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RESUMO

Geronutti, D. A. Cuidados paliativos em oncologia pediátrica: perspectivas 
maternas. Dissertação (mestrado) - Faculdade de Medicina de Botucatu, 
Universidade Estadual Paulista, Botucatu, 2011.

O objetivo geral dessa investigação foi apreender as concepções e experiências 
sobre cuidados paliativos, a partir de mães cujos filhos falecidos estiveram 
internados em um hospital oncológico de referência nacional, localizado no interior 
paulista. Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa, do tipo descritivo que se 
baseou, também, em informações quantitativas para a caracterização dos 
participantes. Os dados colhidos se referem ao período de junho de 2007 a abril de 
2010, sendo obtidos por meio de análise de documentos eletrônicos institucionais e 
prontuários das crianças inseridas no Programa de Cuidados Paliativos e, também, 
a partir de questionários e entrevistas realizadas nos domicílios de sete mães. Para 
análise dos dados, utilizou-se o Método de Análise de Conteúdo de Bardin, vertente 
temática. Foram detectadas 34 crianças que estiveram sob cuidados paliativos no 
referido período, em média, por 88,30 ± 66,83 dias, sendo a maioria do sexo 
masculino, de cor branca, católica, proveniente do estado de São Paulo e já falecida, 
com idade no óbito entre zero e seis anos, no hospital em foco. Quanto às mães 
entrevistadas, a maioria estava em fase de reação de luto adiado, era casada e com 
mais de um filho e idade entre 27 e 47 anos, sendo cinco católicas e duas 
evangélicas, com renda familiar mensal entre R$600,00 a R$8.000,00. Os 
depoimentos maternos colhidos foram sistematizados em cinco temas: Concepções 
sobre cuidados paliativos; Cuidados maternos após a comunicação sobre a 
impossibilidade de cura; Cuidados profissionais após a comunicação sobre a 
impossibilidade de cura; Sentimentos maternos sobre a fase de cuidados paliativos; 
Perspectivas maternas sobre os sentimentos dos filhos quando em cuidados 
paliativos. As concepções maternas sobre cuidados paliativos revelaram-se vagas, 
distorcidas ou mesmo inexistentes, havendo a necessidade de investimentos 
institucionais para modificar essa situação. Quanto às experiências relatadas por 
essas mulheres, essas foram permeadas por sentimentos de diferentes tipos e 
intensidades, com destaque aos de impotência e inconformismo. A convicção 
religiosa mostrou-se um importante recurso para a aceitação e superação dos 
problemas. As percepções sobre o cuidado materno e profissional durante a fase de 
cuidados paliativos apontaram para importância da atenção integral às crianças e 
suas famílias, da qualificação da equipe para esses cuidados e da inclusão, 
orientação e participação ativa dos familiares nas decisões a serem tomadas para se 
obter a melhor qualidade de vida dessas crianças durante essa fase. Considera-se, 
por fim que a realização desse estudo, para além do proposto, permitiu confirmar a 
necessidade do estabelecimento da linha de cuidados integrais às crianças com 
câncer, a partir de seus municípios, bem como a importância da continuidade da 
atenção pelo serviço, às famílias que perderam seus filhos. 

Palavras chave: Cuidados Paliativos; Câncer; Criança; Família; Equipe de Saúde; 
Enfermagem.



ABSTRACT

Geronutti, D.A. Palliative care in pediatric oncology: maternal perspectives. Dis-
sertação (MA) - Faculdade de Medicina de Botucatu, Universidade Estadual Paulis-
ta, Botucatu, 2011.

The overall goal of this research was to understand the concepts and experiences 
about palliative care from mothers whose children had been hospitalized in a national 
reference cancer hospital, located in the state of São Paulo. This is a qualitative 
study, descriptive in nature, which was also based on quantitative information for the 
characterization of participants. The collected data cover the period from June 2007 
to April 2010, and were collected through review of electronic and institutional docu-
ments and records of children under a Program for Palliative Care and also from 
questionnaires and interviews in the homes of seven mothers. For data analysis, the 
method of content analysis of Bardin was used, thematic approach. It was identified 
34 children who had been under hospice care in that period, on average, 88.30 ± 
66.83 days, mostly male, white, Catholic, from the state of São Paulo and now de-
ceased, with aging between zero and six years, at the hospital in focus. Most moth-
ers in the interview were under delayed mourning, were married, had more than one 
child and aged between 27 and 47 years, five Catholic and two Protestant, with a 
monthly income ranging from R$ 600.00 to R $ 8,000.00. The maternal testimonies 
collected were organized into five themes: Conceptions about palliative care; Mater-
nal care after the announcement of impossibility of healing; Professional care after 
the announcement of impossibility of healing; Maternal feelings about the stage of 
palliative care; Maternal perspectives on children's feelings when under palliative 
care. Maternal conceptions about palliative care proved to be vague, distorted or 
even nonexistent, showing a need for institutional investments to change this situa-
tion. As to the experiences reported by these women, those were permeated by feel-
ings of different types and intensities, especially those of helplessness and noncon-
formity. The religious conviction proved to be an important resource for the accep-
tance and the overcoming of problems. The perceptions about maternal and profes-
sional care during the palliative phase pointed to the importance of comprehensive 
care to children and their families, the team's qualification for such care and inclu-
sion, guidance and active participation of family in decisions to be taken to get the 
best quality of life for these children during this same phase. By the end of this study, 
in addition to what was proposed, it could be confirmed the necessity of establishing 
a line for comprehensive care to children with cancer, from its municipalities, as well 
as the importance of continuity of care for the service, to families who have lost their 
children. 

Keywords: Hospice Care, Cancer, Children, Family, Health Team, Nursing. 



RESUMEN

Geronutti, D. A. Cuidados paliativos em oncologia pediátrica: perspectivas 
maternas. Dissertação (mestrado) - Faculdade de Medicina de Botucatu, 
Universidade Estadual Paulista, Botucatu, 2011.

