

12. Gelesson DD, Hiraishi LY, Ribeiro LA, Pereira SR, Gutiérrez MGR, De Domenico EBL. 

Significado da neutropenia e necessidades de cuidado em domicílio para os cuidadores de 

crianças com câncer. Rev latinoam enferm. 2009;17(6): 7 telas. 

http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/tiposdecancer/site/home/infantil


42 
 

13. Carlucci VDS. Cuidados de enfermagem prestados a pacientes onco-hematológicos 

submetidos a altas doses de quimioterapia [Dissertação]. Ribeirão Preto: Universidade de São 

Paulo; 2012. 

14. Martinez TS, Faria SR, Carvalho ML. Educação em saúde: vivências na APAE de 

Uberlândia. Rev ed Popular. 2008; 7: 148-54. 

15. Martinez EA, Tocantins FR, Souza SR. As especificidades da comunicação na assistência 

de enfermagem à criança. Rev gaúch enferm. 2013; 34(1): 37-44. 

16. França JRFS, Costa SFG, Lopes MEL, Nóbrega MML, França ISX. Importância da 

comunicação nos cuidados paliativos em oncologia pediátrica: enfoque na Teoria 

Humanística de Enfermagem. Rev latinoam enferm. 2013; 21(3):7 telas. 

17. Jansen MF, Santos RM, Favero L. Benefícios da utilização do brinquedo durante o 

cuidado de enfermagem prestado à criança hospitalizada. Rev gaúch enferm. 2010; 31(2): 

247-53. 

18. Schimith MD, Simon BS, Brêtas ACP, Budó MLD. Relações entre profissionais de saúde 

e usuários durante as práticas em saúde. Trab educ saúde. 2011/2012; 9(3): 479-503. 

19. Dias AM, Cunha M, Santos A, Neves A, Pinto A, Silva A, et al. 

Adesão ao regime Terapêutico na Doença Crónica: Revisão da Literatura.Millenium. 2011; 

40: 201‐19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

4.2 Manuscrito 2: O lúdico como ferramenta no cuidado à criança com câncer 

 

O LÚDICO COMO FERRAMENTA NO CUIDADO À CRIANÇA COM CÂNCER
1
 

 

Objetiva-se compreender a influência do lúdico para o processo de cuidar, na percepção de 

crianças com câncer. Estudo exploratório descritivo, com abordagem qualitativa, realizado em 

um setor de oncopediatria em Natal, Rio Grande do Norte, Brasil. Os dados foram coletados, 

entre os meses de outubro de 2013 e janeiro de 2014, por meio de registros fotográficos e 

entrevista semiestruturada, com oito crianças internadas na instituição para tratamento de 

câncer, e analisados com base na Análise de Conteúdo, destacando-se duas categorias de 

discussão: Os equipamentos auxiliares na ludicidade; e A influência do lúdico no processo de 

cuidar. As atividades lúdicas descritas envolvem o assistir televisão, o uso de computadores, 

os jogos e os brinquedos, a realização de desenhos, a brinquedoteca e o palhaço, as quais 

proporcionam diversão, sentimentos de alegria, distração e interação com outras pessoas. 

Identificou-se que os profissionais ainda não participam dessas atividades de forma efetiva. 

Descritores: Ludoterapia; Enfermagem oncológica; Criança hospitalizada. 

ABSTRACT 

It aims to understand the influence of playfulness to the care process, the perception of 

children with cancer. Descriptive exploratory study with a qualitative approach, performed in 

a pediatric oncology sector in Natal, Rio Grande do Norte, Brazil. Data were collected 

between the months of October 2013 and January 2014, by means of photographic records 

and semi-structured interviews with eight children admitted to the institution for cancer 

treatment, and analyzed based on content analysis, highlighting two discussion 

categories:Auxiliary equipment in playfulness; The influence and the playful in the care 

                                                           
1
Artigo oriundo da dissertação de mestrado intitulada “Processo de cuidar de crianças hospitalizadas com 

câncer”, apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte (UFRN), em 2014. 
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process. The recreational activities described involve watching television, using computers, 

games and toys, conducting drawings, and the toy clown, which provide fun, feelings of joy, 

distraction and interaction with others. It was identified that the professionals do not 

participate in these activities effectively. 

Descriptors: Play therapy; Oncology nursing; Child, hospitalized. 

Title: THE PLAYFUL AS A TOOL IN CARE CHILD WITH CANCER 

RESUMEN 

Su objetivo es comprender la influencia del lúdico para el proceso de atención, la percepción 

de los niños con cáncer. Estudio exploratorio descriptivo con abordaje cualitativo, realizado 

en un sector del oncología pediátrica en Natal, Rio Grande do Norte, Brasil. Los datos fueron 

recogidos entre los meses de octubre de 2013 y enero de 2014, por medio de registros 

fotográficos y entrevistas semi-estructuradas con ocho niños ingresados en la institución 

para tratamiento del cáncer, y se analizaron sobre la base de análisis de contenido, 

destacando dos categorías de discusión: equipo auxiliar en la alegría; La influencia de 

lúdico en el proceso de atención. Las actividades recreativas descritas implican ver 

televisión, usar computadoras, juegos y juguetes, dibujos que llevan a cabo, y el payaso, que 

proporcionan diversión, sentimientos de alegría, distracción y la interacción con los demás. 

Se identificó que los profesionales no participan en estas actividades de manera eficaz. 

Descriptores: Ludoterapia; Enfermería Oncológica; Niño hospitalizado. 

Título: EL LUDICO COMO HERRAMIENTA EN CUIDADO DE NIÑOS CON CÁNCER 

 

INTRODUÇÃO 

 A infância é uma fase da vida onde as crianças apresentam como principal ocupação o 

brincar, esta ação é fundamental para manter a saúde física e mental das mesmas.  
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 Nas atividades lúdicas, entendidas como aquelas que visam ao brincar, divertir-se e, 

também, o desenvolvimento psicossocial, experimentam-se novas sensações, criam-se e 

recriam-se situações do cotidiano e descobre-se o mundo. Além disso, favorecem o encontro 

com a realidade, transformando-a e a adaptando-a aos desejos da criança
(1)

. 

 No entanto, algumas situações, por vezes, dificultam a realização dessas atividades, 

sendo a hospitalização uma delas. O câncer infantil é uma doença que requer vários 

momentos de internação, pois a criança sai de seu lar e do convívio com seus entes queridos 

para habituar-se ao ambiente hospitalar e tudo que o envolve. 

O adoecimento e a hospitalização de uma criança, nesse sentido, representam rupturas 

em seu cotidiano. Ela passa a estar em um local limitado, onde rotinas hospitalares e o próprio 

ambiente diminuem o repertório de atividades com as quais estava habituada a executar, o que 

pode interromper seu desenvolvimento natural
(1)

. 

Além disso, pela própria condição de saúde da criança, ela é instruída a não realizar 

determinadas atividades e evitar o contato com outros pacientes. Com isso, há uma 

consequente redução dos momentos de diversão e interação da criança com as pessoas. 

Assim, a internação significa agressão ao seu mundo lúdico e mágico, e por isto requer 

do profissional a compreensão do universo infantil
(2)

e o vislumbre das atividades lúdicas 

como uma forma de enfrentamento à hospitalização, bem como de humanizar as relações 

nesse contexto. 

 Diante disso, compreender os benefícios e a importância do brincar para a criança 

deve fazer parte do cuidado oferecido a ela, envolvendo a sua concepção e o que ela considera 

importante no seu processo de cuidar
(3)

, para suprir esta necessidade, quando internada. 

Deste modo, o cuidar de crianças com câncer em situação de hospitalização requer dos 

profissionais, além de habilidades técnicas e conhecimento, a empatia e envolvimento entre 



46 
 

eles e o paciente, de modo a permitir a identificação das reais demandas físicas e psicossociais 

da criança e, a partir disso, construir um plano de cuidados adequado à sua individualidade. 

Assim, ao perceber a importância das atividades lúdicas durante a hospitalização com 

vistas ao desenvolvimento da criança e à humanização das relações existentes na instituição, 

questionou-se: Quais atividades são consideradas, pelas crianças com câncer, como lúdicas no 

contexto de internação? Qual a influência dessas atividades no processo de cuidar, na visão 

das crianças? 

 Diante disso, o presente estudo tem como objetivo compreender a influência do lúdico 

para o processo de cuidar, na percepção de crianças com câncer. 

 

METODOLOGIA 

 Trata-se de um estudo exploratório descritivo, com abordagem qualitativa, 

desenvolvido em uma instituição vinculada à Liga Norte Riograndense Contra o Câncer, no 

setor de oncopediatria, em Natal, Rio Grande do Norte, Brasil. 

 Os participantes da pesquisa foram crianças com idade entre seis e doze anos 

internadas para tratamento oncológico. Utilizou-se como critérios de inclusão: crianças 

internadas para tratamento do câncer; e que apresentavam condições físicas favoráveis para 

realização da coleta de dados. Excluíram-se as crianças que não conseguiram manusear o 

instrumento para registro de imagens e aquelas sem condições físicas e/ ou emocionais de 

participar do estudo.  

 Destaca-se que a seleção dos participantes ocorreu por conveniência e todas as 

crianças internadas e que correspondiam aos critérios de inclusão, foram convidadas a 

participar da pesquisa. Ao considerar o critério de saturação de dados, a amostra do estudo 

constituiu-se de oito crianças. 
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Os dados foram coletados entre os meses de outubro de 2013 e janeiro de 2014, por 

meio de registros fotográficos realizados pela criança e entrevista semiestruturada, 

relacionada à temática e conteúdo das imagens, a qual continha três questões norteadoras: 

você pode me explicar o que tem na fotografia? Por que você escolheu esta fotografia? Onde 

está o cuidado na fotografia? Além disso, foi utilizado um diário de campo, onde eram 

anotados os fenômenos observados e que poderiam ter relevância para a análise dos dados. 

Realça-se que anterior à coleta de dados, foi explicado para as crianças e seus 

responsáveis o objetivo do estudo e os procedimentos metodológicos a serem adotados, com 

vistas a melhor compreensão acerca do estudo. 

Para melhor registro e posterior transcrição das informações, as entrevistas foram 

gravadas mediante autorização do responsável pela criança.  

Os dados foram analisados e interpretados com base na Análise de Conteúdo, 

modalidade temática
(4)

. 

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da Liga Norte Riograndense Contra o 

Câncer com parecer 329.015e CAAE 16097613.9.0000.5293, em concordância com a 

Resolução Nº. 466, de 12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde. Todos os 

responsáveis pelas crianças assinaram o TCLE, assim como as crianças. Neste contexto, vale 

destacar que foi elaborado um TCLE específico para a criança, no qual eram abordados todos 

os aspectos da pesquisa em linguagem simples para a sua compreensão. Para garantir o 

anonimato dos participantes da pesquisa, estes foram identificados no estudo por nomes de 

personagens de desenhos infantis, escolhidos pelas próprias crianças. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Apresentando as crianças 
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 Homem-Aranha, sexo masculino, tinha dez anos e há sete apresentava o diagnóstico 

de leucemia, com recidiva e tratamento em fase de manutenção. Estava internado na 

instituição há dois dias para realização de quimioterapia, acompanhado de sua mãe. Foi 

abordado enquanto assistia à televisão no seu quarto. 

 Draculaura, sexo feminino, com diagnóstico há um ano e dez meses de leucemia, em 

fase de manutenção, tinha seis anos e estava internada há um dia, acompanhada de sua mãe 

quando foi abordada para participar do estudo. 

 Minnie, sexo feminino, tinha onze anos, acompanhada do pai, com diagnóstico de 

leucemia há cinco anos, em fase de consolidação. Na instituição, estava internada há um dia. 

No momento da abordagem para realização da pesquisa estava desenhando em seu leito. 

 Thor, sexo masculino, tinha oito anos, estava acompanhado da mãe e tinha diagnóstico 

de leucemia há três anos, em fase de manutenção. Estava internado na instituição, em pós-

operatório de apendicectomia, há dois dias. Assistia à televisão no momento do convite para 

esta pesquisa. 

 Mickey, sexo masculino, com nove anos de idade, tinha diagnóstico de leucemia há 

dois anos e três meses, em fase de manutenção. Estava internado há um dia, na companhia da 

mãe. Utilizava o computador para jogar, em seu leito, no momento da abordagem para 

participar da pesquisa. 

 Júlio, sexo masculino, tinha seis anos, com diagnóstico de leucemia há três anos, em 

fase de manutenção e tempo de internação de dois dias. Estava acompanhado da mãe e 

mantinha uma caixa de jogos sobre o leito. 

 Pica-Pau, sexo masculino, com sete anos de idade, tinha diagnóstico de leucemia há 

cinco anos, em recidiva da doença e em fase de manutenção. Estava internado há dois dias, 

acompanhado de sua mãe. Assistia à televisão, na enfermaria. 
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 Ben 10, sexo masculino, tinha doze anos e diagnóstico de meduloblastoma há seis 

anos. Estava internado, na companhia da mãe, há um dia. Assistia à televisão, na enfermaria, 

no momento em que foi convidado a participar da pesquisa. 

 Com base nas entrevistas e análise dos dados, emergiram duas categorias de discussão: 

Os equipamentos auxiliares na ludicidade; e A influência do lúdico no processo de cuidar. 

 

Os equipamentos auxiliares na ludicidade 

 

 A maioria das crianças tem uma imagem do hospital como um ambiente de limitações, 

seja pelo afastamento dos familiares e rotinas, seja com relação à condição física decorrente 

do uso de medicamentos, cateteres e equipamentos
(5)

, que, por vezes, dificultam a 

movimentação e deambulação pela enfermaria. Nesse sentido, uma forma de reduzir os 

desconfortos gerados pela internação ocorre por meio das atividades lúdicas. 

 As brincadeiras vivenciadas pelas crianças pressupõem envolvimento, imaginação, 

participação do grupo, e podem ou não estar apoiadas em brinquedos ou objetos. Elas podem 

acontecer individualmente ou em grupo e representam o brincar concretizado, a ação da 

criança e o compartilhamento de experiências
(6)

. 

 As principais estratégias lúdicas utilizadas por enfermeiros no cuidado às crianças, de 

acordo com a literatura, são o teatro com palhaço, fantoches, brincadeiras e o boneco 

terapêutico
(7)

, evidenciando uma variedade de formas de trazer o brincar para o hospital. 

 No presente estudo, as crianças discorreram da seguinte forma sobre as atividades 

lúdicas: 

Ali é um paciente, ele está com um computador no colo. Está mexendo nele [...] eu brinco no 

computador. (Minnie) 

 
A televisão... porque sem a televisão ficaria chato...ah dá para assistir os programas e outras 

coisas. É bom. [...] tem o computador. (Mickey) 

 

A televisão [...] pra assistir, vê desenho, DVD. (Pica-Pau) 
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 Observa-se que as crianças utilizam os equipamentos eletrônicos disponíveis como 

forma de diversão no hospital. Destacando-se o computador como um aparelho de uso 

individual, indisponível na instituição, mas que as crianças podem levá-lo de suas casas para 

se divertir. 

 Ao longo do tempo, as formas lúdicas têm-se modificado em virtude da influência do 

avanço tecnológico e, consequentemente, crescente número de brinquedos industrializados
(8)

, 

o que fez com que as crianças se voltassem para os equipamentos eletrônicos como forma de 

diversão.  

 Além disso, esses objetos podem ter sido mencionados pela facilidade de manuseio, 

pois a criança não precisa sair do leito para utilizá-los.  

 Sabe-se que as crianças internadas para tratamento oncológico, normalmente, estão em 

uso de medicações e/ou instrumentos que dificultam a movimentação, além de, muitas vezes, 

apresentarem fadiga para realizarem outras atividades. Por isso, elas podem preferir atividades 

que possam fazer em seu próprio leito. 

 Destarte, o uso de ferramentas tecnológicas na área da saúde, como computadores, 

pode se constituir em uma excelente forma lúdica, informativa e que ocupa e tira o foco da 

criança com relação à doença e terapêutica, por meio de jogos e softwares que promovem a 

educação em saúde como, também, a manutenção de vínculos com parentes e amigos que 

estão fora do ambiente hospitalar
(9)

. Diante disso, acredita-se que o acesso à internet e o uso 

de programas específicos devem ser mais explorados pela enfermagem e equipe 

multiprofissional como mais uma estratégia de cuidado à criança com câncer. 

 Outros instrumentos citados como auxiliares no processo de cuidar foram os jogos, 

brinquedos e desenhos: 

 

Jogar...joguinho... porque ele é legal. (Júlio) 
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Tem os brinquedos também, gosto de desenhar.(Minnie) 

 

O brincar de forma independente ou em grupo é uma estratégia utilizada por crianças 

internadas e profissionais. Nesse tipo de atividade, o profissional estimula a criança a brincar 

de forma livre ao utilizar jogos, brinquedos, massinhas de modelar, figuras de revista, 

fantoches
(10)

, constituindo-se, assim, em uma atividade puramente recreativa em que a 

presença do profissional não se faz obrigatória. 

 Na referida instituição, às vezes, alguns jogos, canetas e folhas são disponibilizados 

para a criança. Contudo, o joguinho citado por Júlio pertencia a ele e foi trazido de sua casa 

para o hospital. 

 O brincar vem sendo valorizado e estudado em diversas pesquisas na área da saúde. 

Sobre isso, em 2005, foi instituída a lei nº 11.104, a qual em seu Artigo 1 determina que os 

hospitais que oferecem atendimento pediátrico contarão, obrigatoriamente, com 

brinquedotecas nas suas dependências, sendo estas compreendidas como  espaços providos de 

brinquedos e jogos educativos, destinados a estimular as crianças e seus acompanhantes a 

brincar
(11)

. 

Assim, esse instrumento foi citado da seguinte forma pelas crianças: 

Tem aquela salinha também que tem brinquedo, tem um monte de coisa lá.(Minnie) 

 

Também tem a brinquedoteca, os livros, a professora.(Mickey) 

Lápis, coleção [lápis de cor]... Eu gosto de desenhar, pintar... é legal. Tem a sala de 

brinquedos também, lá tem um monte de coisa... Pode brincar, pintar, fazer um monte de 

coisa lá... [...]a caneta...é bom escrever, desenhar.(Pica-Pau) 

 

 Desse modo, conforme referido, no hospital existe a brinquedoteca e que nela há uma 

grande possibilidade de atividades a serem realizadas, que vão desde a realização de desenhos 

a utilização de brinquedos. 
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 Vale destacar que o momento de brincar nesses espaços também se constitui em uma 

ocasião de interação social
(12)

, pois normalmente, a sala é utilizada por mais de uma criança 

ao mesmo tempo, como pôde ser visualizado durante a realização da pesquisa. 

 Observou-se, também, a ansiedade das crianças entrevistadas pela oportunidade que 

teriam para usar a brinquedoteca. Ao mencioná-la como uma forma de cuidado, Pica-Pau e 

Mickey se voltaram para a enfermeira da unidade para questionar quando a sala estaria aberta 

e se poderiam utilizá-la. 

 Outra possibilidade de se trabalhar o lúdico durante a internação é por meio do 

palhaço: 

O palhaço [...] ele vem para brincar com a pessoa. (Homem-Aranha) 

 O palhaço mencionado era representado por um voluntário na instituição, este 

desenvolvia atividades com as crianças uma ou duas vezes por semana, durante um turno. Ele 

visitava todos os quartos no intuito de divertir as crianças ao fazer animais com bolas de 

encher e estimulando-as a participarem de jogos e brincadeiras.   

Esse tipo de atividade pode ser realizada pelo profissional da instituição ou por um 

voluntário. Estes criam uma identidade e se caracterizam conforme desejado. Normalmente, 

utilizam nariz de palhaço, estetoscópios coloridos e maletas, e interagem com as crianças por 

meio de músicas, contação de histórias, mágicas e até dramatização
(13)

, conforme presenciado 

durante a pesquisa. 

Importante destacar que nenhuma das atividades mencionadas envolvia algum 

profissional da instituição. Nesse aspecto, observa-se que este ainda não desenvolve ações 

lúdicas com as crianças. Deste modo, acredita-se que o trabalho em equipe multiprofissional, 

que envolva o terapeuta ocupacional e o profissional da pedagogia, auxiliaria à ludicidade, a 

ocupação criativa e instrutiva. 



53 
 

Além disso, a capacitação técnica dos profissionais acerca do lúdico e a atuação 

multiprofissional podem potencializar as consequências positivas da brincadeira no contexto 

hospitalar, ao proporcionar saúde e educação em saúde para as crianças e suas famílias
(14)

. 

Outro fato é que a maioria das crianças estava usando alguma ferramenta lúdica 

referida no momento em que foram convidadas para participar da pesquisa, evidenciando que 

o brincar é realmente uma atividade realizada e importante durante a hospitalização da criança 

com câncer. 

 

A influência do lúdico no processo de cuidar 

 As atividades lúdicas possuem diversos significados para as crianças internadas. 

Compreendê-los deve fazer parte da rotina profissional, pois cuidar do outro envolve o seu 

conhecimento, de modo que se identifiquem suas necessidades de cuidado
(3)

. 

 As crianças hospitalizadas para tratamento oncológico, muitas vezes, apresentam 

sentimentos negativos, tais como raiva, tristeza e depressão
(1)

. Diante disso, as atividades 

lúdicas surgem como estratégias para minimizá-los e auxiliar no enfrentamento à doença e à 

hospitalização. 

 Além disso, o brinquedo se constitui em um recurso facilitador para a intervenção de 

enfermagem, e por isso, precisa ser incorporado como uma face do cuidar de crianças com 

câncer
(15)

.  

 Nesse contexto, o brincar deve ser considerado, pelo enfermeiro, a maneira mais 

adequada de desenvolver a empatia, como uma possibilidade de entender o mundo a partir das 

concepções da criança e, assim, favorecer o estabelecimento de vínculos
(2)

. 

 Para as crianças, as atividades lúdicas divertem e as tornam felizes, como pode ser 

visto nas falas a seguir:  

[...] Aí eu fico sem fazer nada às vezes...É bom brincar também, pintar, desenhar, eu gosto 

[...]eu gosto de ver os desenhos. Se eu assisto, fico feliz. (Draculaura) 
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Sim, quando eu posso, eu vou. Acho que é importante para as crianças, para o cuidado 

delas... Se divertir também {sobre a brinquedoteca}. (Mickey) 

 

 Os principais sentimentos observados nas crianças durante momentos de ludicidade 

são alegria e contentamento
(15)

, conforme identificado nessa pesquisa 

 O brincar reduz a tensão e torna o ambiente mais agradável, sendo reconhecido como 

uma medida terapêutica necessária no cuidado ao paciente pediátrico
(14)

. 

 Não obstante, estudos já apontam relações entre as emoções e a imunidade. Pacientes 

submetidos a situações agradáveis e que são estimulados ao riso apresentaram discreto 

aumento das células de defesa, além da melhora do bem-estar
(17)

. 

 Diante isso, tem-se a seguinte fala:  

[...] é divertido, ele brinca com a pessoa, deixa a pessoa feliz quando está triste {sobre o 

palhaço}. [...]o palhaço brinca com a gente e a gente se distrai...Se diverte, é cuidado com a 

gente.(Homem-Aranha) 

 

 Os palhaços, que atuam em hospitais, visam reduzir traumas inerentes à internação ao 

aliar o riso como uma medida terapêutica no cuidar da criança com câncer. A satisfação em 

interagir com o palhaço estimula o riso e traz benefícios ao organismo e às relações com os 

outros(17)
.Além disso, conforme percebeu-se, o palhaço estimulava as crianças de um mesmo 

quarto a conversarem e a participarem juntas das atividades propostas. Assim, a diversão 

proporcionada pelo palhaço, na instituição, faz a criança relaxar, sorrir e facilita a interação 

com outras pessoas, e favorece, deste modo, o estabelecimento de vínculos e o bem-estar dos 

sujeitos envolvidos. 

 Outro fator apontado, pelas crianças, como benéfico ao se utilizar as atividades lúdicas 

foi a sensação de distração que elas oferecem: 

Ah não sei... é porque com a televisão eu fico pensando em outras coisas, eu me distraio, acho 

que isso é cuidado, faz bem. O computador [...]é uma distração para não ficar só assistindo. 

(Mickey) 

 

Porque ficar no hospital às vezes é chato, não tem o que a gente fazer... E quando eu assisto é 

legal. (Draculaura) 
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 O brincar pode significar uma fuga da realidade, além de tornar o hospital mais 

agradável e controlável pela criança
(13,15)

. 

 Logo, o recurso lúdico proporciona a distração, e desta forma, permite que a criança 

esqueça por alguns instantes o sofrimento inerente à doença e hospitalização, além disso, 

oferece a oportunidade de a criança resgatar algumas brincadeiras realizadas em casa, 

melhorando a qualidade de vida. 

 Segundo estudo realizado com população semelhante, as crianças permanecem 

envolvidas nas atividades e parecem esquecer o motivo de sua internação e doença
(15)

, 

conforme identificado também nesta pesquisa. 

 As atividades recreativas também podem promover uma relação de confiança, 

tranquilidade e segurança entre os sujeitos envolvidos: 

Eu me sinto bem, é divertido [...] as pessoas virem brincar comigo com esse jogo. (Julio) 

 

 

 A fala de Júlio denota a importância do componente relacional durante a internação. 

Algumas vezes, devido ao próprio tratamento, que reduz a imunidade, as crianças ficam em 

quartos isolados ou então, interagem muito pouco com as demais crianças da instituição. 

 Esse fato promove, muitas vezes, sentimentos de solidão em um ambiente estranho 

onde há apenas adultos, os quais nem sempre estão dispostos ou com tempo livre para brincar 

ou conversar com elas. Diante disso, o brincar surge como uma oportunidade de promover a 

aproximação entre os sujeitos durante a internação. 

 Nesse sentido, o lúdico pode se constituir em um meio de interação, pelo qual a 

socialização da criança é intensificada
(18)

. Além do mais, o relacionamento com outras 

pessoas de idade semelhante é necessário para o seu desenvolvimento, sendo as atividades 

lúdicas uma forma efetiva para proporcionar bem-estar e interação durante a hospitalização. 



56 
 

 Identifica-se, portanto, que o lúdico pode ser utilizado para recrear, estimular, 

socializar e cumprir sua função terapêutica
(13)

, com base nos depoimentos das crianças. Desta 

forma, cabe ao profissional um papel ativo no reconhecimento dos momentos em que as 

atividades lúdicas podem ser empregadas e as suas finalidades de acordo com a 

individualidade e a necessidade de cada criança. 

 

CONCLUSÃO  

 De acordo com os achados desse estudo, as atividades lúdicas descritas pelas crianças 

com câncer internadas envolvem o assistir televisão, o uso de computadores, os jogos e os 

brinquedos, a realização de desenhos, a brinquedoteca e o palhaço.  

 Essas atividades, segundo as crianças, proporcionam diversão, sentimentos de alegria, 

distração e interação com outras pessoas, elementos essenciais no processo de cuidar que 

favorecem seu bem-estar e reduzem os desconfortos provenientes da hospitalização. 

 O estudo aponta, também, que os profissionais ainda não participam dessas atividades 

de forma efetiva e tampouco como parte do processo de cuidar, sendo uma fonte de reflexão, 

e de posteriores estudos sobre os motivos relacionados a essa realidade, bem como a busca 

por estratégias que permitam a aproximação destes com as ferramentas lúdicas com vistas à 

qualidade do cuidado prestado à criança com câncer. 

 Vale destacar que os resultados obtidos com este estudo podem ser o reflexo das 

peculiaridades do ambiente onde a pesquisa foi realizada e das experiências pessoais das 

crianças internadas, diante do adoecimento de câncer, sendo pertinente, portanto, o 

desenvolvimento de novas investigações, em outras instituições, no intuito de melhor 

compreender as concepções da criança acerca do lúdico. 
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4.3 Manuscrito 3: Sujeitos envolvidos no processo de cuidar de crianças com 

câncer 
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Resumo 

O presente estudo objetivou identificar quais sujeitos oferecem ações de cuidado, na 

percepção da criança com câncer, no contexto da internação hospitalar. Pesquisa exploratória 

e descritiva, com abordagem qualitativa, desenvolvida em um setor de oncologia pediátrica, 

localizado na cidade de Natal/RN/Brasil, com oito crianças internadas para tratamento do 

câncer. Os dados foram coletados por meio de registros fotográficos e entrevistas 

semiestruturadas, entre os meses de outubro de 2013 e janeiro de 2014, e interpretados 

conforme a análise de conteúdo, modalidade temática. Perante os resultados, destacaram-se 

duas categorias relacionadas aos sujeitos envolvidos no processo de cuidar de crianças com 

câncer: O acompanhante: cuidador familiar e O cuidador profissional. Conclui-se que, para a 

criança com câncer, o familiar e o profissional oferecem ações de cuidado durante a 

hospitalização. O primeiro cuida através da confiança, da companhia e do auxílio para 

realização de atividades de vida diárias. Já o profissional desenvolve o cuidado ao realizar 

procedimentos e demonstrar aproximação com a criança. Assim, é necessário reforçar 

estratégias que tornem a convivência entre esses cuidadores harmônica e direcionada para a 

recuperação e bem-estar da criança. 

Palavras-chave: Oncologia pediátrica, Hospitalização, Enfermagem oncológica, Criança. 
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História da Enfermagem, atuando principalmente nos seguintes temas: processo de cuidar em 

enfermagem, estresse, tecnologias do cuidado e segurança do paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

Introdução 

 O câncer é uma doença estigmatizante que traz consigo sentimentos de medo, pesar e 

proximidade com a morte, que afeta não só o paciente mas também todo o seu círculo 

familiar, requerendo ajustes em sua rotina e diferentes formas de cuidado. 

 No que concerne ao câncer infantil, observa-se que as implicações inerentes à doença 

ganham maior ênfase, pois quando se trata da criança tem-se a impressão de que o sofrimento 

é maior e mais doloroso, sendo encarado, pela maioria, como castigo divino ou provação dos 

pais. Não obstante, a criança é um ser que está em processo de crescimento e, portanto, requer 

cuidados diferenciados e facilitadores para a sua adaptação com a doença, sem prejudicar o 

seu desenvolvimento (Sundler, Hallström & Hammarlund, 2013). 

 Contudo, as frequentes internações, inerentes ao tratamento da doença oncológica, 

muitas vezes, trazem influências negativas para a qualidade de vida e para desenvolvimento 

da criança, devido, principalmente, ao afastamento de seus familiares, dos colegas e de sua 

rotina escolar, refletidas em comportamentos de solidão, abandono e até mesmo revolta e 

agressividade (Ångström-Brännström &Norberg, 2014). 

 Além disso, a criança passa a ocupar um novo ambiente e a conviver com pessoas 

desconhecidas, como os profissionais e outros pacientes, e precisa se adaptar a essa nova 

realidade. 

 Nesse sentido, segundo consta na literatura, o familiar, enquanto acompanhante 

cuidador, exerce um relevante papel nesse processo de adaptação por ser alguém em quem a 

criança confia e por desenvolver atividades que auxiliam no seu processo de cuidar no 

período de internação (Klassen, Gulati&Dix, 2012; Gage-Bouchard, Devine & Heckler, 

2013). 

 Nessa perspectiva, as atuais pesquisas têm reforçado a importância de se integrar esse 

sujeito no planejamento dos cuidados prestados à criança, como também de ser alvo da 

assistência dos profissionais, de modo que se mantenha física e psicologicamente bem para 

cuidar da criança (Carter & Mandrell, 2013; Moules, McCaffrey, Laing, Tapp & Strother, 

2012; Klassen et al, 2012). 

 Por outro lado, os profissionais são responsáveis pelo cuidado especializado 

direcionado ao tratamento, à redução de desconfortos e à promoção do bem-estar. Estes 

convivem diariamente com a criança e necessitam criar habilidades para interagir com ela.  

 Nesse contexto, as ações desenvolvidas por profissionais devem ser acompanhadas de 

sentimentos e atitudes de preocupação e empatia, no sentido de favorecer o estabelecimento 
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de vínculos e confiança (Waldow, 2008), de modo que a criança compreenda os esforços 

empregados para o reestabelecimento de sua saúde e bem-estar e, consequentemente, sinta-se 

cuidada dentro da instituição. 

 Assim, no cuidar de crianças com câncer, são muitos os sujeitos envolvidos, os quais 

englobam profissionais e familiares. Todavia, nem sempre todos esses cuidadores são 

valorizados diante deste processo e com isso não são incluídos no planejamento da assistência 

ou, então, não possuem seus cuidados reconhecidos pelos demais (Soares & Leventhal, 2008). 

 Diante disso, ressalta-se que esses sujeitos possuem papéis diferentes no cuidado, não 

sendo pertinente o julgamento de qual é mais relevante em relação ao outro, e que as 

experiências da criança junto a eles determinarão, para ela, a sua importância e necessidade 

no processo de cuidar. 

 Nesse sentido, a criança é um agente ativo que molda sua experiência e que precisa ser 

reconhecida como consumidora crítica de seus cuidados, ao possuir a capacidade de analisar e 

inferir significados às suas vivências diante dos cuidados oferecidos, tanto por familiares 

como por profissionais (Griffiths, Schweitzer & Yates, 2011). 

 Dessa maneira, almejar o cuidado integral requer uma reflexão sobre o processo de 

cuidar referente aos sujeitos envolvidos e às ações oferecidas por eles, na percepção do 

receptor de cuidados, nesse caso, a criança. Diante disso, questionou-se: quais sujeitos estão 

envolvidos no processo de cuidar da criança com câncer? 

 Assim, a pesquisa teve como objetivo identificar quais sujeitos oferecem ações de 

cuidado na percepção da criança com câncer, no contexto da internação hospitalar. 

   

Metodologia 

 O presente estudo se constitui em uma pesquisa exploratória e descritiva de 

abordagem qualitativa, desenvolvida em um setor de oncopediatria, localizado no município 

de Natal, Rio Grande do Norte, Brasil. 

 A coleta de dados ocorreu entre os meses de outubro de 2013 e janeiro de 2014, com 

oito crianças internadas na instituição para o tratamento do câncer. Os critérios utilizados para 

inclusão na amostra foram: estar internada para tratamento do câncer; e apresentar condições 

físicas favoráveis para a realização da coleta de dados. Foram excluídas aquelas que não 

conseguiram manusear o instrumento para registro de imagens e crianças sem condições 

físicas e/ ou emocionais de participar do estudo. A seleção dos participantes ocorreu por 
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conveniência e todas as crianças internadas, respeitando-se os critérios de inclusão, foram 

convidadas a participar da pesquisa. 

 A coleta de dados se deu por meio de registros fotográficos, realizados pela criança, e 

entrevista semiestruturada direcionada para o conteúdo da fotografia e tema da pesquisa, a 

qual continha três questões norteadoras: Você pode me explicar o que tem na fotografia? 

Porque você escolheu esta fotografia? Onde está o cuidado na fotografia? 

 Para melhor registro das informações, os áudios das entrevistas foram gravados, 

mediante autorização do responsável. E com o objetivo de manter o anonimato dos sujeitos 

desta pesquisa, estes foram identificados no estudo com nomes de personagens de desenhos 

infantis, escolhidos pelas próprias crianças. 

 Por fim, os dados coletados foram analisados e interpretados com base na Análise de 

Conteúdo, modalidade temática (Bardin, 2014). 

Destaca-se que, para a realização desta investigação, o projeto foi submetido à 

aprovação do Comitê de Ética da Liga Norte Riograndense contra o Câncer, com parecer 

329.015e CAAE 16097613.9.0000.5293, em concordância com a Resolução Nº. 466, de 12 de 

dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde. E todos os responsáveis pelas crianças 

assinaram o TCLE. 

 

Resultados e discussão 

 Com a análise e a interpretação dos dados, destacaram-se duas categorias relacionadas 

aos sujeitos envolvidos no processo de cuidar de crianças com câncer: O acompanhante: 

cuidador familiar, da qual emergiram duas subcategorias, a saber: O acompanhante: essencial 

ao cuidar e Formas de cuidar do familiar acompanhante; e O cuidador profissional. 

 

O acompanhante: cuidador familiar 

 

 Nesta categoria, discute-se o papel do acompanhante familiar no processo de cuidar da 

criança com câncer, para tanto, destacaram-se duas subcategorias, conforme será exposto a 

seguir. 

 

O acompanhante: essencial ao cuidar 
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 Em contextos de saúde pediátrica, o atendimento é necessariamente caracterizado pela 

presença, no mínimo, de um profissional de saúde, do paciente e de um cuidador/familiar.

 Esse cuidador acompanha a criança durante toda a internação e é visto como o 

principal ponto de apoio e confiança, sendo essencial para aliviar o seu sofrimento, uma vez 

que a conhece e sabe identificar suas necessidades e a forma de saná-las (Ångström-

Brännström & Norberg, 2014), como pode ser observado nas falas a seguir: 

 

Porque o acompanhante vem na viagem com a gente. Cuida da gente aqui, ajuda muito na 

internação. (Mickey) 

Minha mãe na cadeira. Porque eu gosto dela...Ela ajuda aqui, fica comigo [...] porque eu gosto 

da mãe aqui, é importante. (Pica-Pau) 

 As falas elucidam que a presença do acompanhante familiar é constante e ajuda 

durante a internação. Além disso, o fato de ser, comumente, uma pessoa afetivamente ligada à 

criança torna o processo de hospitalização mais ameno, ao levar em consideração que nesse 

ambiente a criança precisa conviver com pessoas desconhecidas e com rotinas nem sempre 

agradáveis. 

 O processo de hospitalização, muitas vezes, é carregado de medos e angústias. As 

principais causas desses sentimentos são as sensações de insegurança, submissão e perda do 

controle de suas vontades e de seu próprio corpo (Monteiro & Corrêa, 2012). 

 A criança, nesse ensejo, precisa compreender as ações desenvolvidas e encontrar 

meios que a ajudem a se adaptar à nova realidade. Nesse contexto, o acompanhante pode 

representar uma unidade de colaboração para essa adaptação e para o tratamento, tornando o 

cuidado profissional mais eficaz e eficiente (Gomes, Amador & Collet, 2012) à medida que 

conforta e transmite segurança à criança durante a hospitalização: 

 

Ai é a minha mãe.  Mamãe, toda mãe cuida...de todas as pessoas. A gente nem precisa está no 

hospital para elas cuidarem da gente. Ela cuida da gente. Ela sempre diz: tome cuidado... 

(risos). Nem precisa está no hospital... Por isso eu botei, tirei foto dela. [...]. (Ben 10) 

 

Essa foto tem a mãe do colega. Ela está cuidando dele né?! Eu não sei o nome dele. 

Porque...como já falei antes. As mães...são importantes pra cuidar da gente né? Nem precisa 

está no hospital que elas cuidam do mesmo jeito. (Ben 10) 

 

 De acordo com as falas, é notória a sensação de segurança que a criança sente em 

relação à presença da sua mãe. Ela compreende que, dentro da instituição, a mãe se configura 

como a pessoa com quem se pode contar em todos os momentos, além de representar o lar e 

as relações familiares, favorecendo a sensação de conforto e bem-estar. 
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 A proximidade dos pais é reconfortante, constituindo-se como uma base segura que 

auxilia a criança a suportar o sofrimento decorrente do tratamento oncológico (Angstrom-

Brannstrom & Norberg, 2014). Diante disso, dois estudos que buscaram identificar, a partir 

das falas de crianças, quais as suas formas de conforto, evidenciaram que elas sentem-se 

confortáveis, principalmente, quando estão fisicamente perto de suas famílias (Angstrom-

Brannstrom, Norberg & Jansson, 2008; Griffths et al, 2011). 

 Os relatos das crianças demonstram, ainda, a prevalência da mãe como cuidador 

acompanhante durante a hospitalização, conforme verificado durante a coleta de dados, em 

que apenas uma criança estava acompanhada por seu pai. 

 Nesse sentido, os estudos apontam que a mãe geralmente é a pessoa designada como a 

principal responsável pelos cuidados em saúde e práticas educativas parentais (Kohlsdorf & 

Seidl, 2011), sendo, normalmente, o cuidador que acompanha as crianças durante a internação 

hospitalar, conforme visto neste estudo. 

 À vista disso, destaca-se que, embora a criança sinta-se bem na presença da mãe, de 

acordo com pesquisa realizada com crianças hospitalizadas, elas demonstram a necessidade 

de estar com os outros familiares, sejam irmãos, pai e/ou avós. A presença deles também traz 

benefícios ao processo de cuidar da criança com câncer, devendo existir, por parte dos 

profissionais, o estímulo ao rodízio entre os membros cuidadores (Gomes et al, 2012). 

 Assim, evidencia-se que, para as crianças com câncer, o cuidador familiar é um dos 

sujeitos mais importantes incluídos no seu processo de cuidar, o qual não deve se restringir 

apenas à mãe, mas pode envolver outros familiares, desde que façam parte da rotina da 

criança e auxiliem na promoção do bem-estar e conforto dentro do hospital. 

 

Formas de cuidar do familiar acompanhante 

 

 A participação do acompanhante no cuidado à criança hospitalizada tem recebido 

destaque nas pesquisas na área da saúde, principalmente na enfermagem, no que se refere à 

sua dimensão e ao modo como se dá essa participação (Pimenta & Collet, 2009).  

 Esta se configura, atualmente, como uma necessidade quando se busca a continuidade 

dos cuidados no ambiente hospitalar e a redução do tempo de internação (Sales, Grossi, 

Almeida, Silva & Marcon, 2012). 

 Além disso, enfatiza-se que ao se tratar da criança, a depender de sua idade e seu 

desenvolvimento cognitivo e motor, ela pode precisar de auxílio para executar determinadas 

atividades de vida diária e/ou sentir-se mais à vontade para realizá-las com as pessoas do seu 
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convívio. Ademais, devido ao tratamento e estágio da doença, a criança pode estar vulnerável 

psicologicamente e fisicamente, o que dificulta efetivar ações como vestir-se, alimentar-se e 

higienizar-se. 