El objetivo general de esta investigación fue entender los conceptos y experiencias 
acerca de los cuidados paliativos, de las madres cuyos hijos muertos se 
encontraban en un hospital oncológico de referencia nacional, localizado en el 
interior de São Paulo. Se trata de un estudio cualitativo, descriptivo que se basa, 
también en la información cuantitativa para la caracterización de los participantes. 
Los datos recogidos abarcan el período junio del 2007 hasta abril 2010, y se colecta 
a través de la revisión de los documentos electrónicos y registros institucionales de 
los niños incluidos en el Programa y Cuidados Paliativos, y también a partir de 
cuestionarios y entrevistas en los hogares de siete madres. Para la evaluación de 
datos, se utilizó el método de análisis de contenido de Bardin, vertientes temáticas. 
Se identificaron 34 niños que habían estado bajo los cuidados paliativos en ese 
período, por un promedio, de entre 88,30 ± 66,83 días, en su mayoría varones, 
blancos, católicos, desde el estado de São Paulo y ya fallecidos, con edad entre 
cero y seis años al momento del deceso en el hospital en cuestión. La mayoría de 
las madres en la entrevista estaba en reacción de luto retrasando, estaban casadas 
y tenían más de un hijo en edades comprendidas entre los 27 y 47 años, cinco 
católicos y dos protestantes, con ingresos mensuales entre R $ 600,00 a $ 8,000.00. 
Los testimonios recogidos fueron organizados en cinco temas: Concepciones sobre 
cuidados paliativos, los cuidados maternos después del anuncio sobre la 
imposibilidad de cura, Cuidado profesionales después del anuncio sobre la 
imposibilidad de cura, los sentimientos maternos sobre el escenario de los cuidados 
paliativos, la perspectiva materna de los sentimientos de los niños durante los 
cuidados paliativos. Las concepciones de las madres sobre los cuidados paliativos 
han demostrado ser vagos, distorsionados o incluso inexistentes, lo que implica la 
necesidad de inversiones institucionales para cambiar esta situación. En cuanto a la 
experiencia reportada por estas mujeres, estaban impregnadas de sentimientos de 
diferentes tipos e intensidades, en especial los de impotencia y de inconformidad. La 
convicción religiosa ha demostrado ser un recurso importante para la aceptación y la 
superación de problemas. La percepción de la atención materna y los cuidados 
profesionales durante la fase de cuidados paliativos destacó la importancia de la 
atención integral a los niños y sus familias, la calificación e inclusión del equipo de 
cuidado, la orientación y la participación activa de la familia en las decisiones que 
deben adoptarse para obtener la mejor calidad de vida para estos niños durante esta 
fase. Se considera, como conclusión de este estudio, que además de la propuesta, 
se confirmó la necesidad de establecer una línea de atención integral a los niños con 
cáncer, comenzando desde sus municipios, así como la importancia de la 
continuidad de los cuidados del servicio, a las familias que perdieron a sus hijos. 

Palabras clave: Cuidado de Hospicio, Cáncer, Niños, Familia, Enfermería.
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1- APRESENTAÇÃO 

       



Apresentação    

      Exponho, a seguir, um trecho de minha vida com a intenção de mostrar 

que este trabalho não consiste apenas em um corpo sem alma... 

Minha aproximação ao tema “morte” não aconteceu em um momento 

especifico, mas num suceder de momentos. 

Minha infância foi vivida em uma cidade do interior paulista e, mesmo 

sendo uma criança chamada sapeca e muito feliz, como todos acabam fazendo, 

presenciei a morte no ato de velar o corpo e acompanhar alguns enterros. 

De cada um destes episódios, lembro-me do temor, frustração, 

insegurança, sofrimento, tristeza e angústia que ocasionaram em minha vida. Hoje 

sei que foram, talvez, pelo fato de mostrar a uma criança, sem o devido 

esclarecimento, o quão susceptível, vulnerável e tênue é estar vivo, ou seja, ser 

mortal, finito. 

Esses sentimentos foram responsáveis, inclusive, por mudanças na 

minha rotina e na de minha família, pois nestas ocasiões só dormia junto dos meus 

pais, com a luz acesa e orando para que nada de mau acontecesse, ou melhor, para 

que a morte não viesse nos visitar. 

Minha família, pensando na morte como um processo natural e certo da 

existência humana, tentava ajudar-me a superar esse “medo’ e me “preparar” para a 

vida, fazendo questão que eu participasse dos rituais fúnebres. Não me poupavam 

da morte. 

Os anos se sucederam e a minha opção profissional foi a Enfermagem. 

Nesta época, era bastante claro para mim o meu desejo de “cuidar”. Lembro-me dos 

familiares e amigos preocupados com a minha escolha, não pelas aptidões, 

capacidades e aspirações, mas, sobretudo, devido aos aspectos emocionais que eu 

enfrentaria deparando-me, muito frequentemente, com a morte. Nesta época, já 

havia contado com ajuda profissional especializada e julguei-me preparada para 

enfrentar tudo isso. Meu “desejo de cuidar” era maior. 

Enquanto aluna de Enfermagem, as informações referentes à prevenção, 

promoção e recuperação do individuo, no processo de saúde e doença, chegavam a 

cada dia, porém pouco se falava da importância de refletir o processo de morte e 

morrer. 

No entanto, pude vivenciar esse processo nos estágios curriculares e 

extracurriculares Entre eles, posso citar o realizado em uma Santa Casa no 

município de Botucatu, onde ao detectar o óbito, o médico fez o sinal da cruz, como 

se ele mesmo fosse um padre, abençoando o cadáver e em um segundo momento,  
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em um Hospital Oncológico, no município de Jaú, onde uma paciente em cuidados 

paliativos chegou ao centro de intercorrências e acabou falecendo na frente de 

outros pacientes, sem ter um momento só dela e da família. Foi um momento 

presenciado por outros pacientes que passavam pela mesma situação que esta 

paciente já havia passado, ou seja, fazendo quimioterapia, aguardando consulta... 

Então, refleti sobre o meu papel como profissional. Qual seria a 

importância de amparar o paciente e sua família, deixando para trás o medo da 

morte? 

Após essas vivências, no último ano de faculdade, pude presenciar na 

minha própria família a morte do meu avô. Costumo dizer que foi o dia mais triste e 

também o mais lindo da minha vida. Tive a oportunidade de vê-lo morrer aos 90 

anos, em sua casa, cercado pela sua esposa, filhos, netos, bisnetos e amigos, o que 

representou, para mim, um momento de despedida, descanso e agradecimento por 

tudo o que ele fez e significou em nossas vidas. 

O tempo seguiu seu curso e após o término da faculdade, ingressei no 

Aprimoramento de Enfermagem em Oncologia, da Faculdade de Medicina de São 

José do Rio Preto; a princípio, achei que tivesse sido eu quem havia escolhido o 

curso, mas decorrido algum tempo, percebi que foi a oncologia que me escolheu. 