 Assim, as crianças discorreram da seguinte maneira sobre as formas de cuidar do 

acompanhante: 

 

O acompanhante ajuda a tomar banho, a dormir, não deixa a gente só...Ajuda a pessoa a ficar 

aqui no hospital. (Mickey) 

 

Ela brinca comigo, me dá comida...Dá banho, me ajuda. (Júlio) 

 

Perante as falas, verifica-se que, no hospital, o familiar cuida por meio de atividades 

semelhantes às realizadas no domicílio (Souza & Oliveira, 2010) e, embora pareçam simples, 

durante a hospitalização, esses cuidados ganham novos significados em virtude do estado de 

saúde da criança. 

Nesse sentido, os profissionais, muitas vezes, se preocupam tanto com o saber e o 

fazer técnico que se esquecem da importância do descanso, do brincar e do estar junto da 

criança em seu processo de cuidar. Cabendo, portanto, ao familiar a sensibilidade necessária 

para identificar as demandas de cuidado da criança e auxiliá-la quando necessário (Pimenta & 

Collet, 2009). 

Além disso, o cuidado tem uma forte dimensão relacional e subjetiva, que depende de 

vínculos, afinidade e percepção de necessidades e, por isso, é comum o familiar 

acompanhante apresentar maior facilidade de identificar as demandas da criança quando 

comparado aos profissionais (Gomes, Caetano & Jorge, 2010), e , portanto, deve ser incluído 

no planejamento e execução do plano de cuidados da criança com câncer hospitalizada. 

 O familiar, também, cuida ao transmitir calma e ao ajudar o profissional na realização 

de alguns procedimentos, conforme pode ser visualizado na fala a seguir: 

 

Ela me ajuda em tudo, a fazer as coisas tipo andar, que às vezes tenho dificuldade. Me acalma, 

fica comigo o tempo todo e também, as vezes, ajuda as enfermeiras a fazer alguma coisa 

comigo... (Ben 10) 

 

 A participação do familiar no processo de cuidar traz benefícios, ainda, para o 

tratamento. À medida que o acompanhante compreende a doença e as ações a serem 

implementadas, auxilia a criança a entender os esforços que devem ser investidos no plano 
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terapêutico, favorecendo o estabelecimento da confiança nos cuidados profissionais e a 

cooperação dela nos cuidados propostos. 

 De acordo com as crianças, o acompanhante participa do seu processo de cuidar de 

várias formas, seja ao transmitir conforto, seja ao brincar e ao ajudar na realização das 

atividades de vida diárias, bem como ao auxiliar nos procedimentos com os profissionais. 

Entretanto, vale destacar que apesar dos cuidados proporcionados pelo familiar serem 

idênticos aos domiciliares, no hospital, as necessidades de saúde são diferentes e, por vezes, o 

acompanhante não está habilitado ou até mesmo preparado psicologicamente para realizar 

algumas atividades que se tornam complexas em razão dos equipamentos utilizados pela 

criança e de sua condição clínica (Pimenta & Collet, 2009). 

Desse modo, mesmo que a presença do acompanhante proporcione benefícios para a 

criança, é necessário refletir sobre até onde esse sujeito pode auxiliar no cuidado profissional 

durante a hospitalização. Portanto, a enfermagem, principalmente, por ser a profissão que 

mais convive com ambos e que majoritariamente está envolvida nos momentos de cuidado, 

precisa avaliar as capacidades do acompanhante e da criança para então determinar como as 

ações de cuidado podem ser efetuadas no intuito de oferecer bem-estar, segurança e qualidade 

de vida para a criança e para o acompanhante. 

 Assim, diante da importância do cuidador familiar para as crianças, destaca-se a 

necessidade de orientações, treinamentos e esclarecimento de dúvidas, uma vez que, para 

cuidar de forma adequada, o familiar precisa compreender a sua relevância no cuidado à sua 

criança, o que se passa com ela e o que ele pode ou não fazer diante das limitações impostas 

pela doença e tratamento. 

 Ademais, diante do desgaste físico e mental desse familiar ocasionados pela rotina do 

tratamento, é indispensável que a equipe de saúde esteja capacitada para cuidar também desse 

sujeito bem como para assumir determinadas atividades, antes realizadas por ele (Santo, 

Gaíva, Espinosa, Barbosa & Belasco, 2011). Pois assim, promove-se o seu bem estar, e por 

consequência, melhor qualidade de vida para ele e sua criança durante a hospitalização. 

 

O cuidador profissional 

 

 A internação hospitalar consiste em uma experiência complicada, porquanto gera 

ansiedade devido à exposição a ambientes estressantes e com fontes limitadas de apoio 

(Maranhão, Melo, Vieira, Veloso& Batista, 2011). 
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 Nesse ensejo, requer dos profissionais um trabalho integrado para conhecer as crianças 

e desenvolver relações de confiança que facilitem a compreensão de sua condição e a 

implementação dos cuidados. 

 Estes, por sua vez, não devem se restringir ao planejamento de intervenções e 

aplicação de conhecimentos técnicos científicos, precisam incluir também ações que 

envolvam o contexto biopsicossocial da criança, e ultrapassem as barreiras do atendimento 

tecnicista em busca de um cuidado integral (Maranhão et al, 2011). 

 Diante das fotografias e dos questionamentos realizados durante a entrevista, chegou-

se às seguintes falas das crianças sobre os profissionais: 

  

A enfermeira... acho que é técnica de enfermagem [...] porque elas cuidam da gente né? O 

pessoal da enfermagem toda, elas cuidam da gente, é importante. (Ben 10) 

Essa é “Marie”... é a dentista[...] a dentista cuida dos dentes. (Ben 10) 

 

A técnica de enfermagem vendo minha pressão...a enfermeira [...] A enfermeira com a minha 

amiga. (Minnie) 

 

 As falas mostram tanto o cuidar técnico, por meio da aferição da pressão arterial e 

cuidados odontológicos, quanto o cuidado mais relacional, por meio da presença do 

enfermeiro, como importantes ações realizadas pelos profissionais, na visão das crianças. 

Assim, conforme foi possível perceber, durante o processo de cuidar a assistência não deve 

estar centrada apenas no elemento técnico, mas principalmente no relacionamento 

profissional-usuário, o qual proporciona o estabelecimento de vínculos e, consequentemente, 

a sensação de cuidado no hospital (Schimith, Simon, Brêtas & Budó, 2012). 

 Apreende-se ainda, de acordo com as falas, a confiança direcionada sobretudo ao 

profissional, principalmente da enfermagem. 

 As crianças sentem-se cuidadas e confortáveis quando estão seguras e protegidas na 

enfermaria, quando percebem que os enfermeiros estão preocupados com seu bem-estar e 

mediante ações de enfermagem que envolvem explicações verdadeiras e competência clínica 

(Cantrel & Matulla, 2009; Angestrom-Brannstrom et al, 2008). 

 Assim, acredita-se que o enfermeiro deve ser capaz de perceber quando elas precisam 

de ajuda (Griffiths et al, 2011), pois esta ação reforça a confiança que depositam nessa classe 

profissional. 

 Segundo apontado pela literatura, tanto para os pacientes quanto para os 

acompanhantes a percepção de quem cuida guarda estreita relação com o tempo de contato e a 
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forma como este ocorre (Gomes et al, 2010). Diante disso, é comum se referir ao profissional 

com quem o paciente mais convive como aquele que executa mais ações diretas de cuidado, o 

que pode justificar o motivo pelo qual as crianças mencionaram mais vezes os profissionais 

da enfermagem, uma vez que é a classe profissional que permanece por 24 horas ao lado delas 

e, consequentemente, convive e desenvolve mais ações de cuidado. 

 É perceptível também que estas possuem dificuldades para distinguir os profissionais 

da enfermagem, ou seja, não sabem identificar quem é o enfermeiro ou técnico de 

enfermagem.    

 Estudos já revelam que a maioria dos pacientes apresenta dificuldades em distinguir 

técnicos de enfermeiros, embora eles reconheçam quais atividades devem ser exercidas por 

cada um. Neste contexto, pacientes e acompanhantes referem que, muitas vezes, descobrem 

qual é o profissional com base na complexidade do procedimento que estão realizando 

(Gomes et al,  2010). Isto não foi visualizado neste estudo, possivelmente porque se tratam de 

crianças e que talvez elas não tenham ainda o raciocínio crítico para analisar a complexidade 

de uma ação de enfermagem. 

 Assim, para a criança com câncer, o profissional também está envolvido no seu 

processo de cuidar desenvolvendo ações técnicas e relacionais, sobressaindo-se o dentista e o 

profissional de enfermagem como os sujeitos que mais cuidam no contexto da internação 

hospitalar. 

 O cuidar de crianças com câncer é algo complexo e que requer a vinculação de 

diferentes conhecimentos, e necessita, portanto, da atuação de uma equipe multiprofissional 

comprometida com o bem-estar e tratamento do paciente, e que reforce a importância e 

contribuição de cada profissional diante do processo de cuidar da criança com câncer (Flury, 

Caflisch,Ullmann-Bremi & Spichige, 2011).  

 É relevante refletir sobre o processo de trabalho desses sujeitos, uma vez que apenas 

duas classes profissionais foram mencionadas pelas crianças como cuidadoras, no hospital, o 

que pode significar um cuidado fragmentado e sem interação entre os membros da equipe, 

além da pouca aproximação de alguns profissionais com a criança. 

 Realça-se que estes profissionais, também, precisam ser capacitados e cuidados para 

desenvolverem uma assistência humanizada, integral e que envolva a criança e seu familiar. 

Nesse sentido, a equipe de saúde demanda cuidados para saber conviver com esses sujeitos e 

a enfrentar o desgaste físico e emocional inerentes aos setores de oncologia pediátrica, deste 

modo, destaca-se o papel das instituições empregadoras e formadoras como importantes 
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aliadas nessa capacitação e no estabelecimento de rotinas de cuidado direcionadas aos 

cuidadores profissionais. 

 

Conclusão 

 

 Diante do exposto, conclui-se que, para a criança com câncer, existem dois sujeitos 

envolvidos no seu processo de cuidar durante a hospitalização, o familiar e o profissional. O 

primeiro cuida por meio da confiança, da companhia e do auxílio para a realização de 

atividades de vida diárias. Já o profissional, representado aqui pela dentista, enfermeiros e 

técnicos de enfermagem, cuida através da realização de procedimentos e da aproximação com 

a criança. 

 Ressalta-se que, diante da percepção das crianças sobre a importância do familiar, é 

necessário o desenvolvimento de estratégias que tornem a permanência desse cuidador algo 

benéfico para ele, criança e equipe de saúde, de modo que todos possam conviver em 

harmonia e em busca da recuperação e bem-estar da criança. 

 No tocante aos profissionais, torna-se indispensável refletir acerca do que está sendo 

feito e o que pode ser oferecido enquanto cuidado para a criança com câncer, a fim de que 

seja possível a reorientação das práticas desenvolvidas nos setores de oncologia pediátrica em 

busca de um cuidar integral e interdisciplinar. 

 Destarte, recomenda-se a concretização de estudos que versem sobre a sobrecarga do 

papel do cuidador familiar das crianças com câncer, como também, do próprio profissional 

inserido nos setores de oncologia pediátrica, de modo que se compreendam  suas percepções e 

demandas diante das ações desenvolvidas no processo de cuidar. 
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4.4 Manuscrito 4: Ações de cuidado no ambiente de internação: percepção de 

crianças com câncer 
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Care actions in the environment of hospital: perceptions of children with câncer 

Cuidado acciones en el entorno del hospital: percepciones de los niños con câncer 

 

Kálya Yasmine Nunes de Lima
1
 

Viviane Euzébia Pereira Santos
2
 

 

RESUMO 

Objetivo: analisar as ações de cuidado, na percepção da criança com câncer. Método: estudo 

exploratório e descritivo, com abordagem qualitativa. Os dados foram coletados entre os 

meses de outubro de 2013 e janeiro de 2014, em um setor de oncopediatria, localizado em 

Natal, RN, Brasil, por meio de registros fotográficos e entrevista semiestruturada com oito 

crianças internadas para tratamento oncológico. As informações foram analisadas com base 

na análise de conteúdo, modalidade temática. Resultados: emergiram cinco categorias de 

discussão: A infraestrutura do ambiente; A limpeza da unidade; A medicalização; A 

importância da alimentação; e Cuidados com a higiene corporal. Conclusão: percebe-se, 

portanto, que, para a criança, o cuidado se desvela por meio de ações direcionadas ao 

tratamento da doença e para o atendimento de suas necessidades humanas básicas. Logo, cabe 
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aos profissionais valorizar e reforçar tais ações com vistas à criação e manutenção da 

sensação de cuidado durante a hospitalização. 

PALAVRAS-CHAVE: Criança Hospitalizada; Oncologia; Hospitalização; Enfermagem 

Oncológica; Enfermagem Pediátrica. 

ABSTRACT 

Objective: To analyze the actions of care, perception of children with cancer. Methods: 

Exploratory and descriptive study, qualitative approach. Data were collected between the 

months of October 2013 and January 2014, in a sector of pediatric oncology, located in Natal, 

RN, Brazil, by means of photographic records and semistructured interviews with eight 

children hospitalized for cancer treatment. The data were analyzed based on content analysis, 

thematic. Results: Five categories of discussion emerged: The infrastructure of the 

environment; The cleaning unit; The medicalization; The importance of food; Care with 

personal hygiene. Conclusion: It is clear, therefore, that for the child care is revealed through 

actions directed at treating the disease and to meet their basic human needs.In this 

opportunity, it is for professionals developing and enhancing such actions with a view to 

creating and maintaining the feeling of care during hospitalization. 

KEYWORDS: Child hospitalized; Oncology; Hospitalization; Oncologic nursing; Pediatric 

nursing. 

RESUMEN 

 

Objetivo: Observar las acciones de atención en la percepción de los niños con cáncer. 

Método: Este estudio exploratorio y descriptivo, cualitativo.Los datos fueron recogidos entre 

los meses de octubre de 2013 y enero de 2014, en un sector de la oncología pediátrica, 

ubicado en Natal, RN, Brasil, por medio de registros fotográficos y entrevistas 

semiestructuradas con ocho niños hospitalizados para el tratamiento del cáncer. Los datos se 

analizaron sobre la base de análisis de contenido, temática.Resultados: Cinco categorías 
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vinieron Discusión: La infraestructura del medio ambiente; La unidad de limpieza; La 

medicalización; La importancia de los alimentos; Cuidado e higiene.Conclusión: Está claro, 

por tanto, que para el cuidado de niños que se revela a través de acciones dirigidas al 

tratamiento de la enfermedad y para satisfacer sus necesidades humanas básicas.En esta 

oportunidad, es para profesionales en desarrollo y la mejora de este tipo de acciones con el fin 

de crear y mantener lo sentimiento de la atención durante la hospitalización. 

PALAVRAS-CLAVE: Niño hospitalizado; Oncología médica; Hospitalización; Enfermería 

oncológica; Enfermería pediátrica. 

Introdução 

O câncer infantil, apesar do bom prognóstico, é uma doença que implica uma mudança 

no estilo de vida da criança e de sua família devido às constantes internações para tratamento 

e realização de exames. 

 A criança precisa abdicar de suas rotinas para se adaptar ao processo terapêutico, 

vendo-se necessitada a conviver com profissionais de saúde, muitas vezes desconhecidos, e 

com outras crianças que enfrentam a mesma situação, além de normas e rotinas específicas do 

ambiente hospitalar (1), que diferem da realidade domiciliar. 

 O processo de hospitalização é desafiador, envolve procedimentos dolorosos, 

desconfortáveis e torna mais evidente as complicações da doença e seus desfechos negativos, 

considerada até como traumatizante. A criança sente-se ameaçada e confusa perante o novo 

contexto, sendo, muitas vezes, desconhecedora de sua condição (2). 

 Diante disso, os profissionais envolvidos na assistência ao paciente pediátrico 

precisam compreender que essa faixa etária possui demandas de cuidados diferenciados, 

quando comparada ao adulto. Isto porque, além de estar em processo de crescimento e 

desenvolvimento, ainda possui dificuldades, principalmente com o pouco tempo de 
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diagnóstico, para assimilar tudo que está ocorrendo e o que será feito no seu plano 

terapêutico. 

 Nessa perspectiva, o cuidar em oncologia pediátrica requer além de habilidades 

clínicas e conhecimento científico, a sensibilidade dos profissionais para lidar com a criança 

(3), sendo este um dos elementos que beneficia a implementação do cuidado integral.  

 O cuidado é compreendido como uma postura ética que deve incluir atitudes e ações 

de envolvimento, preocupação e comprometimento do profissional com o paciente, de modo 

que se estabeleça uma relação de confiança, voltada para o atendimento de suas necessidades 

(4). Sendo assim, deve integrar técnica, sensibilidade, comportamentos gentis e a capacidade 

para mediar as condições organizacionais, favorecendo a concretização do cuidado de forma 

satisfatória (5). 

 Assim, toda e qualquer ação, como também a própria estrutura hospitalar, devem ser 

planejadas no sentido de favorecerem a aproximação entre esses sujeitos e, 

consequentemente, a sensação de cuidado.  

 Para tanto, se faz necessário compreender o que o paciente, neste caso a criança, 

entende por cuidado bem como as ações cuidadoras desenvolvidas no ambiente hospitalar. E, 

desta forma, é preciso considerar este sujeito como capaz de avaliar os cuidados oferecidos a 

ele e de indicar quais são as suas demandas e perspectivas diante da assistência recebida 

durante a hospitalização (7).  

 Além disso, os resultados acerca das percepções sobre as rotinas de cuidado, na 

concepção do paciente, podem ser possíveis estímulos à reflexão e à reorientação das práticas 

e rotinas envolvidas no processo de cuidar de crianças com câncer. 

 Nesse contexto, delimitou-se como questionamento de pesquisa: “Quais ações durante 

o processo de hospitalização da criança com câncer ela entende como de cuidado?”. O 



79 
 

objetivo deste estudo foi, portanto, analisar as ações de cuidado, na percepção da criança com 

câncer. 

Metodologia 

 O presente estudo é uma pesquisa exploratória e descritiva, com abordagem 

qualitativa, realizada em uma instituição vinculada à Liga Norte Riograndense Contra o 

Câncer, localizada em Natal, Rio Grande do Norte, Brasil. 

 A coleta de dados ocorreu por meio de registros fotográficos, realizados pela criança, e 

entrevista semiestruturada, entre os meses de outubro de 2013 e janeiro de 2014, com oito 

crianças internadas na instituição para o tratamento do câncer. 

 Foram incluídas as crianças que estavam internadas para tratamento do câncer; e que 

apresentavam condições físicas favoráveis para realização da coleta de dados. Excluíram-se 

aquelas que não conseguiram manusear o instrumento para registro de imagens e crianças sem 

condições físicas e/ ou emocionais de participar do estudo. 

 As crianças foram selecionadas por conveniência e todas àquelas que estavam 

internadas, respeitando-se os critérios de inclusão, foram convidadas a participar da pesquisa. 

 As entrevistas foram orientadas pelos registros fotográficos, armazenadas, utilizando-

se um parelho gravador de áudio, e transcritas na íntegra com vistas à apreciação do material 

coletado. Esta, por sua vez, foi embasada na Análise de Conteúdo, modalidade temática (8). 

Antes do início da coleta dos dados, as crianças e seus responsáveis foram esclarecidos quanto 

ao objetivo e desenvolvimento do estudo. 

 O estudo seguiu todos os preceitos éticos recomendados pela Resolução Nº. 466, de 12 

de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde, sendo aprovado pelo Comitê de Ética 

da Liga Norte Riograndense Contra o Câncer, com parecer 329.015e CAAE 

16097613.9.0000.5293, e preservando a identidade dos participantes, os quais foram 

identificados por nomes de personagens de desenhos infantis. 
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Resultados e discussão 

 De acordo com a análise do material coletado, evidenciaram-se cinco categorias que 

explanam as formas de cuidado presentes no ambiente de internação, na visão da criança com 

câncer, a saber: A infraestrutura do ambiente; A limpeza da unidade; A medicalização; 

Cuidados com a higiene corporal; e A importância da alimentação. 

A infraestrutura do ambiente 

 As fotografias registradas pelas crianças e que refletem as falas na presente categoria 

captavam elementos da infraestrutura hospitalar, como os armários, portas, janelas, ar-

condicionado e os leitos. 

 Diante das atuais discussões acerca da qualidade da assistência prestada e a 

humanização dos serviços em saúde, tem-se reafirmado que a assistência ao paciente não deve 

ser reduzida apenas ao tratamento clínico. As questões que envolvem a acessibilidade, 

atendimento e infraestrutura também têm recebido relevância, sendo, muitas vezes, 

consideradas mais importantes pelos usuários do que propriamente a cura da doença (9). 

 Nesse sentido, no que tange à infraestrutura da instituição de saúde, entende-se que no 

meio em que o cuidado é ofertado devem existir equipamentos, cômodos e mobília 

apropriados, bem como ventilação suficiente para a promoção de um local digno, acolhedor e 

confortável para o processo de cuidar e permanência do paciente (9), o que foi mencionado 

pelas crianças deste estudo das seguintes formas: 

O armário... o armário é bom porque a gente bota as coisas né? Deixa ai guardado 

quando está aqui no hospital. O lençol [...] para me cobrir quando está frio...às vezes 

eu fico quente (febre) e fico com frio, ai uso o lençol para ficar melhor. (Draculaura) 

 

O armário. Porque bota as bolsas nele, guarda as coisas... não fica bagunçado. 

Ninguém mexe também. No armário que a gente guarda as coisas. (Júlio) 

 

 As falas elucidam que os armários presentes na enfermaria proporcionam a sensação 

de privacidade, nos quais serão guardados seus objetos pessoais de forma segura.  
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 Em setores de internação pediátrica, a criança perde o comando de sua rotina e ações. 

Nesse ambiente, tudo é controlado, visualizado e avaliado, conferindo a ela e seu 

acompanhante a sensação de perda da intimidade e autonomia (7). 

 Assim, o fato de existir um armário em que a criança pode colocar seus pertences, com 

confiança, pode favorecer a percepção de privacidade e de conforto à medida que torna o 

ambiente mais organizado e semelhante ao domiciliar. 

 Com relação ao conforto, a literatura aponta que é uma forma de amenizar o 

sofrimento de indivíduos hospitalizados, sendo envolvido, desta forma, nas propostas e ações 

que vislumbram o cuidado integral (10). Em pesquisas que avaliam a qualidade dos serviços 

de saúde, as falas dos usuários, normalmente, relacionam o conforto com leitos confortáveis e 

em número adequado para pacientes e acompanhantes, ausência de ruídos excessivos, dentre 

outros (11). 

 A visão das crianças não difere da exposta por adultos quando se trata de conforto. 

Para elas, a estrutura adequada que permita o seu descanso e de seu acompanhante, bem como 

ventilação e iluminação apropriadas, fazem parte do cuidado oferecido pelo ambiente 

hospitalar, conforme visto nas falas abaixo: 

 

A cortina e o ventilador, porque cortina é para fechar... da luz... e o ventilador... tem o 

vento. Sem o vento a pessoa fica toda suada, ai fica sujo. (Pica-Pau) 

 

O ar condicionado... porque o ar condicionado deixa frio e limpa o ar [...] e deixa o 

ambiente mais calmo, porque fica frio. (Mickey) 

 

O cuidado nessa foto é porque a janela [...] é bom pra ficar iluminado de dia e não 

precisa acender a luz, traz a luz do sol... ela traz as vitaminas para os ossos ficarem 

fortes. (Mickey) 

 

A cadeira [...] porque a cadeira é para minha mãe deitar. Se não tiver cadeira ela fica 

em pé. Aí fica cansada... não dá para cuidar de mim direito, e fica triste também [...]. 

(Júlio) 
 

 A infraestrutura do hospital deve fornecer acomodações adequadas para o bem-estar e 

segurança do paciente (12) no intuito de recuperar sua saúde e reduzir eventos adversos 
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decorrentes de uma má instalação. Nesse sentido, uma das falas menciona a segurança 

fornecida pelas grades do leito como uma forma de cuidado encontrado nesse ambiente: 

É a cama... porque cuidam de mim na cama...ela serve também para deitar, dormir. É 

bom... a pessoa fica descansada, pode dormir quando quiser. Eu gosto. Na cama, 

nesses negócios aqui (as grades) que não deixam a pessoa cair. (Júlio) 

 Sobre isso, os profissionais e instituições de saúde devem ter a segurança do paciente 

como parte integrante do processo de cuidar e como fundamento de sua prática (12), ao levar 

em consideração que, para o paciente, o hospital deve ser um ambiente seguro e adequado, 

onde eles receberão cuidados qualificados e livres de eventos adversos. 

 Assim, para a criança com câncer, a infraestrutura do hospital exerce influências no 

seu processo de cuidar, destacando-se as sensações de privacidade e segurança que o 

ambiente oferece e que cultivam o sentimento de cuidado na instituição. 

 Além disso, as crianças discorreram sobre a limpeza das instalações como outra forma 

de cuidado oferecida pelo hospital. 

A limpeza da unidade  

 Para esta categoria, as fotografias colocavam em evidência o chão limpo da 

enfermaria, o banheiro, o ar-condicionado, o cesto de lixo bem como o computador de uso 

pessoal. 

 O tratamento do câncer envolve uma série de abordagens. E apesar de ser considerada 

a principal estratégia contra a doença, a quimioterapia produz reações adversas que 

prejudicam o bem-estar e podem favorecer o adoecimento da criança por infecções 

oportunistas (13).  

 Isso ocorre devido à pancitopenia induzida pelos medicamentos, a qual se constitui na 

redução das células de defesa do organismo, tornando a criança susceptível a novas infecções. 

Essa condição é crítica, requerendo de todos os sujeitos envolvidos no cuidar esforços para 
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que minimizem a exposição da criança a agentes etiológicos, tendo em vista que uma infecção 

oportunista pode provocar agravos no seu quadro de saúde, podendo evoluir para o óbito (13). 

 Assim sendo, a limpeza do ambiente apresenta-se como algo essencial nas unidades de 

tratamento oncológico, pois reduz sujidades e a presença de microrganismos patogênicos, 

sendo considerada, pelas crianças, como algo encontrado no hospital que auxilia no seu 

processo de recuperação, e evita o seu adoecimento, como exposto nas falas seguintes: 

O chão limpo... porque as pessoas vem da rua e deixam tudo com sujeira. Aí vem a 

mulher e limpa...tem que manter sempre limpo, para não ter bactérias [...] o ar 

condicionado. Porque é bom deixar ele limpo, ele está limpo, é bom tirar a poeira... 

porque tudo isso deixa a pessoa doente [...] se não tiver limpeza a gente pode pegar 

doença. (Homem-Aranha) 

 

O banheiro... é onde os pacientes tomam banho e podem ativar o cateter ou a veia [...] 

porque o banheiro é essencial para ficar limpo e poder fazer as coisas 

(procedimentos) no hospital [...] o cuidado no banheiro também exige a limpeza. 

(Mickey) 

 

 Observa-se que as crianças possuem o conhecimento acerca da necessidade da limpeza 

no ambiente hospitalar, ao elucidar que esta é a principal medida a ser tomada quando se 

almeja evitar o acometimento de novas doenças. 

 Nesse contexto, pesquisa realizada com usuários já mostra que a limpeza direcionada 

ao ambiente é citada por eles como uma forma de cuidar durante a hospitalização, visto que 

esta transmite calma e tranquilidade ao indivíduo, além de evitar o acometimento de novas 

doenças (14). 

 Além disso, a criança demonstra confiança no cuidado, através da limpeza, oferecido 

pelo hospital: 

O lixo... bota as coisas que a pessoa não quer, que não presta, para a pessoa não 

jogar no chão, porque se não as pessoas vão dizer que o hospital está sujo... tem que 

limpar... porque se está sujo não dá, fica fedendo, fica cheio de bichinho que pode 

deixar a pessoa doente. O lixo é para jogar as coisas que não quer mais... não é para 

jogar no chão. (Pica-Pau) 

 

 A fala ilustra a percepção da criança de que o hospital deve ser um ambiente limpo e 

as pessoas que ali permanecem, sejam profissionais, pacientes ou acompanhantes, precisam 
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compreender a necessidade da limpeza para o bem-estar e recuperação das crianças com 

câncer. 

 Ademais, durante as hospitalizações, é muito comum a criança e seu acompanhante 

levarem alguns objetos e/ou aparelhos de uso doméstico para o hospital (15) com o intuito de 

auxiliar no processo de cuidar e favorecer o bem-estar através do contato com algo que faz 

parte de sua rotina. 

 Desse modo, identificou-se, durante a coleta de dados, que a maioria das crianças fazia 

uso de algum utensílio trazido de sua casa e, em vista disso, elas demonstraram que o cuidado 

com a limpeza também deve ser direcionado a esses objetos, seja no hospital, seja em casa, 

conforme visualizado na fala seguinte: 

No computador...o cuidado está nele mesmo, porque também exige limpeza. (Mickey) 

 

 Então, para a criança em tratamento oncológico, a limpeza da unidade hospitalar e dos 

utensílios presentes nesse ambiente, incluindo seus objetos pessoais, deve ser considerada 

como uma forma de cuidado necessária para sua recuperação e/ou não agravamento de seu 

estado de saúde. Destacando-se o papel de todos os sujeitos envolvidos nesse processo na 

manutenção da limpeza do ambiente. 

 As crianças também mencionaram a limpeza direcionada ao próprio corpo como um 

cuidado reforçado no hospital. 

Cuidados com a higiene corporal 

 As imagens fotografadas e projetadas durante a entrevista que embasaram essa 

categoria registravam locais, ações e utensílios relacionados à higiene corporal, como o 

banheiro, a higienização das mãos, escova de dente e xampu. 

 O corpo da criança com câncer é constantemente manuseado e exposto a 

procedimentos (1) que podem favorecer o acometimento de novas infecções. Em 

consequência, elas demostram preocupação com sua higiene corporal, ao enfatizar que, no 
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ambiente hospitalar, as práticas relacionadas a ela recebem maior importância, como visto a 

seguir: 

O banheiro... é onde os pacientes tomam banho e pode ativar o cateter ou a veia. 

Toma banho... porque não pode ativar o cateter ou a veia sem tomar o banho. 

(Mickey) 
 

 Observa-se que, devido às constantes internações, a criança reconhece a relevância do 

banho para a realização de procedimentos. Nesse sentido, ela já compreende que a sua 

melhora depende diretamente das suas condições de higiene, uma vez que muitas intervenções 

realizadas pelos profissionais necessitam do paciente higienizado a princípio, reduzindo, 

assim, o risco de infecção. 

 A higienização das mãos também é um cuidado realizado no hospital, de acordo com 

as crianças, para reduzir a probabilidade de infecção: 

Tem a pia... a mãe lavando a mão [...] porque a pia lava a mão da pessoa com a água, 

deixa a mão limpa. É importante. É que quando lava a mão tira todos os bichinhos, 

germes...e deixa a mão limpa para poder comer...para fazer qualquer coisa. [...] Se a 

mão fica suja a pessoa pode ficar mais doente. Leva germe para todo canto... e não 

pode. (Draculaura) 

 

 A prática da higienização das mãos é uma medida fundamental para a qualidade da 

assistência e prevenção de agravos à saúde, e contribui para a segurança dos pacientes (15). 

Essa prática realizada pela acompanhante da criança provavelmente deve ter sido estimulada 

pela equipe profissional, com base nos riscos de novas doenças ocorrerem caso medidas 

simples de higiene não sejam adotadas.   

 Por conseguinte, a literatura afirma que, para crianças hospitalizadas em tratamento de 

doenças crônicas, a higienização das mãos é vista como um cuidado a ser realizado por 

profissionais, pacientes e acompanhantes, sendo estes os principais potenciais transmissores 

de micro-organismos durante o cuidado, devendo, portanto, realizarem e enfatizarem a 

importância dessa prática (15). 
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 A higiene, também, é direcionada para a mucosa oral, com vistas, principalmente, ao 

não desenvolvimento de cáries: 

Escova de dente... para escovar o dente, para não criar cárie...tem xampu, para tomar 

banho, ficar cheiroso [...] porque tem que tomar banho para não ficar sujo, tem que 

escovar o dente também...tudo isso deixa a pessoa limpa, cheirosa... não fica fedendo 

[...]a sujeira faz mal...deixa a pessoa mais doente, né?! Tem que está limpo para 

melhorar. (Pica-Pau) 
 

 Durante o tratamento antineoplásico, a cavidade bucal sofre alterações, tais como 

mucosite e hemorragia gengival. Essas complicações geram uma mudança na microflora oral 

que, quando somada à precária higienização bucal, favorece o surgimento de lesões e cáries 

(16). 

 Por isso, observa-se que a criança está atenta para o cuidado com a higiene oral, o que 

pode ser um reflexo da assistência oferecida pela equipe de saúde, em especial a odontóloga 

do setor, em que são estimuladas práticas que buscam a saúde bucal de crianças em 

tratamento oncológico. 

 Além disso, a higiene corporal pode ser considerada como uma medida de conforto 

que, além da limpeza, traz a sensação de bem-estar (17). Assim, a fala também explana a 

satisfação da criança em poder ficar limpa e cheirosa. 

 Nesse contexto, a higienização corporal se constitui em uma necessidade humana 

básica que deve ser considerada como alvo do cuidado profissional, durante a hospitalização, 

pois confere proteção contra possíveis infecções e, ainda, proporciona tranquilidade e 

relaxamento para o paciente. 

A medicalização 

 Para evidenciar a importância da medicalização durante a hospitalização, as crianças 

fotografaram os próprios frascos de medicamento, deste modo, as imagens que representam 

essa categoria demonstram as medicações utilizadas e o local do acesso venoso para infusão 

da terapia. 
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 A quimioterapia realizada nas crianças com câncer envolve a utilização de vários 

medicamentos, indicados conforme cada fase de tratamento. Estes são administrados por meio 

de tratamento ambulatorial, na maioria das vezes, em que a criança vai ao hospital e retorna à 

sua casa logo após o término da sessão (3). 

 Porém, nem sempre a criança termina a quimioterapia com condição de retornar ao seu 

lar. Nesse caso, ela deve permanecer no hospital por um período de tempo, constituindo-se, 

assim, em uma internação (3). 

 Nessa perspectiva, a rotina do tratamento com a constante medicalização faz com que 

a criança a compreenda como uma forma de cuidado encontrada no ambiente hospitalar, 

conforme demonstram as falas: 

O soro, a medicação [...] porque o soro é importante pra saúde, para ficar bem....o 

remédio deixa a pessoa melhor. A gente vem para hospital e toma o remédio...isso faz 

com que eu fico melhor e depois vá para casa. (Draculaura) 

 

É o soro e o vidro de antibiótico. Porque o soro dá assistência e o antibiótico faz a 

gente melhorar da saúde quando está mal ou doente [...] ajuda a pessoa a melhorar, 

sem eles a pessoa fica doente mais tempo. (Thor) 
 

 É evidente a percepção das crianças de que a medicação cuida e permite a melhora do 

seu estado de saúde.  Percebe-se também a sua estreita ligação com o retorno ao domicílio, 

demonstrando que a ida ao hospital, apesar de traumática, se mostra como algo passageiro e 

que favorece o seu retorno ao lar com melhores condições de saúde. 

 Nesse sentido, apesar de representar um lugar de restrições e isolamento, o hospital 

passa a ser mais tolerado e aceito pela criança, visto que está relacionado à possibilidade de 

elucidação do diagnóstico e à realização do tratamento (1), sendo a medicação vislumbrada 

como uma das principais responsáveis para a manutenção de suas vidas (18). 

 Além disso, pacientes que vivenciam longos períodos de tratamento, com o passar do 

tempo, aprendem a identificar determinados cuidados necessários com relação à medicação 

utilizada, como pode ser visto a seguir: 
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O soro... o soro é o que deixa a gente internado quando precisa. E também fica com a 

quimioterapia [...]o cuidado está no soro, em não deixar derrubar ele e ter atenção no 

soro para não acabar [...] porque se cair no chão pode pegar sujeira, infecção e 

também pode machucar na mão, onde está a agulha, se puxar. (Mickey) 

 

 A rotina do tratamento faz com que o paciente conheça e entenda a sua doença, e 

oportuniza aceitar o tratamento e as intervenções propostas (19). Assim, evidencia-se que 

quando a criança compreende a importância da quimioterapia, ela demonstra expectativa e 

confiança no tratamento e colabora com o cuidado, como pôde ser visto na fala citada. 

 Outrossim, observa-se que, mesmo confiando no cuidado oferecido pelo hospital, a 

criança se mostra participativa no seu plano terapêutico, na medida em que informa quais 

cuidados deve manter com o frasco da medicação e com o seu acesso venoso.  

 À vista disso, a rotina de medicalização, para a criança, faz parte das atividades do 

processo de cuidar durante a hospitalização. E apesar de pesquisas referirem que alguns 

pacientes pediátricos sentem dificuldades para falar sobre a quimioterapia, em virtude dos 

seus efeitos negativos (1), no presente estudo, identificou-se que as crianças não apresentaram 

receios ou angústia ao falar sobre tal tratamento, em vez disso, as falas elucidam que, para 

elas, a quimioterapia não é só essencial como benéfica, sendo encarada como um cuidado 

oferecido no hospital e que elas também participam desse momento terapêutico. 

A importância da alimentação 

 As imagens fotografadas que alicerçaram esta categoria retratavam os alimentos 

oferecidos pelo hospital durante a internação, assim, as crianças registraram as bandejas onde 

eram servidas suas refeições e quais alimentos faziam parte delas. 

 Durante a hospitalização, a alimentação do paciente é modificada, não existindo, 

muitas vezes, a possibilidade de escolha com relação ao alimento, horário e sua quantidade. 

Em muitos casos, há alteração da dieta a qual está acostumado, seja por consequência do 

quadro clínico, seja pelos efeitos colaterais de alguma medicação (20). 
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 Nesse sentido, o tratamento antineoplásico pode levar ao aparecimento de uma 

variedade de sintomas que afetam o estado nutricional do indivíduo. Pacientes que realizam 

quimioterapia podem apresentar mucosite, alteração do paladar, anorexia, náuseas/vômitos, 

como também aumento de peso devido ao uso de corticosteroides (21). 

 Essas alterações, quando não tratadas, afetam ainda mais a condição de saúde da 

criança, ao potencializar as sensações de fraqueza e mal-estar, o que dificulta o retorno da 

criança à sua casa. 

 Assim, a alimentação, durante a hospitalização, é tão importante quanto as demais 

atividades desenvolvidas pela equipe de saúde. Ela faz parte do cuidado, contribuindo para a 

cura e/ou prevenção de doenças, bem como para o atendimento de uma necessidade humana 

básica (14), como pode ser visualizado nas falas: 

Tem suco e os pratos [...] porque é o lanche que a gente toma... para ficar forte, para 

não ficar com fome. É o meu lanche e o da minha mãe...das duas. Deixa forte para 

poder ir pra casa. (Draculaura) 

Suco e comida [...] a comida deixa a pessoa forte... a pessoa só vai para casa quando 

come, está forte. (Pica-Pau). 

 De acordo com os depoimentos, a alimentação está associada à melhora do quadro 

clínico, deixando a criança mais disposta e apta para retornar ao seu domicílio. Além disso, a 

alimentação também auxilia no reestabelecimento de seu sistema imunológico, o que pode 

conferir proteção contra as infecções oportunistas. 

 É perceptível ainda a crença que a criança mantém na qualidade do alimento oferecido 

no hospital, como se apresenta na fala adiante: 

Comida [...] porque a comida é saudável. Tem fruta que faz bem, tem suco, café... 

pão. E é o hospital que faz né para a gente ficar bem, então tem que ser coisa boa, 

saudável né, se não a gente não fica bom para ir pra casa. (Júlio) 

 

 Destaca-se a confiança que a criança deposita no ambiente hospitalar, conforme 

exposto na fala, o qual é percebido como um espaço de cuidados em que todas as ações 

realizadas estão imbuídas de qualidade e visam ao reestabelecimento de sua saúde. 
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 Estudo realizado com crianças em tratamento oncológico também identificou que, 

para elas, o alimento ganha uma nova importância dentro do hospital, sendo os profissionais 

os principais responsáveis por estimular o consumo adequado de alimentos, ao enfatizar a sua 

relevância diante do processo de cuidar (15). 

 Desse modo, as crianças afirmam que, dentro do hospital, os alimentos oferecidos 

fazem parte do cuidado presente nesse ambiente, os quais são reconhecidos como 

indispensáveis para o seu tratamento, uma vez que melhoram seu quadro clínico e favorecem 

o retorno ao domicílio. 

Conclusão 

 O presente estudo oportunizou analisar as ações de cuidado, na percepção da criança 

com câncer, durante a hospitalização para tratamento oncológico. 

 Diante do exposto, conclui-se que no ambiente de internação existem cinco principais 

formas de cuidado que estão envolvidas na rotina do processo de cuidar: a infraestrutura, a 

limpeza do ambiente, a higiene corporal, a medicalização e a alimentação. 

 Nessa perspectiva, encontram-se duas formas de cuidado: uma direcionada ao 

tratamento da doença e outra voltada para o atendimento de suas necessidades básicas. O que 

aponta para a equipe de saúde que, durante a hospitalização, a assistência profissional deve 

atentar-se para essas duas dimensões de cuidado reconhecidas pela criança.   

 Ressalta-se que, apesar de os profissionais não serem mencionados pelas crianças no 

presente estudo, as ações consideradas como cuidadoras perpassam pelas atitudes da equipe 

de saúde. O que denota a importância que as crianças depositam em todos os profissionais 

envolvidos no processo de cuidar e em suas ações no hospital. 