Além da experiência com os adultos em tratamento oncológico, 

semanalmente acompanhava as crianças na rotina de internação, consulta, 

quimioterapia. Apaixonei-me pelo que vivi com elas. No último mês do 

aprimoramento, tive a oportunidade de estagiar no Centro Infantil de Doenças Onco-

hematológicas Boldrini, no município de Campinas. ´

Foi nesta instituição, já como enfermeira, que pude presenciar 

verdadeiramente o processo de morte e morrer. 

Quando uma criança chegava à enfermaria, já em cuidados paliativos, o 

que se ouvia era: “Fecharam a pasta”, “Não tem mais o que fazer”. Um dia, uma das 

funcionárias me chamou e disse: “Já que não tem mais o que ser feito, eu não 

preciso entrar no quarto”. Essas palavras me tocaram tão fundo, coloquei-me no 

lugar daquela criança que estava morrendo e de sua família... Respondi, então: era 

nesse momento que deveríamos ficar mais junto, acolhendo e tentando amenizar o 

sofrimento. 
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Esse fato incentivou-me a procurar artifícios para sensibilizar os 

profissionais do setor. Ao ler os artigos, observei que esse não foi um fato isolado, e 

sim que os profissionais se afastavam dos pacientes em cuidados paliativos com o 

intuito de se proteger da morte, como se a única coisa que importasse fosse a 

preservação da vida. 

Após minha inclusão no programa de mestrado e a decisão de trabalhar 

com cuidados paliativos, tive a oportunidade de mudar de emprego, indo trabalhar 

no Departamento de Pediatria do Hospital do Câncer de Barretos. 

Neste hospital, embora exista a Unidade de Cuidados Paliativos, quando se 

trata de crianças que necessitam de hospitalização, são internadas na ala pediátrica; 

porém, se elas e suas famílias preferirem podem ficar em suas casas e, se morarem 

muito longe, podem ficar nas “casinhas”, localizadas na Casa de Apoio Vovô 

Antônio.  

Em abril de 2010, conseguimos reunir pais que perderam seus filhos em 

tratamento oncológico nessa Instituição. Nesta experiência, eles puderam sentir que 

são acolhidos e amparados, mesmo após a morte dos seus filhos, já que durante o 

período do tratamento oncológico “laços” foram formados. 

Assim, tentamos aprimorar, dia-a-dia, os cuidados prestados a essas crianças 

e suas famílias. A realização desse estudo, por sua vez, intrinsecamente ligado à 

minha prática profissional, se pautou na seguinte questão central: Como prestar uma 

atenção a crianças em cuidados paliativos e a suas famílias, com o intuito de 

melhorar a assistência, neste momento tão particular para cada um? 

Logo, percebi que a resposta a essa questão deveria emergir do contexto a 

ser aprimorado, a partir dos próprios sujeitos que participam dessa experiência. E, 

nessa oportunidade, priorizamos buscar e analisar a perspectiva das famílias das 

crianças sobre cuidados paliativos, tomando como interlocutores dessas, as mães 

das crianças, acreditando que muito têm a contribuir com a Enfermagem e toda a 

equipe de saúde para uma melhor assistência na fase de cuidados paliativos. 

E aí começa a vida, a alma do corpo, desse trabalho...  
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A presente pesquisa tem como tema a atenção à criança com câncer e a 

sua família. E, como objeto, este estudo elegeu os cuidados paliativos voltados ao 

câncer infantil, sob a perspectiva de mães que os vivenciaram em um hospital de 

referencia nacional para esse tipo de ocorrência. 

O câncer pode ser definido como um grupo de doenças distintas, com 

diferentes causas, manifestações, tratamentos e prognósticos. É um processo 

fisiopatológico que se inicia quando uma determinada população de células sofre 

transformações no Ácido Desoxirribonucleico (DNA) celular, dando origem a 

descendentes insensíveis aos mecanismos reguladores do crescimento e divisão 

celular normal, podendo se localizar em um único órgão ou apresentar metástases, 

podendo levar a diferentes desfechos 1.

2.1 Câncer na infância 

Sob o ponto de vista epidemiológico, o número dos casos de câncer vem 

aumentando consideravelmente em todo o mundo nos últimos anos, configurando-

se, como um dos mais importantes problemas de saúde pública em âmbito mundial 
2. O câncer infanto-juvenil (abaixo de 19 anos de idade) é considerado raro quando 

comparado aos de ocorrência na idade adulta 3 e é estudado separadamente dos 

cânceres de adulto, pois apresenta diferenças importantes em relação ao local 

primário acometido, à origem histológica e ao comportamento clínico 4.

No Brasil, o percentual mediano dos tumores pediátricos encontrados nos 

Registros de Câncer de Base Populacional (RCBP) está próximo de 3% ao ano, ou 

seja, aproximadamente 9.890 casos por ano de tumores pediátricos no país, se 

retirados os tumores de pele não melanoma do total estimado para a população 

geral 5.

Quanto à mortalidade por câncer do grupo de 0 a 19 anos, hoje, essa 

patologia configura-se uma das cinco principais causas de óbitos, desde os 

primeiros anos de vida, porém, é na faixa etária dos 5 aos 18 anos, que o câncer 

representa a primeira causa de óbitos por doenças, excluindo-se acidentes e causas 

externas 6.

As neoplasias mais frequentes na população brasileira de 0 a 18 anos, 

são as leucemias (29%), os linfomas (15,5%) e tumores do sistema nervoso central  
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(13,4%). Esta incidência pode variar conforme a região na qual o indivíduo se 

encontre 7.

              O tratamento da criança com câncer é um dos maiores exemplos de 

sucesso nas últimas décadas. Na maioria dos centros desenvolvidos, sua cura 

ultrapassa a faixa de 70% os casos 5.

A sobrevida no câncer pediátrico está associada a diversos fatores, 

dentre eles, os relacionados ao próprio indivíduo, como sexo e idade, também à 

localização, extensão e tipo do tumor. Questões vinculadas à organização do 

sistema de saúde podem implicar no diagnóstico, referência do tratamento, 

qualidade do tratamento e suporte social 3.

 Acredita-se que a demora em se realizar um diagnóstico está 

relacionada, dentre outros aspectos, com as apresentações da doença em estágios 

mais avançados, a desinformação dos pais e médicos, medo do diagnóstico de 

câncer e devido aos sinais e sintomas que podem estar associados e ser 

confundidos com outras doenças 8.