 Portanto, diante da percepção das crianças com câncer acerca das ações de cuidado 

durante a hospitalização, cabe aos profissionais identificar meios para que essas ações sejam 

reforçadas e, assim, cultivem o sentimento de cuidado no hospital. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Evidenciou-se que as crianças hospitalizadas para tratamento oncológico 

são sujeitos críticos e reflexivos capazes de analisar e avaliar os cuidados 

oferecidos pela equipe multiprofissional durante a internação. 

Nesse sentido, podem ser agentes ativos e coparticipes em seu processo 

de cuidar, devendo, portanto, serem incluídas no planejamento, execução e 

avaliação dos cuidados, indicando, assim, os momentos e ações que transmitem a 

sensação de cuidado no ambiente hospitalar. 

Para a criança, o significado do cuidar se desvela a partir de diferentes 

ações e atitudes que envolvem instrumentos, comportamentos dos profissionais e 

ludicidade. Assim, o cuidar acontece através de atividades técnicas, como a 

realização de procedimentos e o uso de equipamentos de proteção individual, como 

também por meio do relacionamento dialógico, o qual favorece o estabelecimento da 

confiança no cuidar profissional. 

Destaca-se que o diálogo vivenciado e mencionado pelas crianças ainda 

apresenta intensa relação com a execução de procedimentos, demonstrando que 

apesar dessas vislumbrarem um cuidado integral e holístico, o modelo biomédico, 

centrado em atividades técnicas, pontuais e na resolução de queixas, permanece na 

subjetividade desses sujeitos, podendo ser um reflexo da assistência que elas têm 

vivenciado.  

O cuidar significa desenvolver atividades que promovam o bem-estar, a 

diversão e o desenvolvimento social e cognitivo da criança. Nesse ínterim, a 

ludicidade deve estar incluída no processo de cuidar em setores de oncologia 

pediátrica, uma vez que a distração e a interação com outras pessoas proporcionam 

o alívio de alguns desconfortos provenientes da hospitalização. 

As atividades lúdicas, mencionadas pelas crianças, evidenciaram o uso 

da televisão, computadores, jogos, brinquedos, a realização de desenhos, o uso da 

brinquedoteca e a interação com o palhaço. Além disso, apontaram que são 

realizadas de forma pontual, sem relação com o plano terapêutico da criança e sem 

a participação dos profissionais de saúde.  

Dessa forma, apesar dos benefícios evidenciados pela literatura científica 

e mencionados pelos participantes do estudo sobre o lúdico, ainda não há uma 

prática sistematizada dessa atividade, o que deve ser alvo de futuras pesquisas, já 
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que na percepção da criança, o brincar, também, significa cuidar em oncologia 

pediátrica. 

O cuidado, durante a hospitalização, na visão das crianças, é oferecido 

por dois sujeitos, o familiar e o profissional. Ambos cuidam de formas peculiares que 

se relacionam com o vínculo existente com a criança e com o seu papel diante do 

cuidar. 

Assim, o familiar cuida, pois transmite confiança e companheirismo para a 

criança, além de auxiliar na realização de atividades de vida diárias. Por outro lado, 

o profissional cuida realizando procedimentos e demonstrando envolvimento e 

aproximação com a criança. 

Ressalta-se que os profissionais da equipe de enfermagem, técnicos de 

enfermagem e enfermeiros foram os mais citados pelos participantes da pesquisa, o 

que pode denotar que esses sujeitos são os que mais oferecem ações de cuidado 

durante a hospitalização, na percepção da criança. 

As ações promotoras de cuidado correlacionam-se com aspectos da 

estrutura hospitalar e rotinas desse ambiente, os quais perpassam por atitudes da 

equipe de saúde. 

Nesse sentido, a infraestrutura do hospital, a limpeza do ambiente, a 

higiene corporal, a medicalização e a alimentação são cuidados oferecidos durante a 

hospitalização, destacando-se, assim, duas principais formas de cuidado: uma 

direcionada ao tratamento da doença e outra voltada para o atendimento de suas 

necessidades básicas. 

Diante do exposto, nota-se que, para as crianças em tratamento 

oncológico, o hospital se apresenta como um ambiente de cuidados, no qual são 

empregados esforços por diferentes profissionais para que elas melhorem e possam 

retornar aos seus lares. 

Não obstante, o cuidado, almejado por elas, apesar de ainda manter 

relações com o modelo biomédico, aponta para uma nova perspectiva em que se 

deve considerar os aspectos biológicos, sociais e psicológicos do adoecer de 

câncer, sem desvinculá-los das etapas do desenvolvimento infantil. 

Assim, o ato de dar voz à criança, de modo que favoreça a expressão de 

suas percepções e vivências, oportuniza a sua participação e corresponsabilização 

diante do processo de cuidar, o que por sua vez flexibiliza os relacionamentos entre 

crianças, profissionais e cuidadores acompanhantes. 
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Nesse sentido, é necessária a reorientação das práticas em setores de 

oncologia pediátrica, que vão desde a infraestrutura do ambiente ao processo de 

trabalho dos profissionais em busca de um cuidado interdisciplinar, integral e que 

esteja de acordo com o que a criança compreende e prioriza. 

Destarte, observou-se que o uso de imagens fotografadas pelas próprias 

crianças, durante as entrevistas, favoreceu a reflexão dos sujeitos da pesquisa, 

contribuindo para o enriquecimento das respostas e para rememorar experiências, 

as quais subsidiaram as suas percepções sobre o cuidar. Sendo, portanto, uma 

técnica válida em pesquisas qualitativas com crianças. 

Realça-se que os resultados apresentados representam uma realidade 

específica, influenciada pelas experiências das crianças no setor de estudo. Nessa 

perspectiva, é pertinente a realização de novos estudos, reflexões e discussões em 

outros espaços de tratamento oncológico pediátrico. 

Espera-se, portanto, contribuir com a construção e fortalecimento do 

conhecimento em enfermagem, em que os sujeitos, neste caso as crianças, são 

considerados dentro de seus contextos de vida e percepções, sendo estimulados a 

participarem de forma ativa no seu processo de cuidar. 
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APÊNDICE A- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para o responsável 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSO EM ENFERMAGEM 

CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO 

PROJETO DE PESQUISA: 

PROCESSO DE CUIDAR DE CRIANÇAS COM CÂNCER 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Este é um convite para que a criança sob sua responsabilidade participe voluntariamente da pesquisa intitulada 

“Processo de cuidar de crianças com câncer”, coordenada pela ProfªDrª Viviane Euzébia Pereira Santos docente do 

departamento de enfermagem da UFRN. 

O estudo tem como objetivo geral compreender o processo de cuidar na percepção da criança com câncer. E como 

objetivos específicos: Descrever o significado do cuidar na visão da criança; Identificar qual profissional mais oferece ações 

de cuidado na concepção da criança; Analisar as ações promotoras de cuidado na percepção da criança. 

Caso aceite o convite, a criança sob sua responsabilidade receberá uma máquina fotográfica por uma manhã ou por 

uma tarde, e será solicitado a ela que registre os momentos que ela considera de cuidado durante a internação hospitalar. Em 

seguida ela será convidada para fazer um desenho que represente o cuidado na visão dela. No dia seguinte, com as fotos que 

ela registrou reveladas e o desenho, a criança participará de uma entrevista, que será gravada por um aparelho gravador de 

voz,a qual se baseará nos questionamentos: Você pode me explicar o que tem na fotografia e no desenho? Por que você 

escolheu esta fotografia? Por que você fez esse desenho? Onde está o cuidado na fotografia e no desenho? 

Os resultados obtidos no estudo serão utilizados para fins científicos. Sendo assim, o estudo oferece poucos riscos, 

pois todas as informações obtidas serão usadas sem causar prejuízo às pessoas envolvidas e seu nome ou o de sua criança não 

serão identificados em nenhum momento. Os dados serão guardados em local seguro e por um período de 5 anos, e a 

divulgação dos resultados será feita de forma a não identificar os voluntários. 

Os benefícios de sua participação nesta pesquisa estão na contribuição para a elaboração de discussões sobre o 

processo de cuidar da criança com câncer, bem como fornecer subsídios para o aperfeiçoamento da assistência de 

enfermagem frente à criança com câncer.Caso a criança não se sinta bem, fique cansada ou apresente alguma reação adversa 

decorrente do tratamento, a coleta de dados será interrompida imediatamente e será acordado outro momento, que poderá ser 

o dia seguinte, para sua conclusão. 

Ressaltamos ainda que você poderá desistir em qualquer momento, sem que isso lhe traga prejuízos ou penalidades. 

Caso você sofra algum dano, comprovado legalmente como proveniente da pesquisa você terá direito a indenização, caso 

tenha algum gasto em função da pesquisa você terá direito ao ressarcimento. 

Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver a respeito desta pesquisa, poderá perguntar 

diretamente ao pesquisador responsável, no endereço Campus universitário, Lagoa Nova, departamento de enfermagem. E-

mail: vivianeepsantos@gmail.com ou pelo telefone (84)3215-3124. 

Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética em Pesquisa em Seres 

Humanos da Liga Norte Riograndrense Contra o Câncer (CEP/LIGA) no endereço Rua Dr. Mário Negócio, 2267. Quintas. 

Natal/RN.Telefone:(84)4009-5494 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

Declaro que estou ciente dos objetivos da pesquisa e autorizo a realização dos procedimentos acima citados e a 

utilização dos dados originados destes procedimentos para fins didáticos e de divulgação em revistas científicas brasileiras ou 

estrangeiras. Desta forma, concordo e dou meu consentimento, para a criança sob minha responsabilidade participar 

voluntariamente da pesquisa “Processo de cuidar de crianças com câncer”. 

 

Natal/RN, ___de_________________ 2013. 

____________________________________________________ 

Nome do responsável pela criança              

         Assinatura datiloscópica 

___________________________________________________ 

                      Assinatura do responsável pela criança 

 

    __________________________________                                           

Assinatura do Pesquisador Responsável 

Viviane Euzébia Pereira Santos (Coordenadora da Pesquisa) 

Departamento de Enfermagem, Campus Universitário, s/n 

Lagoa Nova, Natal-RN CEP: 59.072-970 

Fone: (84) 3215-3124 

e-mail: pgenf@pgenf.ufrn.br 
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APÊNDICE B- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para a criança 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSO EM ENFERMAGEM 

CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO 

 

PROJETO DE PESQUISA: 

PROCESSO DE CUIDAR DE CRIANÇAS COM CÂNCER 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Este é um convite para que você participe voluntariamente da pesquisa “Processo de cuidar de 

crianças com câncer”, coordenada pela ProfªDrª Viviane Euzébia Pereira Santos, docente do departamento de 

enfermagem da UFRN. 

O estudo tem como objetivo compreender o processo de cuidar na percepção da criança com câncer. 

Caso aceite o convite, você receberá uma máquina fotográfica por uma manhã ou por uma tarde, e 

deverá registrar os momentos que considera de cuidado durante a sua internação no hospital. Em seguida será 

entregue papel e lápis de cor para você fazer um desenho que represente o cuidado. No dia seguinte, com as 

fotos reveladas e o desenho, você participará de uma entrevista com estes questionamentos: Você pode me 

explicar o que tem na fotografia e no desenho? Por que você escolheu esta fotografia? Por que você fez esse 

desenho? Onde está o cuidado na fotografia e no desenho? 

Tudo que você disser será gravado por meio de um aparelho gravador de voz, no entanto, seu nome não 

será revelado e as informações não te prejudicarão. Os resultados obtidos com as entrevistas serão utilizados para 

a construção de trabalhos científicos na universidade. Caso você fique cansada ou queira mudar o dia para 

realizar as fotografias, o desenho e/ou entrevista, nós combinaremos outra data, que poderá ser o dia seguinte, 

para finalizarmos a coleta de dados. E se, em algum momento, não quiser mais participar do estudo, não haverá 

problemas. 

A sua participação nessa pesquisa ajudará os profissionais de enfermagem a conhecer como vocês, 

crianças, entendem o cuidado e a partir disso melhorar a assistência oferecida para as crianças com câncer. 

Você ficará com uma cópia deste documento e toda dúvida que você tiver sobrea pesquisa, poderá pedir 

ao seu responsável que entre em contato com o pesquisador, no endereço Campus universitário, Lagoa Nova, 

departamento de enfermagem. E-mail: vivianeepsantos@gmail.com ou pelo telefone (84)3215-3124. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido. 

Conheço o objetivo da pesquisa “Processo de cuidar de crianças com câncer” e gostaria de participar 

do seu desenvolvimento.  

 

Natal/RN, ____de___________2013. 

 

______________________________________________ 

 Nome da criança       Assinatura datiloscópica 

 

 

____________________________________________ 

            Assinatura da criança  

 

 

 

 

    __________________________________                                           

Assinatura do Pesquisador Responsável 

Viviane Euzébia Pereira Santos (Coordenadora da Pesquisa) 

Departamento de Enfermagem, Campus Universitário, s/n 

Lagoa Nova, Natal-RN CEP: 59.072-970 

Fone: (84) 3215-3124 

e-mail: pgenf@pgenf.ufrn.br 
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APÊNDICE C- Termo de Autorização para uso de imagens (fotografias) 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

  PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSO EM ENFERMAGEM 

CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO 

 

PROJETO DE PESQUISA: 

PROCESSO DE CUIDAR DE CRIANÇAS COM CÂNCER 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGENS (FOTOGRAFIAS) 

 

Eu, ____________________________________________________________, AUTORIZO 

a Profa. Dra. Viviane Euzébia Pereira Santos, coordenadora da pesquisa intitulada: “Processo de 

cuidar de crianças com câncer”, a fixar, armazenar e exibir a minha imagem por meio de foto com o 

fim específico de inseri-la nas informações que serão geradas na pesquisa, aqui citada, e em outras 

publicações dela decorrentes, quais sejam: revistas científicas, congressos e jornais. 

 

A presente autorização abrange, exclusivamente, o uso de minha imagem para os fins aqui 

estabelecidos e deverá sempre preservar o meu anonimato. Qualquer outra forma de utilização e/ou 

reprodução deverá ser por mim autorizada. 

 

O pesquisador responsável, Profa. Dra. Viviane Euzébia Pereira Santos, assegurou-me que os 

dados serão armazenados em meio digital, sob sua responsabilidade, por 5 anos, e após esse período, 

serão destruídas.  

 

Assegurou-me, também, que serei livre para interromper minha participação na pesquisa a 

qualquer momento e/ou solicitar a posse de minhas imagens. 

 

 

Natal/RN, ___ de ____________ de 2013. 

       

_____________________________________    

            Assinatura do sujeito    

 

 
Assinatura do Pesquisador Responsável 

Viviane Euzébia Pereira Santos (Coordenadora da Pesquisa) 

Departamento de Enfermagem, Campus Universitário, s/n 

Lagoa Nova, Natal-RN CEP: 59.072-970 

Fone: (84) 3215-3124 

e-mail: pgenf@pgenf.ufrn.br 

Assinatura 

datiloscópica 
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APÊNDICE D- Roteiro da entrevista semiestruturada 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSO EM ENFERMAGEM 

CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO 

 

PROJETO DE PESQUISA: 

PROCESSO DE CUIDAR DE CRIANÇAS COM CÂNCER 

 

ROTEIRO DA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

Número da entrevista:__________    Data: ___ / ___ / ______ 

 

1. Caracterização dos sujeitos 

1.1 Sexo: (    ) Feminino   (    ) Masculino     

1.2 Idade: ___________ 

1.3 Diagnóstico: _____________________________________ 

1.4 Tempo de internação:______________________________ 

2. Roteiro de questões acerca do cuidado  

2.1 Você pode me explicar o que tem na fotografia e no desenho?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2.2 Por que você escolheu esta fotografia?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2.3 Por que você fez esse desenho?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2.4 Onde está o cuidado na fotografia e no desenho? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE E- Termo de autorização para gravação de voz 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSO EM ENFERMAGEM 

CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO 

 

PROJETO DE PESQUISA: 

PROCESSO DE CUIDAR DE CRIANÇAS COM CÂNCER 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ 

 

Eu, _______________________________________________, depois de entender os riscos e 

benefícios que a pesquisa intitulada “Processo de cuidar de crianças com câncer” poderá trazer e, entender 

especialmente os métodos que serão usados para a coleta de dados, assim como, estar ciente da necessidade da 

gravação da entrevista, AUTORIZO, por meio deste termo, os pesquisadores Profa. Dra. Viviane Euzébia 

Pereira Santos, juntamente com a Mestranda Kálya Yasmine Nunes de Lima, a gravação da entrevista a ser 

realizada com a criança sob minha responsabilidade sem custos financeiros a nenhuma parte. 

Esta AUTORIZAÇÃO foi concedida mediante o compromisso dos pesquisadores acima citados em 

garantir-me os seguintes direitos: 

1. poderei ler a transcrição da gravação; 

2. os dados coletados serão usados exclusivamente para gerar informações para a pesquisa aqui relatada 

e outras publicações dela decorrentes, quais sejam: revistas científicas, congressos e jornais; 

3. a identificação da criança sob minha responsabilidade não será revelada em nenhuma das vias de 

publicação das informações geradas; 

4. qualquer outra forma de utilização dessas informações somente poderá ser feita mediante minha 

autorização; 

5. os dados coletados serão guardados por 5 anos, sob a responsabilidade da pesquisadora coordenadora 

da pesquisa Profa. Dra. Viviane Euzébia Pereira Santos, e após esse período, serão destruídos e, 

6. serei livre para interromper a participação da criança na pesquisa a qualquer momento e/ou solicitar a 

posse da gravação e transcrição da entrevista. 

 

Natal/RN, ___ de ____________ de 2013. 

       

_____________________________________   

Assinatura do responsável pela criança           

 

 

Assinatura do Pesquisador Responsável 

Viviane Euzébia Pereira Santos (Coordenadora da Pesquisa) 

Departamento de Enfermagem, Campus Universitário, s/n 

Lagoa Nova, Natal-RN CEP: 59.072-970 

Fone: (84) 3215-3124 

e-mail: pgenf@pgenf.ufrn.br 

Assinatura 

datiloscópica 

http://www.propesq.ufrn.br/etica/arquivos/documentos_imp/modelo_4___termo_de_.docx
mailto:pgenf@pgenf.ufrn.br
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APÊNDICE F- Carta de anuência 
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ANEXO A- Parecer consubstanciado do CEP 
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ANEXO B- Declaração da instituição 
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ANEXO C- Normas de publicação da Revista Brasileira de Enfermagem 

Política Editorial 

 

A Revista Brasileira de Enfermagem (REBEn), órgão oficial de publicação da Associação 

Brasileira de Enfermagem (ABEn), tem, como público alvo, profissionais e estudantes de 

Enfermagem e da Saúde. Sua missão é divulgar a produção científica de diferentes áreas do 

saber que sejam do interesse da Enfermagem. Recebe a submissão de manuscritos nos 

idiomas português, inglês e espanhol. Além de seis números regulares por ano, podem ser 

publicados, eventualmente, números especiais, de acordo com avaliação da pertinência pela 

Comissão de Publicação ou Conselho Editorial da REBEn, e com a aprovação expressa da 

Diretoria da ABEn Nacional. 

A REBEn adota os Requisitos Uniformes para Manuscritos Submetidos a Revistas 

Biomédicas (UniformRequirements for ManuscriptsSubmittedtoBiomedicalJournals), do 

Comitê Internacional de Editores de Revistas Médicas (InternationalCommitteeof Medical 

JournalEditors – ICMJE), atualizados em abril de 2010. Esses requisitos, conhecidos como 

estilo Vancouver, estão disponíveis na URL <http://www.icmje.org/urm_main.html>. 

Os manuscritos devem destinar-se exclusivamente à REBEn, não sendo permitida sua 

submissão simultânea a outro(s) periódico(s). Quando publicados, passam a ser propriedade 

da REBEn, sendo vedada a reprodução parcial ou total dos mesmos, em qualquer meio de 

divulgação, impresso ou eletrônico, sem a autorização prévia do(a) Editor(a) Científico(a) da 

Revista. 

Em se tratando de pesquisa envolvendo seres humanos, e atendendo o disposto na Resolução 

CNS nº 196/1996, o(s) autor(es) deve(m) mencionar, no texto do manuscrito, o número do 

protocolo de aprovação do projeto, emitido por Comitê de Ética reconhecido pela Comissão 

Nacional de Ética em Pesquisa, Conselho Nacional de Saúde (CONEP-CNS), ou por órgão 

equivalente, quando tiver sido executada em outro país. Do mesmo modo, deve(m) 

mencionar no texto a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido pelos 

participantes da pesquisa. 

A REBEn adota a exigência da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Comitê 

Internacional de Editores de Revistas Médicas (ICMJE) de registro prévio dos ensaios 

clínicos (estudos experimentais randomizados) em plataforma que atenda os critérios 

elaborados pelas duas organizações (OMS e ICMJE). O número do registro do ensaio clínico 

deverá constar em nota de rodapé, na Página de Identificação do manuscrito, aspecto a que se 

condiciona a publicação. 

Conceitos, ideias ou opiniões emitidos nos manuscritos, bem como a procedência e exatidão 

das citações neles contidas, são de inteira responsabilidade do(s) autor(es). 