De fato, a partir da confirmação da doença, crianças e familiares são 

introduzidos no universo da doença grave, tendo que descobrir um novo mundo, 

exigindo adaptações e estratégias variadas para enfrentar o tratamento e o curso da 

doença 9.

Trata-se de conviver com a doença e seus significados, além das 

preocupações acerca do futuro e o medo da morte. O câncer ocasiona mudanças 

significativas na dinâmica e nas relações familiares, abrangendo dimensões 

externas à família. Nessa situação, os pais podem sentir a perda do controle por não 

conseguirem desempenhar seus papéis efetivamente, sentindo-se impotentes por 

não proteger a criança frente ao adoecimento como gostariam 10.

Frequentemente, a mãe é quem, dentre os membros da família, 

acompanha o processo de hospitalização da criança, confrontando-se, no cotidiano 

do tratamento, com o maior ou menor sofrimento do filho, e a possibilidade de sua 

morte. Ao mesmo tempo, observa-se que essa mãe é submetida a mudanças em 

seu estilo de vida, as quais acabam por privá-la de suas diversas satisfações 

cotidianas (lazer, trabalho, sociabilidade etc.). Por esse conjunto de ocorrências, a 

mãe pode apresentar certo desajustamento emocional, como estresse e depressão, 

que interferem no cuidado do filho e de si mesma.11.

Em função do caráter estruturante do apego inerente à relação mãe-filho 

na infância, é preciso admitir que, durante a hospitalização, o bem-estar emocional  
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da mãe certamente favorece o da criança, contribuindo para o melhor 

desenvolvimento do tratamento 2.

Sabe-se que o tratamento ideal é obtido por uma equipe multidisciplinar 

em centro especializado com todo suporte necessário para aumentar as taxas de 

sobrevida, minimizando os efeitos tardios do tratamento e reintegrando a criança ou 

adolescente na sociedade com maior qualidade de vida 4.

Porém, apesar dos avanços técnicos e científicos alcançados pela 

oncologia e do empenho de muitos profissionais, algumas pessoas não conseguem 

obter a cura e, por isso, necessitam de cuidados especiais para enfrentar o curso da 

doença. Nesse momento, ao lidar com esses pacientes, os objetivos mudam de 

medidas curativas para medidas paliativas 12.

2.2 Cuidados paliativos à criança com câncer 

A origem dos cuidados paliativos remota ao século IV, onde a assistência 

aos moribundos era realizada por cidadãos comuns que ofereciam hospitalidade aos 

necessitados em suas próprias residências.  Mais tarde, os cuidados aos excluídos 

socialmente com doenças graves e em estágios terminais foram assumidos pela 

Igreja Católica até a Idade Média. Somente, no século XX, os cuidados paliativos se 

tornaram uma prática de saúde institucionalizada e surgiram como uma nova 

modalidade de assistência aos doentes fora de possibilidades terapêuticas curativas 
13.

Buscando um novo modelo de cuidado para os pacientes que 

vivenciavam o fim e a morte, Cicely Saunders, pioneira nos cuidados paliativos, 

fundou em Londres, na Inglaterra, em 1967, o St. Christopher´s Hospices, onde teve 

inicio o Movimento Hospice Moderno. O St. Christopher´s, além de ser um local para 

o acolhimento de pacientes em estágio terminal, como outros hospices mais antigos, 

foi criado para oferecer à estes doentes, alívio do sofrimento e controle de sintomas, 

proporcionando uma melhor qualidade de vida àqueles que estão gravemente 

doentes 14.

Inicialmente desenvolvidos em locais específicos, os hospices foram se 

organizando em diferentes cenários: domicílios, hospitais e casas de apoio. A sua 

organização ampliada promoveu o desenvolvimento de programas de atenção 

integral às necessidades dos pacientes e das famílias, em seus aspectos físicos,  
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emocionais, sociofamiliares e culturais. Gradualmente foram sendo reconhecidos por 

instituições médicas e de saúde 15.

                   A princípio utilizada para designar o local onde se exercia a prática dos 

cuidados aos pacientes que apresentam doenças avançadas em fase final da vida, a 

palavra hospice passou a representar a filosofia do trabalho, dando origem ao que 

hoje chamamos cuidados paliativos 15.

Paliativo deriva da palavra Pallium, que em latim é o nome dado a uma 

espécie de cobertura ou toldo que, antigamente, protegia reis e autoridades e que, 

ainda hoje, é utilizado na Igreja Católica para cobrir o Santíssimo Sacramento 

durante procissões 16.

Dessa forma, pode-se dizer que o termo paliativo, corresponde a algo que 

cobre e protege a pessoa considerada de grande valor e dignidade, ou seja, se volta 

à vida humana, que mesmo sem possibilidades de cura, mesmo limitada por 

deficiências físicas ou em pleno sofrimento, deve receber o melhor cuidado possível 

minimizando o sofrimento, proporcionando uma melhor qualidade de vida 17.

A essência dos cuidados paliativos tem o enfoque no cuidar, já que esse 

é holístico e afirma a vida ao reconhecer que a morte é um processo normal do viver 

e não um inimigo a ser vencido 18.

Um marco importante para a legitimação dos cuidados paliativos foi sua 

conceituação pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o que ocorreu em 1990 19, 

20.

De acordo com a OMS, cuidados paliativos são os cuidados ativos e 

totais prestados aos pacientes cuja enfermidade não responde mais aos tratamentos 

curativos. O controle da dor e de outros sintomas, entre outros problemas sociais e 

espirituais, é prioridade 19, 20.

Em 2002, este conceito foi revisto e redefinido pela OMS, a qual 

recomenda que os princípios dos cuidados paliativos devam ser aplicados o mais 

breve possível no curso de qualquer doença crônica que potencialmente leve à 

morte e não somente na fase final de vida. A OMS passou, assim, a considerar a 

adoção dos cuidados paliativos frente a uma doença ameaçadora da continuidade 

existencial, através da prevenção e do alívio do sofrimento possibilitados pela 

identificação precoce, pela eficiente avaliação e tratamento da dor, bem como pela 

atenção a outros sintomas físicos, psíquicos e espirituais 21.