 

 Categorias de Manuscritos 

 

Editorial – Texto opinativo sobre assunto de interesse para o momento histórico, com 

possível repercussão na prática profissional. Pode conter até duas (2) páginas, incluindo 

referências, quando houver.  

http://www.icmje.org/urm_main.html


112 
 

Pesquisa – Divulgação de pesquisa original e inédita, cujos resultados corroboram 

conhecimento disponível na área, ou ampliam o conhecimento da Enfermagem e/ou da 

Saúde sobre o objeto da investigação. Estão incluídos nesta categoria os ensaios clínicos 

randomizados. Deve conter um máximo de quinze (15) páginas, incluindo resumos e 

referências. 

Revisão – Estudo que reúne, de forma ordenada, resultados de pesquisas a respeito de um 

tema específico, auxiliando na explicação e compreensão de diferenças encontradas entre 

estudos primários que investigam a mesma questão, e aprofundando o conhecimento sobre 

o objeto da investigação. Utiliza métodos sistemáticos e critérios explícitos para 

identificar, selecionar e avaliar criticamente pesquisas relevantes, e para coletar e analisar 

dados dos estudos incluídos na revisão. Deve conter um máximo de vinte (20) páginas, 

incluindo resumos e referências. 

Reflexão – Formulação discursiva aprofundada, focalizando conceito ou constructo teórico 

da Enfermagem ou de área afim; ou discussão sobre um tema específico, estabelecendo 

analogias, apresentando e analisando diferentes pontos de vista, teóricos e/ou práticos. 

Deve conter um máximo de dez (10) páginas, incluindo resumos e referências. 

Relato de Experiência – Estudo em que se descreve uma situação da prática (ensino, 

assistência, pesquisa ou gestão/gerenciamento), as estratégias de intervenção e a avaliação 

de sua eficácia, de interesse para a atuação profissional. Deve conter um máximo de dez 

(10) páginas, incluindo resumos e referências. 

Eventualmente, poderão ser publicados ainda: Entrevista (máximo de 3 páginas) com 

personalidade da Enfermagem e/ou da Saúde; manuscrito de Autor convidado (máximo 

de 15 páginas, incluindo resumos e referências); Carta ao Editor (1 página); e Resenha 

de obra contemporânea, avaliada como sendo de interesse do público alvo da REBEn 

(máximo de 2 páginas, incluindo referências, se houver). 

 Preparo dos Manuscritos 

 

Aspectos gerais 

Os manuscritos de todas as categorias aceitas para submissão à REBEn deverão ser 

digitados em arquivo do Microsoft Office Word, com configuração obrigatória das 

páginas em papel A4 (210x297mm) e margens de 2 cm em todos os lados, fonte Times 

New Roman tamanho 12, espaçamento de 1,5 pt entre linhas. As páginas devem ser 

numeradas, consecutivamente, até às Referências. O uso de negrito deve se restringir ao 

título e subtítulos do manuscrito. O itálico será aplicado somente para destacar termos ou 

expressões relevantes para o objeto do estudo, ou trechos de depoimentos ou entrevistas. 

Nas citações de autores, ipsis litteris, com até três linhas, usar aspas e inseri-las na 

sequência normal do texto; naquelas com mais de três linhas, destacá-las em novo 

parágrafo, sem aspas, fonte Times New Roman tamanho 11, espaçamento simples entre 

linhas e recuo de 3 cm da margem esquerda. 

As citações de autores no texto devem ser numeradas de forma consecutiva, na ordem 

em que forem mencionadas pela primeira vez no texto. Devem ser utilizados números 

arábicos, entre parênteses e sobrescritos, sem espaço entre o número da citação e a 
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palavra anterior, e antecedendo a pontuação da frase ou parágrafo [Exemplo: 

cuidado(5),]. Quando se tratar de citações sequenciais, os números serão separados por 

um traço [Exemplo: cuidado(1-5);]; quando intercaladas, separados por vírgula 

[Exemplo: cuidado(1,3,5).]. 

Não devem ser usadas abreviaturas no título e subtítulos do manuscrito. No texto, usar 

somente abreviações padronizadas. Na primeira citação, a abreviatura é apresentada 

entre parênteses, e os termos a que corresponde devem precedê-la. 

As notas de rodapé deverão ser restritas ao mínimo indispensável, não sendo aceitas 

notas de fim nos manuscritos. As ilustrações (tabelas, quadros e figuras – fotografias, 

desenhos, gráficos, etc.), serão numeradas, consecutivamente, com algarismos arábicos, 

na ordem em que forem inseridas no texto, não podendo ultrapassar o número de cinco 

(5). O(s) autor(es) do manuscrito submetido à REBEn deve(m) providenciar a 

autorização, por escrito, para uso de ilustrações extraídas de trabalhos previamente 

publicados. 

Estrutura do texto 

É recomendável que os artigos de Pesquisa e de Revisão sigam a estrutura 

convencional: Introdução, Revisão da Literatura, Método, Resultados, Discussão e 

Conclusões, sendo necessário, às vezes, incluir subtítulos em alguma(s) dessas seções. 

Os manuscritos de outras categorias podem seguir estrutura diferente. 

Independentemente da categoria, os manuscritos devem conter, na ordem seguinte: 

a) Página de identificação 

É a primeira página do manuscrito e deverá conter, na ordem apresentada, os seguintes 

dados: título do artigo (máximo de 15 palavras) nos três idiomas (português, inglês e 

espanhol); nome do(s) autor(es), indicando, em nota de rodapé, título(s) universitário(s), 

cargo e função ocupados, Instituição a que pertence(m) e à qual o trabalho deve ser 

atribuído, e endereço eletrônico para troca de correspondência. Se o manuscrito estiver 

baseado em tese de doutorado, dissertação de mestrado ou monografia de especialização 

ou de conclusão de curso de graduação, indicar, em nota de rodapé, a autoria, título, 

categoria (tese de doutorado, etc.), cidade, instituição a que foi apresentada, e ano. 

b) Resumo e Descritores 

O resumo e os descritores iniciam uma nova página (a segunda). Independente da 

categoria do manuscrito, o Resumo deverá conter, no máximo, 150 palavras. Deve ser 

escrito com clareza e objetividade, o que, certamente, contribuirá para o interesse do 

público alvo na leitura do inteiro teor do manuscrito. No resumo deverão estar descritos 

o objetivo, a metodologia, os principais resultados e as conclusões, bem como os 

aspectos novos e mais importantes do estudo. O Resumo em português deverá estar 

acompanhado das versões em inglês (Abstract) e espanhol (Resumen). Logo abaixo de 

cada resumo, incluir, respectivamente, três (3) a cinco (5) descritores, keywords e 

palabras clave. Recomenda-se que o(s) autor(es) do manuscrito confirme(m), na página 

eletrônica da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), se os descritores que selecionou(aram) 

estão incluídos entre os Descritores em Ciências da Saúde - DeCS (http://decs.bvs.br). 

http://decs.bvs.br/
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c) Corpo do texto 

O corpo do texto inicia nova página (a terceira), em que não devem constar o título do 

manuscrito ou o nome do(s) autor(es). O corpo do texto é contínuo. A REBEn não utiliza 

o sistema de numeração progressiva das diferentes seções que compõem o corpo do texto 

do manuscrito. 

d) Agradecimentos (opcional) 

Os agradecimentos, quando houver, devem ser colocados antes da lista de referências. 

O(s) autor(es) deve(m) explicitar, além do(s) nome(s) da(s) pessoa(s), a razão para os 

agradecimentos. É recomendável que a(s) pessoa(s) seja(m) informada(s) dos 

agradecimentos que estão sendo feitos a ela(s), e que se obtenha a concordância para 

inclusão de seu nome nessa seção do manuscrito. 

e) Referências 

O número de referências no manuscrito deve ser limitado a vinte (20), exceto nos artigos de 

Revisão. As referências, apresentadas no final do trabalho, devem ser numeradas, 

consecutivamente, de acordo com a ordem em que foram incluídas no texto; e elaboradas de 

acordo com o estilo Vancouver. Exemplos de referências nesse estilo, elaborados e atualizados 

pela Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos (U.S. National Library of Medicine – 

NLM), podem ser obtidos na URL <http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html>. 

Processo de Submissão e Avaliação de Manuscritos 

 

A REBEn adota o sistema eletrônico de submissão e gerenciamento do processo de 

editoração. Os manuscritos são submetidos por meio da URL 

<http://www.scielo.br/reben/>, acessando-se o link Submissão Online. 

Ao submeter o manuscrito, o autor responsável pela submissão deverá inserir no sistema, 

como Documento Suplementar (ver aba “RESUMO”, Docs. Sup., INCLUIR 

DOCUMENTO SUPLEMENTAR), uma DECLARAÇÃO, assinada por ele e, quando 

for o caso, por todos os demais autores, na ordem exata de autoria, afirmando haver 

participado em sua elaboração e, assim, podendo assumir a responsabilidade por sua 

autoria; que o manuscrito se destina exclusivamente à Revista Brasileira de Enfermagem 

e que nenhum outro manuscrito com conteúdo semelhante foi publicado ou está sendo 

considerado para publicação em outro periódico; finalmente, que, se aceito para 

publicação, concorda(m) com a transferência de direitos autorais para a Revista 

Brasileira de Enfermagem, podendo o manuscrito ser reproduzido, distribuído, 

transmitido ou reutilizado, desde que seja para uso não comercial e com a citação 

obrigatória da fonte. MODELO DE DECLARAÇÃO 

A confiança na Comissão de Publicação e no Conselho Editorial, e a credibilidade dos 

artigos publicados na REBEn dependem, em parte, do modo como possíveis conflitos de 

interesse são administrados durante os processos de elaboração e submissão do 

manuscrito, de revisão por pares e de decisão editorial. Há conflito de interesse quando 

o(s) autor(es) e/ou a Instituição a que pertence(m), o avaliador ou o editor mantêm 

 

http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html
http://www.scielo.br/reben/
http://www.scielo.br/img/revistas/reben/dec_pt.pdf
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relações financeiras ou pessoais que influenciam de forma inadequada suas ações. Essas 

relações são também conhecidas como duplo compromisso, interesses concorrentes ou 

lealdades concorrentes, e podem ser mínimas, insignificantes, ou com potencial 

expressivo para influenciar as ações individuais ou grupais. 

A REBEn, buscando evitar que conflitos de interesse possam afetar a confiança pública 

em seu processo de editoração, exige que o(s) autor(es), ao submeter um manuscrito, em 

qualquer das categorias aceitas para publicação, indique(m) se há, ou não, conflitos de 

interesse que possam ter influenciado, de forma inadequada, suas ações. O(a) Editor(a) 

Científico(a) e os Editores Associados da REBEn evitarão indicar revisores externos que 

possam ter algum conflito de interesse com o(s) autor(es) do manuscrito, a exemplo 

daqueles que trabalham no mesmo Departamento ou Instituição do(s) autor(es). Por seu 

turno, os revisores externos, estando cônscios de relações financeiras ou pessoais que 

possam influir sobre suas opiniões sobre o manuscrito, devem abster-se de avaliar 

aqueles em que haja conflito de interesse evidente. 

Para iniciar o processo de submissão o autor responsável pela submissão deverá 

cadastrar-se previamente no sistema como autor. O sistema é autoexplicativo e, ao 

concluir o processo, será gerada uma ID para o manuscrito, com código alfanumérico 

(Exemplo: REBEN-0001). O autor responsável pela submissão, e todos os coautores, 

quando for o caso, receberão uma mensagem confirmando a submissão e a ID do 

manuscrito, para que possam acompanhar sua tramitação nas etapas do processo 

editorial. 

Inicialmente, avalia-se o atendimento às normas para preparação de manuscritos; a 

inclusão do número do registro do ensaio clínico, quando for o caso, em nota de rodapé; 

o atendimento ao estilo Vancouver na elaboração da lista de referências; a clareza e 

objetividade do resumo; a inclusão dos descritores entre os Descritores em Ciências da 

Saúde – DeCS; e o potencial do manuscrito para publicação e possível interesse dos 

leitores. 

Quando algum destes aspectos não for considerado satisfatório, o manuscrito é rejeitado, 

sendo automaticamente arquivado no sistema. Quando avaliado positivamente, o 

manuscrito é encaminhado para análise por pares (peerreview), adotando-se a avaliação 

duplo-cega (doubleblindreview), com que se busca garantir o anonimato do(s) autor(es) e 

dos avaliadores. Os pareceres emitidos pelos avaliadores podem considerar o manuscrito 

aceito, rejeitado ou, ainda, que requer revisões, seja de forma ou de conteúdo. Os 

pareceres emitidos pelos avaliadores são apreciados pelo(a) Editor(a) Científico(a), e um 

parecer final é, então, enviado para o(s) autor(es). 

 Taxas de Submissão e de Editoração 

 

Não se exige mais que os autores de manuscritos aceitos para publicação na REBEn sejam 

assinantes da revista. A assinatura passa a ser voluntária. Entretanto, requerer-se-á uma 

TAXA DE SUBMISSÃO de manuscritos, no valor de R$200,00 (duzentos reais); e uma 

TAXA DE EDITORAÇÃO para os artigos aceitos para publicação, no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais). Essas taxas devem ser pagas, por meio de transferências/depósitos 

bancários em nome da Associação Brasileira de Enfermagem, CNPJ 33.989.468-0001-00, no 
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Banco do Brasil 

Agência: 3475-4 

Conta Corrente: 220.482-7 

Os pagamentos feitos no exterior, na moeda brasileira (Real), devem seguir a taxa de câmbio 

comercial do dia em que for feita a submissão do manuscrito, ou em que o artigo for aceito 

para publicação. 

O comprovante de pagamento da TAXA DE SUBMISSÃO deve ser inserido no sistema, ao se fazer 

a submissão do manuscrito, como Documento Suplementar (ver aba “RESUMO”, Docs. Sup., 

INCLUIR DOCUMENTO SUPLEMENTAR). Não se devolve a TAXA DE SUBMISSÃO caso o 

manuscrito não seja aceito para publicação.Por seu turno, o comprovante de pagamento da TAXA 

DE EDITORAÇÃO deverá ser encaminhado ao e-mail <reben@abennacional.org.br>, no prazo 

máximo de sete dias após o recebimento da confirmação de que o artigo foi aceito para publicação. O 

não cumprimento dessa condição sujeita o artigo ao arquivamento em definitivo. 
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ANEXO D- Normas de publicação da Revista Gaúcha de Enfermagem 
 

Diretrizes para Autores 

DIRETRIZES 2013 

Orientações para os autores 

  

1 Apresentação 

 

A Revista Gaúcha de Enfermagem (RGE) foi criada em 1976, pela Escola de Enfermagem da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com o objetivo de proporcionar aos enfermeiros 

do sul do país um veículo para divulgação de seus trabalhos. Quarta publicação no país e 

primeira da área no estado do Rio Grande do Sul, a RGE surgiu após a Revista Brasileira de 

Enfermagem, Enfermagem em Novas Dimensões (não mais em circulação) e Revista da 

Escola de Enfermagem da USP. 

Está indexada no MEDLINE (desde 1986) e na base SCOPUS. Na área de Enfermagem, vem 

sendo classificada desde 2009 no estrato B1 do Qualis Periódicos, sistema criado pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). 

A publicação também em meio eletrônico teve início em maio de 2008, com o uso da 

plataforma SEER (Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas). Encontram-se 

disponibilizados online os resumos dos artigos publicados desde 1983 e textos completos 

desde 1998. 

Inicialmente, sua periodicidade era semestral, passou para quadrimestral em 2003 e para 

trimestral em 2006 (março, junho, setembro e dezembro). 

A abreviatura de seu título é Rev Gaúcha Enferm, que deve ser utilizada em bibliografias, 

notas de rodapé, referências e notas bibliográficas. 

  

Publicação  
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Escola de Enfermagem. 

 

Missão 
Contribuir para a divulgação do conhecimento na área da saúde, publicando a produção 

científica de interesse para a Enfermagem. 

  

Opiniões e conceitos emitidos nos manuscritos são de exclusiva responsabilidade dos autores, 

não refletindo necessariamente a posição da Comissão Editorial da RGE. 

  

2 Processo de avaliação 
A Revista Gaúcha de Enfermagem adota o sistema de avaliação por pares (peer-review) 

sigilosos, omitindo os nomes dos autores e consultores, para avaliação do conteúdo e 

adequação técnico-científica do manuscrito. No entanto, a decisão final quanto à publicação 

pertence à Comissão Editorial. No caso dos manuscritos aceitos para publicação, os direitos 

autorais são transferidos para a Revista Gaúcha de Enfermagem. 

A Comissão Editorial (CED) é formada por nove docentes da Escola de Enfermagem da 

UFRGS, sendo um Editor-Chefe, um Editor-assistente e seis Editores de Área, e é auxiliada 

por um servidor técnico-administrativo e dois alunos bolsistas. Para a avaliação dos 
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manuscritos, a Revista conta com a colaboração de consultores de instituições nacionais e 

internacionais. 

A Revista apoia os princípios da Declaração de Helsinque, e espera que os autores dos 

manuscritos submetidos tenham obtido aprovação ética e seguido as exigências legais para 

pesquisas com seres humanos, incluindo o consentimento informado, de acordo com 

procedimentos de sua instituição e de seu país. Em conformidade com a Resolução Nº 466, de 

12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde do Brasil, 

as pesquisas que envolvem seres humanos devem ser aprovadas por Comitê de Ética em 

Pesquisa Envolvendo Seres Humanos. 

A Revista apoia as políticas para registro de ensaios clínicos da Organização Mundial da 

Saúde (OMS) e do International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), 

reconhecendo a importância dessas iniciativas. 

A Revista recomenda enfaticamente a não fragmentação de relatórios de uma mesma pesquisa 

em múltiplos manuscritos. 

 Artigos que apresentarem semelhanças com outros já publicados não serão aceitos. 

2.1 Pré-avaliação 
O manuscrito, após submissão à RGE via online, passa por um processo de pré-avaliação pelo 

Editor Assistente, que avalia o atendimento às normas de publicação, relevância do artigo, 

bem como aspectos básicos do método e redação científica. Nesta etapa, o artigo poderá ser 

recusado pelo Editor Assistente, ao qual se reserva o direito de não emitir parecer 

consubstanciado sobre o mesmo. Caso atenda os pré-requisitos, o manuscrito é encaminhado 

ao Editor de Área, especialista na temática do texto. 

2.2 Encaminhamento e monitoramento da avaliação  
O Editor de Área seleciona dois consultores ad hoc, especialistas na temática do artigo em 

avaliação, e encaminha o manuscrito para sua avaliação por meio de formulário específico. 

Cabe, ainda, ao Editor de Área o monitoramento do processo de revisão e encaminhamento 

dos pareceres. 

2.3 Avaliações pelos consultores 
A identidade do(s) autor (es) e da sua instituição de origem são mantidas em sigilo para os 

dois consultores ad hoc bem como vice-versa. A avaliação dos consultores se dá de forma 

independente. 

Os artigos que cumprem as normas da Revista são avaliados pelos consultores no que se 

refere ao mérito, originalidade, pertinência de seu conteúdo, qualidade acadêmica, 

conveniência de publicação e relevância para a Enfermagem e áreas afins. 

Os pareceres dos consultores são apreciados pelo Editor de Área, que encaminha aos autores 

quando os pareceres sugerem reformulações, ou à CED, quando os pareceres sugerem recusa 

do manuscrito. 

2.4 Reformulações do manuscrito pelos autores 
O manuscrito, com as primeiras reformulações solicitadas pelos consultores ad hoc, deve 

retornar ao Editor de Área por e-mail no prazo máximo de sete (7) dias consecutivos. Fora 

desse prazo será considerada nova submissão. O Editor de Área encaminhará o manuscrito 

reformulado para avaliação da CED. 

2.5 Avaliação da CED 
A CED, com base nos pareceres dos consultores ad hoc, avaliará o manuscrito e decidirá pelo 

aceite, encaminhamento aos autores para novas reformulações ou pela recusa de publicação. 

A CED é o fórum que decide pela publicação ou não do manuscrito. Os manuscritos serão, 

portanto, aceitos, reformulados ou recusados. Em qualquer uma das possibilidades o autor é 

comunicado. 

2.6 Parecer biblioteconômico 
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O manuscrito aprovado pela CED para publicação é encaminhado para Parecer 

Biblioteconômico. Nesta etapa, o manuscrito ainda poderá ser encaminhado aos autores com 

fins de reformulações no que tange a adequações às normas da RGE. 

2.7 Cartas de aceite/tradução/editoração 
Juntamente com a carta de aceite da publicação, solicitar-se-á ao(s) autor (es) a tradução do 

manuscrito para o idioma inglês, o que deverá ser feito por uma das empresas indicadas pela 

RGE. Após este processo, o manuscrito será encaminhado para editoração (diagramação e 

publicação). 

2.8 Definição da publicação 
A CED definirá o volume e o número da RGE em que o artigo será publicado e comunicará 

ao(s) autor ( es). 

A prova tipográfica será realizada pelo Editor Chefe. 