Essa própria organização internacional considera que, historicamente no 

Brasil, alguns fatores vêm dificultando o reconhecimento dos cuidados paliativos  
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enquanto prática de saúde, dentre eles a inexistência de uma Política Nacional de 

Cuidados Paliativos, a dificuldade de acesso a opioides e a outras medicações 

controladas, fundamentais para os cuidados; ausência de disciplina específica na 

formação de profissionais de saúde; falta de recursos para o desenvolvimento de 

pesquisas; escassez de serviços e de programas especializados em cuidados 

paliativos, tanto no sistema de saúde público como no privado 22. 

Entretanto, no decorrer dos anos, várias iniciativas oficiais foram postas 

no sentido de transformar o quadro acima descrito. 

Em janeiro de 2002, foi publicada a Portaria GM/MS nº19, que tinha como 

uma de suas finalidades a criação, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), do 

Programa Nacional de Assistência à Dor e Cuidados Paliativos 23.

Em dezembro de 2005, a Portaria GM/MS nº2.439 24, instituiu a Política 

Nacional de Atenção Oncológica e inseriu cuidados paliativos como elemento 

essencial a uma assistência integral às pessoas com câncer, juntamente com a 

prevenção, promoção, diagnóstico, tratamento e reabilitação e, em dezembro de 

2006, mais um progresso foi alcançado com a criação da Câmara Técnica em 

Controle da Dor e Cuidados Paliativos, por meio da Portaria GM/MS nº 3150 25.

A última vitória foi a resolução do novo Código de Ética Médica, do 

Conselho Federal de Medicina nº 1931, de 17 de setembro de 2009, com vigência a 

partir de 13 de abril de 2010, que prevê que nos casos de doença incurável e 

terminal, o médico deve oferecer todos os cuidados paliativos disponíveis sem 

empreender ações diagnósticas ou terapêuticas inúteis ou obstinadas, levando 

sempre em consideração a vontade expressa do paciente ou, na sua 

impossibilidade, a de seu representante legal 22.

Atualmente, sob o ponto de vista social, o acesso aos cuidados paliativos 

vem sendo reconhecido como um direito aos adultos e idosos que vivem com 

enfermidades crônicas graves. No entanto, para as crianças, esse acesso ainda está 

numa fase muito precoce e os serviços disponíveis para as crianças e suas famílias 

estão fragmentados e são pouco consistentes. Isto deve-se há causas múltiplas e 

complexas; comparado com os pacientes adultos, há muito menos crianças a 

receber cuidados paliativos; há um vazio nas políticas de organização e gestão; há 

escassez de profissionais médicos competentes e há questões emocionais e sociais 

relacionadas à condição de aceitação e compreensão social 26.
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No Brasil, há poucos centros de referências em cuidados paliativos e 

estes ainda estão se integrando aos serviços de saúde 27. Na Associação Brasileira 

de Cuidados Paliativos (ABCP), há cadastrados 64 serviços distribuídos nas 

diferentes regiões do Brasil 28, porém não foram encontrados dados específicos aos 

serviços que prestam cuidado paliativo exclusivamente as crianças e suas famílias.  

São perceptíveis as barreiras à pacientes pediátricos no fim de vida. Os 

fatores mais comumente percebidos envolvem o prognóstico e divergências nos 

objetivos do tratamento, seguido de barreiras de comunicação 29.

Falar sobre a morte em si é um assunto muito difícil e é preciso muita 

compreensão, principalmente quando envolve verdades dolorosas sobre criança. A 

comunicação não deve destruir a esperança e é essencial, para facilitar todo o 

processo do final de vida, proporcionando uma melhor qualidade de vida nesse 

período 04.

Para os pais a essência do processo de cuidados paliativos não é aceitar 

a morte, mas lidar com a perda de seu filho, embora a necessidade de evitar a perda 

e controle de ganho por meio da preservação é totalmente compreensível 30.

A OMS definiu em 1998, e redefiniu em 2006, cuidados paliativos na 

infância, como 31:

• prestar cuidado ativo e total à criança no contexto do seu corpo, mente e 

alma, bem como oferecer suporte à família; 

• inicia-se quando a doença é diagnosticada e continua mesmo que a criança 

receba ou não tratamento com finalidade curativa; profissionais de saúde devem 

avaliar e aliviar o sofrimento físico, psicológico e social da criança; 

• um cuidado paliativo efetivo requer abordagem multidisciplinar que inclua a 

família e a utilização de recursos da comunidade; pode ser implementado mesmo 

quando os recursos são limitados; 

• pode ser oferecido por instituições em nível terciário, em centros de saúde e 

até na casa da criança. 

De modo geral, os cuidados paliativos pediátricos são caracterizados pela 

diversidade de modelos de prestação de cuidados, com tendência a considerar os 

efeitos do câncer sobre a família como foco central de atenção, levando em conta a 

cultura, a espiritualidade, a comunicação e os padrões éticos 32. Tem-se também 

que esse tipo de cuidado é cada vez mais reconhecido como especializado, exigindo 

conhecimentos e habilidades específicas, porém ainda, há pouca evidência de 

pesquisas disponíveis para sua fundamentação teórica e prática 33.
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Como uma grande contribuição no sentido de embasar as instituições 

para a implementação efetiva dos cuidados paliativos na atenção ao câncer infantil, 

o Comitê da Sociedade Internacional de Oncologia Pediátrica (SIOP), por meio de 

documentos oficiais, com recomendações para profissionais dessa área, publicou, 

em 1999, o Sexto Documento, tratando especificamente da assistência a criança 

com câncer na fase de cuidados paliativos, apresentando algumas recomendações 

a serem seguidas 34:

• estabelecer uma política institucional para cuidados paliativos; 

• evitar a obstinação terapêutica, utilizando indicadores que possibilitem 

determinar o momento da passagem do cuidado centrado na cura para paliativo; 

• incluir no processo de tomada de decisão, os pais e outros familiares (avós e 

tios), irmãos e a criança enferma (dependendo da idade e do estágio de 

desenvolvimento); 

• controlar a dor e outros sintomas decorrentes da doença; 

• estabelecer planos de cuidados de acordo com a singularidade de cada 

criança e família; 

• fornecer infraestrutura material e a continuidade da assistência para aquelas 

famílias que desejarem levar seus filhos para casa, na fase final da doença; 

• estabelecer medidas para acompanhar a equipe de saúde na fase de luto; 

• encorajar pais e irmãos a buscarem acompanhamento após a morte. 

Alguns estudos encontrados na produção científica sobre o tema revelam 

que tais recomendações vêm sendo consideradas, embora haja muito que se 

conquistar. 

Um estudo realizado em Portugal, em 2010, revelou que há um enfoque 

para a criação do especialista em cuidados paliativos, já que serviços comunitários 

para crianças com doenças que limitam a vida continuam a ser insuficientes, com 

muitos pais e famílias que lutam para prestar cuidados paliativos para as crianças 

em casa. Sabe-se que o cuidado paliativo domiciliar, deve ser bem estruturado, 

contando sempre com equipe de apoio 35.

Na Pensilvânia, Estados Unidos, um modelo de colaboração de pais e 

profissionais, foi desenvolvido para melhorar os cuidados paliativos pediátricos e a 

disponibilidade dos serviços, através da captação de recursos, educação, integração 

de pais interessados e experientes, estabelecendo políticas pertinentes e iniciativas 

legislativas 36.
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No Brasil, a prática de cuidados paliativos pediátricos ainda é escassa e 

inadequada 27, pois não possui estrutura física e humana que atenda a demanda por 

estes cuidados, existindo uma verdadeira lacuna nos cuidados a esses pacientes, 

porém a sua implantação se faz necessária 37.

Outro estudo realizado nos Estados Unidos, no ano de 2008, confirmou 

que apesar de leis como a de Autodeterminação que incentiva as pessoas a resolver 

as suas preferências de tratamento em fim de vida, usando as diretivas antecipadas, 

os desejos das crianças estavam sendo, tradicionalmente, ignorados ou, talvez pior 

ainda, anulados. Esse mesmo estudo indicou que as crianças são capazes de tomar 

decisões maduras quando confrontado com uma doença terminal, apontando o 

direito das crianças de participar na tomada de decisões quanto aos seus cuidados, 

proporcionando uma morte digna 38.

Considera-se “Diretivas Antecipadas de Vontade”, vulgo “Testamento em 

vida”, o documento onde o declarante, de forma autônoma, determina quais os 

cuidados de saúde que deseja ou não receber no futuro, no caso de, se encontrar 

incapaz de tomar suas próprias decisões, ou seja, assegura-se a “morte digna” 39.

Mas o que vem a ser uma morte digna para uma criança? Um estudo 

realizado no Brasil, em 2009, tentou definir o que vem a ser uma morte digna da 

criança e os atributos do conceito incluíram: qualidade de vida da criança; 

centralidade no conhecimento da família sobre cuidados paliativos; decisão 

compartilhada; alivio do sofrimento da criança; comunicação clara; relações  de 

ajuda e ambiente acolhedor. Cabe destacar que as autoras chamam a atenção para 

o fato de que essa não é uma definição consistentemente definida 39.

Coerentes com a literatura correlata, os cuidados paliativos devem aliviar 

o isolamento da criança e de seus familiares, e isso só é possível com o esforço 

orquestrado de uma abordagem multidisciplinar visando todos os aspectos do 

sofrimento humano 4.

Neste sentido, a atuação da equipe multidisciplinar é primordial e 

indispensável para proporcionar o máximo de conforto ao paciente sob cuidados 

paliativos, ajudando-o a vivenciar o processo de morrer com dignidade, para que 

este se utilize da melhor forma possível do tempo que lhe resta 18.

Da fragilidade que emana de cada paciente e da disposição pessoal do 

profissional para atender às suas necessidades vai se construindo uma relação de 

compromisso, permeada pela solidariedade, ternura e apegos mútuos. Vai se  
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construindo uma relação intersubjetiva, onde os significados deixam de ser 

individuais para configurar um sentido social 41.

Considerando tais premissas, o presente estudo pretende responder as 

questões sobre as percepções e experiências de se ter um(a) filho(a) sob cuidados 

paliativos no processo do cuidar, em âmbito hospitalar e domiciliar. Busca-se assim, 

obter subsídios para orientar a assistência a crianças com câncer sob cuidados 

paliativos e a suas famílias, não deixando de considerar a possibilidade de continuar 

assistindo essas famílias após a morte de seus filhos. 



3 – OBJETIVO 
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3.1 Objetivo geral 

Apreender as concepções e experiências sobre cuidados paliativos, a 

partir de mães cujos filhos, antes de morrerem, estiveram internados em um hospital 

oncológico de referência nacional. 

3.2 Objetivos específicos 

• Caracterizar as crianças sob cuidados paliativos no hospital oncológico, 

em relação a aspectos sociodemográficos, clínicos e de seguimento por essa 

instituição. 

• Caracterizar as famílias participantes do estudo quanto a sua estrutura 

e aspectos sociodemográficos bem como caracterizar as crianças que estiveram em 

cuidados paliativos, quanto o diagnóstico, idade, tempo em cuidados paliativos e a 

terapêutica utilizada. 

• Caracterizar o luto dos pais entrevistados segundo o Texas Revised 

Inventory of Grief (TRIG); 

• Descrever a experiência dessas famílias quanto aos cuidados 

paliativos, considerando também suas concepções sobre essa prática.



4 – ASPECTOS METODOLÓGICOS 
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4.1 Tipo de estudo 

Trata-se de um estudo do tipo descritivo que adotou a abordagem 

qualitativa de pesquisa. Essa abordagem permite considerar o universo de 

significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes dos sujeitos 

pesquisados, correspondendo a um espaço mais profundo das relações, dos 

processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de 

variáveis. Ou seja, a metodologia qualitativa é adequada quando se busca conhecer 

um determinado fenômeno através dos atores sociais e dos sentidos que eles 

atribuem aos objetos e às ações sociais que desenvolvem 42.

Ressalta-se que a abordagem qualitativa tem sido amplamente utilizada 

em pesquisas de enfermagem pediátrica, especialmente por possibilitar aos 

pesquisadores desvelar e interpretar diferentes aspectos dos processos de saúde 

doença das crianças e das vivências e experiências de cuidados com essas e suas 

famílias 43. 

4.2 Local da pesquisa 

O espaço institucional da realização deste estudo foi o Hospital do Câncer 

de Barretos, referência nacional em oncologia, localizado no município de Barretos, 

interior do Estado de São Paulo. A instituição é filantrópica, sendo credenciada pelo 

SUS, como Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia III (CACON 

III) 44.