2.9  Publicação online 
Após a diagramação, será divulgada a versão online em PDF do volume/número da RGE em 

que o artigo será publicado. O autor, identificando a necessidade de solicitar uma errata, 

deverá enviá-la à Revista no prazo máximo de 30 dias após a publicação do artigo, e ficará a 

critério da Revista a decisão sobre sua relevância e possível distribuição. 

Os autores podem acompanhar o processo de avaliação do seu manuscrito pelo sistema SEER. 

As decisões são comunicadas aos autores por e-mail. 

  

3 Instruções para os autores  

3.1 Orientações gerais 
Os artigos para publicação devem ser enviados exclusivamente à Revista Gaúcha de 

Enfermagem, sendo permitida sua reprodução em outras publicações mediante autorização do 

Conselho Editorial, devendo, neste caso, constar a citação da publicação original. 

Na Revista podem ser publicados artigos escritos por outros especialistas, desde que o tema 

seja de interesse para a área de Enfermagem. 

Para submeter o manuscrito não é preciso ser assinante da Revista. Contudo, devera ser 

efetuado pagamento das taxas: de submissão (no momento da submissão do artigo); de 

publicação (no momento do aceite do manuscrito para publicação) . 

Ao ser designado para publicação o manuscrito deverá ser transcrito para a versão em idioma 

inglês cuja taxa de serviços deverá ser acordada com a empresa tradutora recomendada pela 

RGE. 

Os manuscritos poderão ser encaminhados em português, espanhol ou inglês. 

A submissão dos artigos deverá ser feita online no site: 

http://seer.ufrgs.br/RevistaGauchadeEnfermagem 

No momento da submissão, o nome completo de cada autor, instituição de origem, país, e-

mail e resumo da biografia (afiliação completa e credenciais) devem ser informados apenas 

nos metadados. Os agradecimentos por ajuda financeira, assistência técnica e outros auxílios 

para a execução do trabalho também não deverão ser mencionados no momento da 

submissão. Quando do aceite do trabalho, os autores serão orientados sobre a forma de 

proceder para realizar a inserção dessas informações. 

Os autores dos trabalhos encaminhados para avaliação deverão enviar uma Declaração de 

Responsabilidade e Transferência de Direitos Autorais, elaborada conforme modelo da 

Revista (“Sobre” > “Políticas” > “Modelo de Declaração de Responsabilidade”), assinada por 

todos os autores, e encaminhá-la como documento suplementar juntamente com o artigo. 

Nos manuscritos resultantes de estudos que envolvem seres humanos, os autores deverão 

indicar os procedimentos adotados para atender o constante na Resolução Nº 466, de 12 de 

dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde, e o número do protocolo de aprovação do 

http://seer.ufrgs.br/RevistaGauchadeEnfermagem
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projeto de pesquisa no corpo do texto. Uma cópia do protocolo deverá ser encaminhada à 

RGE como documento suplementar. 

Conflitos de interesses podem surgir quando autores, revisores ou editores possuem 

interesses que, mesmo não sendo completamente aparentes, podem influenciar seus 

julgamentos sobre o que é publicado. O conflito de interesses pode ser de ordem pessoal, 

comercial, político, acadêmico ou financeiro. Quando os autores submetem um manuscrito, 

seja um artigo ou carta, são responsáveis por reconhecer e revelar conflitos financeiros e 

outros que possam influenciar o conteúdo do trabalho submetido à Revista. 

  

3.2 Apresentações dos originais 
A redação deve ser clara e concisa, com a exposição precisa dos objetivos. A argumentação 

deve estar fundamentada em evidências bem justificadas. 

Para o preparo do manuscrito, recomenda-se a busca e citação de artigos pertinentes ao tema e 

previamente publicados na literatura científica nacional e internacional, facilitando a 

contextualização, coerência e continuidade para os leitores. 

A Revista não assume a responsabilidade por equívocos gramaticais, e se dá, portanto, o 

direito de decidir quanto a alterações e correções. 

Os trabalhos devem ser encaminhados em Word for Windows, fonte Times New Roman 12, 

espaçamento duplo (inclusive os resumos), com todas as páginas numeradas, configurados em 

papel A4 e com as quatro margens de 2,5 cm. Quando os artigos forem redigidos em 

português devem respeitar o Acordo Ortográfico de 2008. 

Os títulos das seções textuais devem ser destacados gradativamente, sem numeração. O título 

do artigo e resumo deve ser em letras maiúsculas e em negrito (Ex.: TÍTULO; RESUMO); 

resumen e abstract em maiúsculas, negrito e itálico (ex.: RESUMEN; ABSTRACT); seção 

primária em maiúscula e negrito (ex.: INTRODUÇÃO); e seção secundária em minúscula e 

negrito (ex.: Histórico). Evitar o uso de marcadores ao longo do texto (Ex.: -, *, etc.] e alíneas 

[a), b), c)...). 

A Revista publica artigos nas seguintes seções: 

Editorial: de responsabilidade a Comissão Editorial (CED) da Revista, que poderá convidar 

autoridades para redigi-lo. O Editorial deverá obedecer ao limite de 500 palavras; 

Artigos originais: são contribuições destinadas a divulgar resultados de pesquisa original 

inédita. Deve obedecer a seguinte estrutura: Introdução deve apresentar a questão norteadora, 

justificativa, revisão da literatura (pertinente e relevante) e objetivos coerentes com a proposta 

do estudo. Os métodos empregados, a população estudada, a fonte de dados e os critérios de 

seleção devem ser descritos de forma objetiva e completa. Os resultados devem ser descritos 

em seqüência lógica. Quando apresentar tabelas e ilustrações, o texto deve complementar e 

não repetir o que está descrito nestas. A discussão, que pode ser redigida junto com os 

resultados, deve conter comparação dos resultados com a literatura e a interpretação dos 

autores. As conclusões ou considerações finais devem destacar os achados mais importantes 

comentar as limitações e implicações para novas pesquisas. Devem obedecer ao limite de 

4.500 palavrasno total do artigo (títulos, resumos, descritores, corpo do artigo, 

ilustrações e 20 referências no máximo); 

Artigos de revisão sistemática: são contribuições cujo método de pesquisa é conduzido por 

meio da síntese de resultados de estudos originais quantitativos que tem por objetivo 

responder a uma questão específica e de relevância para a enfermagem ou para a saúde. 

Deverão ser descritas detalhadamente os procedimentos metodológicos no que se refere a 

busca dos estudos originais, os critérios de inclusão e exclusão utilizados, por meio dos testes 

preliminares e de relevância segundo o referencial teórico metodológico adotado. A revisão 

sistemática poderá se caracterizar em meta-análise e ou metassíntese dependendo do tipo de 

abordagem metodológica do manuscrito e compreensão do estudo. Deve obedecer ao limite 
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de 5.000 palavras no total do artigo(títulos, resumos, descritores, corpo do artigo, 

ilustrações enão possui limite de referências); 
Artigos de reflexão: formulações discursivas de efeito teorizante com fundamentação teórica 

filosófica sobre a situação global em que se encontra determinado assunto investigativo ou 

potencialmente investigativo. Devem obedecer ao limite de 2.500 palavras no total do artigo 

(títulos, resumos, descritores, corpo do artigo, ilustrações e15 referências no máximo); 
  

Os manuscritos devem conter: 

Título: que identifique o conteúdo, em até 15 palavras; 

Resumo: deve ser elaborado conforme a ABNT (NBR 6028/2003 - Resumo: apresentação). 

Em até 150 palavras, elaborado em parágrafo único, sem subtítulo, acompanhado de sua 

versão para o espanhol (Resumen) e para o inglês (Abstract). O primeiro resumo deve ser no 

idioma do trabalho. Os artigos originais devem apresentar um resumo contendo: objetivos, 

método (tipo do estudo, amostra, período e local da pesquisa), resultados e conclusões. No 

caso de artigos de reflexão teórica, a descrição da metodologia poderá ser suprimida.   

Descritores: de 3 a 6, que permitam identificar o assunto do trabalho, em Português 

(Descritores), Espanhol (Descriptores) e inglês (Descriptors), conforme os “Descritores em 

Ciências da Saúde” (http://decs.bvs.br), podendo a Revista modifica-los se necessário. Título 

em outros idiomas: apresentá-lo nas versões para o Espanhol (Título) e Inglês (Title) logo 

após os descritores do respectivo idioma. 

Introdução: deve apresentar o problema de pesquisa, a justificativa, a revisão da literatura 

(pertinente e relevante) e os objetivos coerentes com a proposta do estudo. 

Metodologia: deve apresentar o método empregado - tipo de estudo, referencial teórico do 

estudo e o utilizado para análise dos dados, inclusive os testes estatísticos quando apropriado, 

critérios de inclusão e exclusão de participantes, período do estudo, local do estudo, 

considerações éticas (nº de aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa), uso de Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido e/ou termo de consentimento para uso de dados quando 

apropriado. 

Resultados: devem ser descritos em sequência lógica. Quando forem apresentados em tabelas 

e ilustrações, o texto deve complementar e não repetir o que está descrito nestas. Os 

resultados deverão ser apresentados separados da discussão quando se tratar de artigos 

originais resultantes de estudos com abordagens quantitativas. 

Discussão: deve conter a comparação dos resultados com a literatura e a interpretação dos 

autores. Deve ser redigida junto com os resultados nos estudos qualitativos. 

Conclusões ou Considerações Finais: devem destacar os achados mais importantes, 

comentar as limitações e as implicações para novas pesquisas e para o corpo de conhecimento 

na Enfermagem/Saúde. 

Referências: devem ser apresentadas no máximo 20 referências para os artigos originais e 15 

para as reflexões. Não há limite máximo para as revisões sistemáticas. Devem ser atualizadas 

(últimos cinco anos); sendo aceitáveis fora desse período no caso de constituírem referencial 

fundamental para o estudo. No caso de teses e dissertações, recomenda-se que sejam 

utilizados preferencialmente os artigos oriundos das mesmas. 

Devem ser digitadas em espaço simples e separadas por um espaço simples. Utiliza-se nesta 

seção “Referências” e não “Referências bibliográficas”. A lista de referências deve ser 

composta por todas as obras citadas, numeradas de acordo com sua ocorrência no corpo do 

texto. Deve-se utilizar o estilo de referências Vancouver, do International Committee of 

Medical Journal Editors (ICMJE), atualizado em 2009, e adaptado pela RGE (ver exemplos 

de referências). Os títulos dos periódicos devem ser abreviados de acordo com o Portal de 

Revistas Científicas em Ciências da Saúde (BIREME), disponível no endereço: 

http://portal.revistas.bvs.br/ . Para os periódicos que não se encontram nessa listagem, 

http://www.bibliotecadigital.ufrgs.br/da.php?nrb=000427310&loc=2007
http://decs.bvs.br/
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poderão ser utilizadas como referência as abreviaturas do Catálogo Coletivo Nacional de 

Publicações Seriadas do IBICT, CCN, disponível em: http://ccn.ibict.br/busca.jsf. 

Citações: devem ser apresentadas no texto de acordo com o sistema numérico, com os 

números correspondentes entre parênteses e sobrescritos, sem espaço entre a palavra e o 

número da citação. Não deve ser mencionado o nome dos autores, excluindo-se expressões 

como: “Segundo...,   De acordo com...”. Quando se tratar de citação sequencial, devem-se 

separar os números por hífen e, quando intercaladas, devem ser separadas por vírgula. Em 

caso de transcrição de palavras, frases ou parágrafo com palavras do autor (citação direta), se 

deve utilizar aspas iniciais e finais na sequência do texto. Recomenda-se a utilização criteriosa 

deste recurso (ABNT 10520/2002).  

Exemplos: 

Pesquisas apontam que...
(1-4)

. 

Alguns autores acreditam que...
(1,4,5)

. 

“[...] e nos anos seguintes o mesmo se repetiu”
(7)

. 

Os manuscritos podem ainda conter: 

Depoimentos: são frases ou parágrafos ditos pelos sujeitos da pesquisa. Não utilizar aspas e 

observar a seguinte estrutura: recuo do parágrafo (1,25 cm), fonte tamanho 11, em itálico, 

espaçamento simples, com sua identificação entre parênteses, codificada a critério do autor, e 

separadas entre si por um espaço simples. Supressões devem ser indicadas pelo uso das 

reticências entre colchetes “[...]”, e as intervenções dos autores ao que foi dito pelos 

participantes do estudo devem ser apresentadas entre colchetes. 

Ilustrações: poderão ser incluídas até cinco (gráficos, quadros e tabelas), em preto e branco, 

conforme as especificações a seguir: 

- Gráficos e quadros: devem ser apresentados conforme ABNT (NBR 6022/2003 - 

Informação e documentação - Artigo em publicação periódica científica impressa – 

Apresentação); 

- Tabelas: devem ser apresentadas conforme IBGE – Normas de Apresentação Tabular, 

disponível em: http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/monografias/GEBIS%20-

%20RJ/normastabular.pdf; 

- Demaisilustrações: apresentadas conforme ABNT (NBR 6022/2003 - Informação e 

documentação - Artigo em publicação periódica científica impressa – Apresentação). 

Símbolos, abreviaturas e siglas:conforme ABNT (NBR 6022/2003 - Informação e 

documentação - Artigo em publicação periódica científica impressa – Apresentação). 

Utilizar negrito para destaque e itálico para palavras estrangeiras. 
Deve ser evitada a apresentação deapêndices (elaborados pelos autores) e anexos (apenas 

incluídos, sem intervenção dos autores). 

  

EXEMPLOS DE REFERÊNCIAS 

  

ARTIGOS DE PERIÓDICOS 
  

Artigo padrão 

  
- Até seis (6) autores, indicar todos; sete 7 autores ou mais, indicar os 6 primeiros e 

acrescentar et al. 

Araujo VE, Witt RR. O ensino de enfermagem como espaço para o desenvolvimento de 

tecnologias de educação em saúde. Rev Gaúcha Enferm. 2006;27(1):117-23. 

  

http://ccn.ibict.br/busca.jsf
http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/monografias/GEBIS%20-%20RJ/normastabular.pdf
http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/monografias/GEBIS%20-%20RJ/normastabular.pdf
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Griffiths C, Kaur G, Gantley M, Feder G, Hillier S, Goddard J, et al. Influences on hospital 

admission for asthma in south Asian and white adults: qualitative interview study. BMJ. 2001 

Dec;323(7319):962-6. 

  

Instituição como autor 

  
Diabetes Prevention Program Research Group. Hypertension, insulin, and proinsulin in 

participants with impaired glucose tolerance. Hypertension. 2002;40(5):679-86. 

  

Sem indicação de autoria 

  
Signal-averaged electrocardiography. J Am Coll Cardiol. 1996;27(1):238-49. 

  

Volume com suplemento 

  
Wiltfang J, Lewczuk P, Riederer P, Grünblatt E, Hock C, Scheltens P, et al. Trabalho de 

consenso de força-tarefa da WFSBP# sobre marcadores biológicos das demências: 

Contribuição da análise do LCR e do sangue para o diagnóstico precoce e diferencial das 

demências. Rev Psiquiatr Clin.2009;36 Supl 1:1-16 

  

Hofman M, Ryan JL, Figueroa-Moseley CD, Jean-Pierre P, Morrow GR. Cancer-related 

fatigue: the scale of the problem. Oncologist. 2007;12 Suppl 1:4-10. 

  

Fascículo com suplemento 

  
Dimeo FC. Effects of exercises on cancer-related fatigue. Cancer. 2001;92(6 Suppl):1689-93. 

  

Fascículo com número especial 

  
Cunha MLC. Recém-nascidos hospitalizados: a vivência de pais e mães. Rev Gaúcha Enferm. 

2000;21(n esp):70-83. 

  

Volume com parte 
  

Ahrar K, Madoff DC, Gupta S, Wallace MJ, Price RE, Wright KC. Development of a large 

animal model for lung tumors. J Vasc Interv Radiol. 2002;13(9 Pt 1):923-8. 

  

Fascículo sem número 
  

Letourneau MA, MacGregor DL, Dick PT, McCabe EJ, Allen AJ, Chan VW, et al. Use of a 

telephone nursing line in a pediatric neurology clinic: one approach to the shortage of 

subspecialists. Pediatrics. 2003 Nov;112:1083-7. 

Fascículo sem volume 
Banit DM, Kaufer H, Hartford JM. Intraoperative frozen section analysis in revision total 

joint arthroplasty. Clin Orthop. 2002;(401):230-8. 

  

Nenhum volume ou número de fascículo 
  

Silva RC. Indivíduos HIV-positivos em atendimento. JAMA. 2002:1-6. 
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Paginação em algarismos romanos 
  

Chadwick R, Schüklenk U. A política de consenso ético. Bioética. 2002, 16 (2): iii-v. 

  

Indicação do tipo de artigo (se necessário) 

  
Silveira DT. As tecnologias da informação e comunicação e sua aplicação no campo de 

atuação da enfermagem [editorial]. Rev Gaúcha Enferm. 2007;28(4): 453-4. 

  

LIVROS E OUTRAS MONOGRAFIAS 
  

Indivíduo como autor 

  
Bonassa EM, Santana TR. Enfermagem em terapêutica oncológica. 3ª ed. São Paulo: 

Atheneu; 2005. 

  

Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA. Medical microbiology. 4th ed. St. 

Louis: Mosby; 2002. 

  

Organizador, editor, compilador como autor 

  
Guimarães JLM, Rosa DD, organizadores. Rotinas em oncologia. Porto Alegre: Artmed; 

2008. 

  

Instituição como autor e publicador 

  
Ministério da Saúde (BR), Conselho Nacional de Saúde. Resolução 196, de 10 de outubro de 

1996:diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres humanos. Brasília 

(DF); 1996. 

  

Ministério da Saúde (BR), Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Guia de bolso da saúde 

do viajante. Brasília (DF); 2005. 

  

Capítulo de livro 

  
Pizzichini E, Pizzichini M. Concepções sobre asma brônquica. In: Silva LCC, organizador. 

Condutas em pneumologia. Rio de Janeiro: Revinter; 2001. p. 263-5. 

  

Livro com indicação de série 

  
Braunstein F, Pépin JF. O lugar do corpo na cultura occidental. Lisboa: Instituto Piaget; 1999. 

(Epistemologia e sociedade; 162) 

  

Kleinman A. Patients and healers in the context of the culture: an exploration of the 

borderland between anthropology, medicine and psychiatry. Berkeley: University of 

California Press; 1980. (Comparative studies of health systems and medical care; 3). 

  

Trabalho apresentado em evento 
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Menezes GMS, Aquino EML. Trabalho noturno na enfermagem. In: Anais do 50° Congresso 

Brasileiro de Enfermagem: cuidar-ação terapêutica da enfermagem; 1998 Set 20-25; Salvador, 

Brasil. Salvador: ABEn/BA; 1999. p. 309-21. 

  

Christensen S, Oppacher F. An analysis of Koza's computational effort statistic for genetic 

programming. In: Proceedings of the 5th European Conference on Genetic Programming; 

2002 Apr 3-5; Kinsdale, Ireland. Berlin: Springer; 2002. p. 182-91. 

  

Dissertação e Tese  
  

Schimith MD. Acolhimento e vínculo no Programa de Saúde da Família: realidade ou desejo 

[dissertação]. Porto Alegre (RS): Escola de Enfermagem, Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul; 2001. 

  

OUTROS TRABALHOS PUBLICADOS 
  

Artigo de jornal 

  
Quinalia E. Para aprender nas férias. Metro. 2012 Dez 12;6(1446):20 (Educação) 

  

Documento jurídico 

  
Ministério da Saúde (BR). Decreto n. 1948, de 3 de julho de 1996: regulamenta a Lei 8.842, 

sancionada em 4 de janeiro de 1994, a qual dispõe sobre a Política Nacional do Idoso e dá 

outras providências. Diário Oficial da União, Brasília (DF) 1996 jul 3;134(128) Seção 

1:12277-9. 

  

Verbete de dicionário 

  
Ferreira ABH. Aurélio, século XXI: o dicionário da língua portuguesa. 3ª ed. rev. ampl.Rio de 

Janeiro: Nova Fronteira; 1999. Colono; p. 504. 

  

Material em fase de publicação 
  

Kirschbaum DIR. História da enfermagem psiquiátrica no Rio Grande do Sul: parte I. Rev 

Gaúcha Enferm. No prelo 2003. 

  

Tian D, Araki H, Stahl E, Bergelson J, Kreitman M. Signature of balancing selection in 

Arabidopsis. Proc Natl Acad Sci U S A. Forthcoming 2002. 

  

MATERIAL ELETRÔNICO 
  

- As expressões “Disponível em” e “citado”, em Espanhol são “Disponible en” e “citado”, e 

em Inglês, “Available from” e “cited”. 

  

Artigo de periódico em formato eletrônico 

  
Pedron CD, Bonilha ALL. Práticas de atendimento ao neonato na implantação de uma 

unidade neonatal em hospital universitário. Rev Gaúcha Enferm [Internet]. 2008 [citado 2009 
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Fev 15];29(4):612-8. Disponível em: 

http://www.seer.ufrgs.br/index.php/RevistaGauchadeEnfermagem/article/view/7633/4688. 

  

Artigo com um Digital Object Identifier (DOI): 
  

Zhang M, Holman CD, Preço SD, Sanfilippo FM, Preen DB, Bulsara MK. Comorbidade e 

admissão repetição ao hospital para reações adversas a medicamentos em idosos: estudo de 

coorte retrospectivo. BMJ. 2009 Jan 07; 338: a2752. doi: 10.1136/bmj.a2752. 

  

Monografia em formato eletrônico 

  
Ministério da Saúde (BR), Instituto Nacional do Câncer. O diagnóstico do câncer [Internet]. 

Rio de Janeiro; 1999 [citado 2008 Mai 23]. Disponível em: 

http://www.inca.gov.br/conteudo_view.asp?id=31. 

  

Foley KM, Gelband H, editors. Improving palliative care for cancer [Internet]. Washington: 

National Academy Press; 2001 [cited 2002 Jul 9]. Available from: 

http://www.nap.edu/books/0309074029/html/. 

  

Trabalho disponível em anais em meio eletrônico 

  
Stuchi RAG, Carvalho EC. Control de presión arterial e ingesta de sal: creencias de 

portadores de enfermedades cooronarias. In: Anales del 9º Congreso de la Sociedad Cubana 

de Enfermeria, 1º Coloquio Internacional de Investigación en Enfermería; 2000 mayo 29-jun 

3; Habana, Cuba[CD-ROM]. Habana: Cubana; 2000. p. 60. 

  

DVD e CD-ROM 

  
Ministério da Saúde (BR). Dez passos da alimentação saudável para crianças menores de dois 

anos [DVD]. Brasília (DF); 2012. 

  

Anderson SC, Poulsen KB. Atlas eletrônico Anderson de hematologia [CD-ROM]. 

Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2002. 

  

Homepage / Web site  
  

Universidade Federal do Rio Grande do Sul [Internet]. Porto Alegre: UFRGS; 2000- 

[atualizado 2012 Dez 12, citado 2012 Dez 13]. Disponível em: http://www.ufrgs.br/. 

  

39. Parte de uma área homepage / Web  

  
Universidade Federal do Rio Grande do Sul [Internet]. Porto Alegre: UFRGS; 2000- 

[atualizado 2012 Dez 12, citado 2012 Dez 13]. Histórico; (cerca de 6 telas). Disponível em: 

http://www.ufrgs.br/ufrgs/a-ufrgs/histórico. 

  

Banco de dados na Internet  
  

Banco de dados aberto 
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Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística [Internet]. Brasília (DF): IBGE; c2000- [citado 

2001 Mar 08]. Disponível em: http://seriesestatisticas.ibge.gov.br/ 

  

Banco de dados fechado 

  
Estatísticas sociais [Internet]. Brasília (DF): IBGE; c2000- [atualizado 2001 Dez 12; citado 

2012 Dez 13]. Disponível em: http://seriesestatisticas.ibge.gov.br/ 

  

Blogs  

  
Blog da Saúde [Internet]. Brasília: MS. 2000- [citado 2009 Fev 13]. Disponível em: 

http://www.blog.saude.gov.br/ 

  

Contribuição para um blog: 
  

Mantone J. Traumatismo craniano assombra muitos, dizem os pesquisadores. 2008 Jan 09 

[citado 2009 Fev 13]. In: Wall Street Journal. SAÚDE BLOG [Internet]. New York: Dow 

Jones & Company, Inc. c2008 -. [cerca de 1 tela]. Disponível em: 

http://blogs.wsj.com/health/2008/01/29/head-trauma-haunts-many-researchers-say/. 

  
  
Condições para submissão 

Como parte do processo de submissão, os autores são obrigados a verificar a conformidade da 

submissão em relação a todos os itens listados a seguir. As submissões que não estiverem de 

acordo com as normas serão devolvidas aos autores. 

1. A contribuição é original e inédita e não está sendo avaliada para publicação por outra 

revista; não sendo o caso, justificar em "Comentários ao Editor". 

2. Os arquivos para submissão devem ser encaminhados em Word for Windows, fonte 

Times New Roman 12, espaçamento duplo (inclusive os resumos), com todas as 

páginas numeradas, configurados em papel A4 e com as quatro margens de 2,5 cm. 

3. O texto segue os requisitos de formatação da Revista segundo as Diretrizes para 

Autores, encontradas no menu "Sobre">"Submissões">"Diretrizes para autores". 

4. O título deve ter, no máximo, 15 palavras. 

5. O texto indexado não deve conter nenhuma informação que possa identificar os 

autores. Informações sobre os autores deve ser incluída apenas  nos metadados (passo 

2). 

6. O título, o resumo e os descritores devem vir com suas equivalências em espanhol e 

inglês. 

7. Os resumos não devem ultrapassar 150 palavras. 

8. Os títulos das seções textuais devem ser destacados gradativamente, sem numeração. 

O título do artigo e resumo deve ser em letras maiúsculas e em negrito (Ex.: 

TÍTULO; RESUMO); resumen e abstract em maiúsculas, negrito e itálico (ex.: 

RESUMEN; ABSTRACT); seção primária em maiúscula e negrito (ex.: 

INTRODUÇÃO); e seção secundária em minúscula e negrito (ex.: Histórico). Evitar 

o uso de marcadores ao longo do texto (Ex.: -, *, etc.] e alíneas [a), b), c)...). 

 

9. O texto deve conter o número de palavras e de referências preconizado para cada 

seção da Revista (Artigos Originais, Artigos de Revisão Sistemática,  Artigos de 

Reflexão). 
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10. Substituir o nome dos autores citados por sua codificação numérica, sobrescrito e entre 

perênteses conforme foram citados no texto, eliminando expressões do tipo 

"Segundo...", "De acordo com..." 

11. As referências devem seguir Vancouver e ser atualizadas e preferencialmente de 

periódicos. Devem ser digitadas em espaço simples e separadas por um espaço 

simples.  

12. A declaração de responsabilidade e transferência de direitos autorais deve ser assinada 

por todos os autores e encaminhada como documento suplementar à Revista 

conforme modelo contido nas Diretrizes para Autores 

 
  
Declaração de Direito Autoral 

Direitos Autorais para artigos publicados nesta Revista são do autor, com direitos de primeira 

publicação para a Revista. Em virtude da aparecerem nesta Revista de acesso público, os 

artigos são de uso gratuito, com atribuições próprias, em aplicações educacionais e não-

comerciais. 
  
Política de Privacidade 

Os nomes e endereços informados nesta revista serão usados exclusivamente para os serviços 

prestados por esta publicação, não sendo disponibilizados para outras finalidades ou à 

terceiros. 
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ANEXO E- Normas de publicação do Journal Oncology Pediatric Nursing 
 

MANUSCRIPT SUBMISSIONS 

 

The Editorial Board welcomes submission of manuscripts for review for publication in the 

Journal of Pediatric Oncology Nursing. Query letters are also welcomed and should be sent to 

nancy.kline@childrens.harvard.edu. All manuscripts should be submitted online through 

Manuscript Central: http://mc.manuscriptcentral.com/jopon where authors be required to set 

up an online account on the SageTrack system powered by ScholarOne. 

 

Authors may download a copy of the submission guidelines from the Sage Publications 

Author Gateway website at http://www.sagepub.com/journalgateway/msg.htm. Manuscripts 

are accepted for publication on the conditions that they are submitted solely to this journal, 

that the material is original, and that it has not been previously published. This is a refereed 

journal. All manuscripts are reviewed by at least three members of the Editorial Board. 

Accepted manuscripts are subject to editorial revision. 

 

Authors are responsible for applying for permission for both print and electronic rights for all 

borrowed materials and are responsible for paying any fees related to the applications of these 

permissions. Authors of submitted manuscripts will be asked to sign a transfer of copyright to 

the Association of Pediatric Hematology/Oncology Nurses. If the article is not accepted for 

publication, the copyright consent will be returned. 

 

PREPARING THE MANUSCRIPT 

 

The first page of the manuscript should include the following information: (1) title of the 

paper, (2) author name(s), degree(s), and current position, (3) complete addresses for every 

author, (4) name and address of the author to whom communications should be addressed. E-

mail addresses for each author should be included. The second page should include a 175-

word or less abstract, 4-5 keywords, and a short bio for each author. 

 

ILLUSTRATIONS AND TABLES 

 

The use of figures is encouraged. Original glossy photographs or electronic image files (TIF, 

JPG or EPS for-mats),preferably in black and white,must be supplied with the manuscript 

(photocopies cannot be used for repro-duction). Files should be in TIF, JPG, or EPS format 

and line art images should be saved at 1200 dpi,and grayscale images should be saved at 300 

dpi. Figures should be presented in separate electronic files and not incorporated into the 

Word document. When original photographs are supplied, the figure number and author name 

should be identified on the back of each figure in soft pencil. 

 

Use of a human being’s photograph requires written consent from the individual. Release 

forms can be obtained by contacting the Editor, Nancy Kline. 

 

Figure legends should be included at the end of the manuscript. A legend must accompany 

each illustration. Contributors must bear the cost of reproducing color illustrations. 

 

Each table should be typed on a separate sheet at the end of the manuscript file. The author 

should provide table titles on the same sheet as the table. 
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Figures and tables should be cited in order in the text using Arabic numerals. The author must 

provide per-mission to reprint figures and tables from other sources. Standard copyright 

permission forms are available from the Editor. 

 

REFERENCES 

 

References follow the style used by the American Psychological Association (APA). 

References should be cited in text with an author-date citation system and are listed 

alphabetically in the Reference section in APA style. They should be typewritten and double-

spaced, under the heading REFERENCES. 

 

Examples of References 

 

Journal articles:Enskar, K., Carlsson, M., Golsater, M., Hamrin, E., & Kreuger, A.(1997). 

Parental reports of changes and challenges that result from parenting a child with cancer. 

Journal of Pediatric Oncology Nursing, 14,156-163.Kennedy, L., & Diamond, J. (1997). 

Assessment and management of chemotherapy-induced mucositis in children. Journal of 

PediatricOncology Nursing, 14, 164-174. 

 

Complete book:Walker, L.O. (1992). Parent infant nursing science: Paradigms, phenomena, 

methods. Philadelphia: F.A. Davis. 

 

Chapter of a book:Morris, D.L. & Wykle, M.L. (1994). Minorities in nursing. In 

J.J.Fitzpatrick & J.S. Stevenson (Eds.), Annual review of nursing research(pp. 175-189). New 

York: Springer Publishing. 

 

PROOFREADING 

 

Contributors are provided with printed proofs and are asked to proofread them for typesetting 
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ANEXO F- Normas de publicação da Revista Aquichan 
 

Diretrizes para Autores 

Se você desejar realizar um novo envio, deve se registrar na revista para poder fazer envios;  se já 
estiver registrado, pode simplesmente se identificar; se tiver algum inconveniente para fazer isso, 
por favor, comunicá-lo ao e-mail aquichan@unisabana.edu.co. 

A revista Aquichan publica artigos em espanhol, inglês e português, produto de pesquisa, reflexão 
ou de revisão, relacionados com a enfermagem nas diferentes áreas de seu exercício, e que não 
tenham sido enviados a outras publicações (eletrônicas ou impressas). O conteúdo destes deve 
estar relacionado com a temática e estar de acordo com a política de revisão, além de cumprir com 
os critérios de originalidade, novidade e de metodologia. As opiniões expressas pelos autores são 
de sua exclusiva responsabilidade e não refletem a política da revista. Todos os trabalhos devem 

estar acompanhados de sua correspondente declaração de originalidade dos textos, por parte de 

cada um dos autores. 

Extensão e apresentação dos artigos 

Os trabalhos devem ser de no máximo 25 páginas, em Microsoft Word, tamanho carta, espaço 
duplo, sem espaços adicionais entre parágrafos e títulos. Tipo de letra: Times New Roman; 
tamanho 12; margens superior e inferior 3 cm e margens direita e esquerda 2,5 cm. 

Organização dos artigos 

 Título. Deve ser breve, não incluir abreviaturas nem fórmulas e terra. 

 Nome do autor (autores). Deve ir imediatamente depois do título. Se forem vários autores, deve-se 
indicar, com uma nota de rodapé, o nome da pessoa a quem pode ser dirigida a correspondência. 

 Formação acadêmica e afiliação institucional. Na nota de rodapé deve-se informar o mais recente 
título acadêmico, a instituição a que o autor (autores) está vinculado, o endereço da instituição e o 
e-mail do autor (autores). 

 Resumo. Máximo 200 palavras. Deve-se indicar com clareza : objetivos, metodo, resultados, 
interpretação e conclusões. 

 Palavras-chave. Cinco palavras-chave ou frases que indiquem os principais aspectos do 
artigo. Devem estar inscritas nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) de Bireme. 

 Corpo do trabalho. Os trabalhos de pesquisa, em geral, devem seguir o formato IMRED: 
introdução, materiais e métodos, resultados e discussão (conclusão). 

 Notas de rodapé. São esclarecimentos. Aparecem numeradas de forma consecutiva na parte 
inferior das páginas. Utilizam-se para identificar a afiliação institucional e o endereço dos autores, 
para ampliar informação inédita ou para dar explicações marginais que interrompem o 
desenvolvimento natural do texto. 

 Referências bibliográficas. Indicam as fontes originais dos conceitos, dos métodos e das técnicas 

aos que se faz referência no texto e que provêm de pesquisas, estudos e experiências anteriores. 
Citam-se com números consecutivos entre parênteses segundo a ordem que aparecem no texto. 
Os resumos não se utilizarão como referências. As referências bibliográficas são incluídas no final 
do artigo, seguindo as normas de Vancouver. 

 Quadros. Devem ser apresentados de forma compreensível. As ilustrações (gráficos, diagramas, 

desenhos, fotografias e mapas) servirão para acrescentar informação. Seus títulos devem ser 
curtos, precisos e concisos. Citar a fonte de onde foram retirados, inclusive esclarecer se é uma 
elaboração própria. As fotografias devem ser de excelente qualidade e incluir a fonte de origem e a 
data. É necessário enviar os arquivos originais dos quadros ou enviá-los como imagens no formato 
.jpg de 300 Dpi. 

http://aquichan.unisabana.edu.co/index.php/aquichan/user/register
http://aquichan.unisabana.edu.co/index.php/aquichan/login
mailto:aquichan@unisabana.edu.co
http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm
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 Glossários. As palavras definidas ou explicadas, à exceção dos nomes próprios, escrevem-se com 
minúscula inicial, em itálico. A palavra definida vai separada de sua definição por dois espaços, 
sem nenhum sinal de pontuação. 

Normas de citação 

Aquichán aplica a metodologia Vancouver. À continuação, alguns exemplos. 

Artigos publicados em revistas 

1. Artigo padrão 

Vega KJ, Pina I, Krevsky B. Heart transplantation is associated with an increased risk for 
pancreatobiliary disease. Ann Intern Med 1996; 124 (11): 980-3. 

Parkin DM, Clayton D, Black JR, Masuyer E, Friedl HP, Ivanov E, et al. Childhood leukaemia in 
Europe after Chernobyl: 5 year followup. Br J Cancer 1996; 73: 1006-12. 

2. Mais de seis autores 

Rose ME, Huerbin MB, Melick J, Marion DW, Palmer AM, Schiding JK, et al. Regulation of interstitial 
excitatory amino acid concentrations after cortical contusion injury. Brain Res 2002; 935 (1-2): 40-
6. 

3. Autor coletivo (o autor é uma equipe) 

Diabetes Prevention Program Research Group. Hypertension. insulin, and proinsulin in participants 
with impaired glucose tolerance. Hypertension 2002; 40 (5): 679-86. 

4. Não se menciona o autor 

21st century heart solution may have a sting in the tail. BMJ 2002; 325 (7357): 184. 

5. Suplemento de um volume 

Geraud G, Spierings EL, Keywood C. Tolerability and safety of frovatriptan with short- and long-
term use for treatment of migraine and in comparison with sumatriptan. Headache 2002; 42 
(Suppl 2: S93-9). 

6. Parte de um volume 

Abend SM, Kulish N. The psychoanalytic method from an epistemological viewpoint. Int J 
Psychoanal. 2002; 83 (Pt 2): 491-5. 

7. Parte de um número 

Ahrar K, Madoff DC, Gupta S, Wallace MJ, Price RE, Wright KC. Development of a large animal 

model for lung tumors. J Vasc Interv Radiol 2002; 13 (9 Pt 1): 923-8. 

8. Número sem volume 

Banit DM, Kaufer H, Hartford JM. Intraoperative frozen section analysis in revision total joint 

arthroplasty. Clin Orthop 2002; (401): 230-8. 

9. Sem volume nem número 

Outreach: bringing HIV-positive individuals into care. HRSA Careaction. 2002 Jun: 1-6. 

10. Páginas em números romanos 

Chadwick R, Schuklenk U. The politics of ethical consensus finding. Bioethics 2002; 16 (2): iii-v. 

http://library.vcc.ca/downloads/VCC_VancouverStyleGuide.pdf
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11. Indicação do tipo de artigo quando for necessário 

Tor M, Turker H. International approaches to the prescription of long-term oxygen therapy [letter]. 
Eur Respir J 2002; 20 (1): 242. (N. do T.: em espanhol [carta]). 

Lofwall MR, Strain EC, Brooner RK, Kindbom KA, Bigelow GE. Characteristics of older methadone 
maintenance (MM) patients [abstract]. Drug Alcohol Depend 2002; 66 (Suppl 1): S105. (N. do T.: 
em espanhol [resumo]). 

Livros e outras monografias 

1. Autores individuais 

Ringsven MK, Bond D. Gerontology and leadership skills for nurses. 2nd ed. Albany (NY): Delmar 
Publishers; 1996. 

2. Editor (es), Compilador (es) 

Norman IJ, Redfern SJ, editors. Mental health care for elderly people. New York: Churchill 

Livingstone; 1996. 

3. Capítulo de livro 

Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome alterations in human solid tumors. In: Vogelstein 
B, Kinzler KW. editors. The genetic basis of human cancer. New York: McGraw-Hill; 2002. p. 93-
113. 

4. Organização (ões) como autor 

Royal Adelaide Hospital; University of Adelaide, Department of Clinical Nursing. Compendium of 

nursing research and practice development, 1999-2000. Adelaide (Australia): Adelaide University; 
2001. 

Memórias de conferências 

Kimura J, Shibasaki H, editors. Recent advances in clinical neurophisiology. Proceedings of the 10th 
International Congress of EMG and Clinical Neurophisiology; 1995 Oct 15-19; Kyoto, Japan. 
Amsterdam: Elsevier; 1996. 

Material eletrônico 

Morse SS. Factors in the emergence of infectious diseases. Emerg Infect Dis [serial on-line] 1995 
Jan-Mar [cited 1996 Jun 5]; 1 (1): [24 screens]. Available from: URL: 
http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.html 

  

Condições para submissão 

Como parte do processo de submissão, os autores são obrigados a verificar a conformidade da 
submissão em relação a todos os itens listados a seguir. As submissões que não estiverem de 
acordo com as normas serão devolvidas aos autores. 

1. O manuscrito não foi publicado nem enviado previamente a outra revista. 

2. O arquivo enviado está no formato Microsoft Word ou Open Office. 
3. O texto cumpre com os requisitos bibliográficos e de estilo indicados nas Normas para 

autores, que podem ser encontradas na seção "Sobre a revista". 

4. Se estou enviando um tipo documental que se confere por duplas, garanto que as 

instruções em "Garantindo uma análise de conteúdo confidencial" foram seguidas. 

http://aquichan.unisabana.edu.co/index.php/aquichan/about/submissions#authorGuidelines
http://aquichan.unisabana.edu.co/index.php/aquichan/about/submissions#authorGuidelines
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5. Será aceita e assinada a Declaração de originalidade, que será enviada ao e-
mail:aquichan@unisabana.edu.co. 

6. Incluo os gráficos e tabelas segundo as especificações da revista nas instruções para 
autores. 

7. Asseguro que a bibliografia está completa, segundo as indicações de citação e petições 
das instruções para autores. 

  

Política de Privacidade 

A presente revista e seu conteúdo são propriedade da Universidade da Sabana e, 
consequentemente, só poderá se aceder a ela para leitura ou impressão, como cópia pessoal e sem 

fins lucrativos. Qualquer outra forma de utilização como reprodução, transformação, comunicação 

pública ou distribuição, com fins lucrativos, requer a autorização prévia da Universidade da 
Sabana. 

Os nomes e endereços de e-mail introduzidos nesta revista se usarão exclusivamente para os fins 
declarados e não estarão disponíveis para nenhum outro propósito ou outra pessoa. 

Os artigos que esta revista contém representam a opinião de seus autores e não constituem 

necessariamente a opinião da Universidade da Sabana. 

  

  

 

mailto:%20aquichan@unisabana.edu.co
http://aquichan.unisabana.edu.co/index.php/aquichan/about/submissions#authorGuidelines
http://aquichan.unisabana.edu.co/index.php/aquichan/about/submissions#authorGuidelines
http://aquichan.unisabana.edu.co/index.php/aquichan/about/submissions#authorGuidelines