Sendo assim, esse hospital, como um CACON III deve desenvolver ações 

exclusivas para o controle do câncer, preconizar a integralidade das ações de 

prevenção, detecção precoce, diagnóstico e tratamento de qualquer tipo e 

localização de neoplasia, além da prevenção de agravos, promoção da saúde e 

educação comunitária, nas áreas de cirurgia oncológica, oncologia clinica, 

radioterapia, medidas de suporte, reabilitação e cuidados paliativos 44.

Esse hospital conta com 250 leitos, sendo distribuídos em 60 leitos 

cirúrgicos, 34 leitos clínicos, 20 leitos na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), 4 leitos 

de Transplante de Células Tronco Hematopoiética (TCTH), 8 leitos na Unidade de 

Hematologia, 10 leitos na Pediatria, 33 na Unidade de Cuidados Paliativos, além dos 

leitos dia ambulatoriais. 
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No Departamento de Oncopediatria do Hospital, atualmente são 

atendidos 150 novos casos de câncer infanto-juvenil por ano. Faz parte desta 

estrutura a Enfermaria Pediátrica com 10 leitos, onde as crianças são admitidas para 

cuidados clínicos, paliativos, quimioterápicos e cirurgias. Já o Ambulatório de 

Pediatria possui 12 leitos dia e um isolamento, onde entre consultas, quimioterapia e 

exames específicos são atendidas mais de 50 crianças/dia. 

A assistência à criança e ao adolescente é realizada por uma equipe 

multidisciplinar, com o objetivo de proporcionar atendimento integral as 

necessidades dos pacientes e seus familiares. 

Nos últimos anos, ocorreu um aumento no número de pacientes curados, 

porém muitos ainda não conseguem obter a cura. Frente a essa realidade, a equipe 

de Oncopediatria desse hospital tem procurado estratégias para melhorar cuidados 

paliativos prestados desde o diagnóstico até o final de vida, inclusive, na fase após o 

óbito, por meio do atendimento aos familiares em luto. 

O Departamento de Oncopediatria do hospital organizou, recentemente, 

um grupo de cuidados paliativos pediátricos, formado por médicos, enfermeiros, 

nutricionistas, fonoaudiólogos fisioterapeutas, dentistas, assistentes sociais, 

farmacêuticos, terapeutas ocupacionais, musicoterapeuta e psicólogos visando à 

qualidade de vida das crianças e de suas famílias, considerando o bem-estar físico, 

funcional, espiritual, psicológico e social desses indivíduos. 

Como missão, o citado grupo se propõe a promover assistência integral e 

multiprofissional com qualidade, ética e excelência, observando peculiaridades 

culturais do cliente e sua família, envolvidos no processo de adoecimento crônico 

e/ou no final da vida; criar condições para a formação, educação continuada e 

desenvolvimento de habilidades de comunicação dos profissionais de saúde; 

agregar elementos para a pesquisa e gênese de conhecimento científico em 

Medicina Paliativa. E, tem como objetivos: desenvolver protocolos para avaliação e 

controle da dor e outros sintomas; construir um programa de formação e educação 

continuada em Cuidados Paliativos para os profissionais envolvidos; estruturar 

medidas de prestação de assistência aos cuidadores (familiares e profissionais do 

hospital envolvidos com o paciente); facilitar a alta e/ou remoção do paciente para 

outro serviço na origem ou para o domicílio; criar estrutura para atendimento 

domiciliar com seguimento de cada caso, garantindo facilidades ao paciente, se 

houver necessidade de reinternação; facilitar a dispensação de medicação 

específica e opioides para os pacientes inscritos no programa; prestar atendimento  
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multiprofissional em todos os níveis, promovendo o cuidado total a cada caso; 

propiciar um programa de apoio ao luto. 

O trabalho com cuidados paliativos no Hospital do Câncer de Barretos 

segue o seguinte esquema: quando o paciente é introduzido no Programa de 

Cuidados Paliativos, o seu nome é colocado em uma lista em arquivo do Microsoft 

Office Excel 2007, disponível no sistema eletrônico de informações desse hospital, 

para todos os profissionais do Departamento de Oncopediatria. 

Os critérios de inclusão nessa lista são os mesmos do Comitê da SIOP, 

que propõe as circunstâncias que levam um médico a mudar de tratamento curativo 

para cuidados paliativos, a saber, é o fato da criança não poder ser tratada com 

sucesso pelas terapias disponíveis atualmente e requerer terapias específicas para 

distúrbios físicos e mentais. O alívio dos sintomas torna-se prioridade e a terapia 

curativa dada ao diagnóstico perde o seu valor 34.

Esses pacientes são acompanhados por consultas, contato telefônico e 

quando forem de lugares muito distantes e preferirem ficar próximos ao hospital, há 

possibilidade de permanecerem em chalés, construídos com a finalidade de 

proporcionar um ambiente acolhedor, com conforto, ao lado dos familiares, deixando 

o local segundo suas preferências. 

4.3 Participantes do estudo 

Os participantes desse estudo foram selecionados, tendo por base as 

informações contidas em lista, acima descrita, de pacientes em cuidados paliativos 

do Departamento de Oncologia Pediátrica do Hospital de Câncer de Barretos, no 

período de Junho de 2007 à Abril de 2010. Esse período foi estabelecido pela 

inexistência desse instrumento anteriormente e pelo prazo disponível para a 

realização da presente pesquisa. 

Para ser incluso no estudo, o indivíduo deveria ser pai, mãe ou 

responsável de criança, que veio a óbito por câncer, provenientes do estado de São 

Paulo, para facilitar o acesso às famílias pela pesquisadora. Entende-se como 

criança, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, a pessoa de até 12 anos 

de idade incompletos 45.
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Além disso, o familiar somente foi incluído se houvesse descrição em 

prontuário sobre os cuidados paliativos à criança na referida instituição por pelo 

menos um mês, e registro de uma ou mais vivências domiciliares nesse período.  

Tais critérios foram estabelecidos pela maior possibilidade de relato sobre 

a experiência vivida. Ainda, como critério de inclusão, considerou-se a fase de luto 

em que o indivíduo se encontrava, não incluindo aqueles que estivessem em fase 

aguda ou em reação de luto prolongado. Essa preocupação deve-se ao fato de que 

durante essas fases poderiam decorrer situações nas quais a pesquisadora não 

tivesse condições para obter os depoimentos pretendidos, com possibilidades de 

inviabilizar a entrevista, haja vista a forte permanência de comportamentos e 

sentimentos vivenciados com momento da perda da criança. 

Após a análise da lista do Programa de Cuidados Paliativos, foram 

levantados 80 prontuários no Serviço Médico e Estatístico (SAME) do Hospital de 

Câncer de Barretos. Desses, 34 eram de crianças, sendo 26 do Estado de São 

Paulo, porém, considerando os demais critérios de inclusão, apenas 13 foram 

elegíveis para o estudo. 

Desses 13, um declarou não querer participar, porque o assunto ainda lhe 

causava muito sofrimento e cinco não foram localizados. No total, foram incluídos 

sete participantes. 

4.4 Procedimentos de coleta de dados 

Para caracterizar o grupo de crianças que constavam da lista que serviu 

de base para a seleção dos participantes a serem entrevistados, foi elaborado um 

instrumento (Apêndice I) que incluía as variáveis disponíveis sobre aspectos sócios 

demográficos e as características do diagnóstico e tratamento realizado. Como 

fontes desses dados, foram utilizadas, além da referida lista, os prontuários das 

crianças. 

Seguindo o foco central da presente investigação, aos participantes do 

estudo, foram aplicadas entrevistas semi estruturadas gravadas, seguindo roteiro 

previamente elaborado (Apêndice II). Perguntas adicionais foram feitas aos 

pais/responsáveis para esclarecer aspectos duvidosos e dar maior aprofundamento 

às percepções abordadas superficialmente. 
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As entrevistas foram agendadas por contato telefônico prévio e realizadas 

nos domicílios dos sujeitos que concordaram em participar da pesquisa. Optou-se  

por este tipo de coleta de dados, por admitir que por meio do discurso, que é o modo 

que naturalmente as pessoas pensam, se torna possível o acesso aos dados da 

realidade de caráter subjetivo, com a profundidade pretendida. Ao mesmo tempo, 

pressupõe-se que esse método valoriza a presença do investigador, oferecendo as 

perspectivas possíveis para que o informante alcance a liberdade e a 

espontaneidade necessárias, enriquecendo a investigação 46. 

Ressalta-se que antes de iniciar as entrevistas, para caracterizar as fases 

de enlutamento dos participantes, foi utilizado um questionário validado no Brasil, no 

ano de 2008, por Elizabeth Nunes Barros 47, psicóloga do Hospital A. C. Camargo, 

localizado no município de São Paulo, chamado Texas Revised Inventory of Grief 

(TRIG)48, 49. Esse questionário foi aplicado em pais cujos filhos tinham diagnóstico de 

câncer e faleceram no período de 2000 e 2002, com idade ao óbito igual ou inferior a 

18 anos. O questionário é destinado a avaliar luto como uma emoção presente de 

anseio, como um ajustamento a um evento passado na vida com vários estágios, 

como um resultado físico e psicológico e como uma experiência pessoal. Os itens 

desenvolvidos foram baseados na literatura sobre as reações de luto atípicas e as 

consideradas normais, assim como pela experiência clínica dos autores da escala 

(Anexo I).

O TRIG inclui duas subescalas principais que focam no comportamento 

passado (Parte I contendo 8 itens) e nos sentimentos do presente (Parte II com 13 

itens). Em ambas as partes da escala, os itens consistem de frases para as quais o 

participante da pesquisa responde dentro de uma escala tipo likert, com uma 

variação que vai desde completamente verdadeiro (5 pontos) até completamente 

falso (1 ponto). Além disso, o inventário contém diversos itens adicionais que 

avaliam a natureza do relacionamento, a proximidade percebida com o falecido, o 

período de tempo transcorrido desde a morte e outros fatos relacionados. O TRIG 

favorece uma avaliação dinâmica do processo de luto, por meio da quantificação das 

vivências do passado (Parte I) e as do momento presente (Parte II). Além disso, a 

combinação entre as duas partes, ou seja, as medidas de ajustamento do passado 

associadas aos sentimentos do presente que o TRIG proporciona, fornece 

informações em relação ao progresso da pessoa ao longo dos diversos estágios de 

luto. 
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• Reação de luto prolongado: indivíduo cuja pontuação seja alta (acima ou 

igual do percentil 50), em ambas as escalas; 

• Baixa reação de luto ou ausência de luto: os que têm pontuação baixa 

(abaixo do percentil 50), em ambas as escalas; 

• Reação de luto adiado: pontuação baixa (abaixo do percentil 50) na escala 

de comportamento passado, e alta (acima ou igual do percentil 50) na de 

sentimentos do presente; 

• Luto agudo: os que apresentam pontuação alta (acima ou igual do percentil 

50) em comportamento do passado, e baixa (abaixo do percentil 50) em 

sentimentos do presente. Torna-se válido destacar que, segundo Barros 

(2008), não há um período exato para aplicação do questionário, já que o 

luto é um processo complexo, composto por diversas fases. 

Para caracterização das famílias quanto a sua estrutura, optou-se pela 

utilização do Genograma que consiste em um esboço gráfico convencional, genético 

e genealógico, capaz de representar a estrutura familiar interna. É um diagrama que 

detalha a estrutura e o histórico familiar, fornece informações sobre os vários papéis 

de seus membros e das diferentes gerações. Os homens são representados por 

quadrados e as mulheres por círculos e cada membro é identificado pelo nome, 

idade e ocupação. O genograma fornece bases para a discussão e análise das 

interações familiares 50.

4.5 Método de análise dos dados 

Para atender aos objetivos de caracterizar as crianças sob cuidados 

paliativos no período estipulado para este estudo, bem como suas famílias segundo 

as varáveis priorizadas, foi realizada uma análise descritiva dos dados que foram 

registrados em Planilha do Microsoft Office Excel 97-2003 e analisados pelo 

Programa Statistical Analysis Software (SAS) versão 9.1. A caracterização e análise 

sobre a fase de luto em que se encontravam as mães nas entrevistas seguiram as 

proposições do TRIG. 

O referencial utilizado para a análise dos dados qualitativos foi o Método 

de Análise de Conteúdo proposto por Bardin (1998, p. 63) 52. A análise dos dados,   

segundo essa técnica, consiste em apurar descrições de conteúdo muito 

aproximadas, subjetivas, com a finalidade de pôr em evidência, com objetividade, a  
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natureza e as forças relativas dos estímulos que o sujeito é submetido. Esta técnica 

de análise utiliza procedimentos do conteúdo das mensagens, indicadores que  

permitem a inferência. Dentre as diversas vertentes de Análise de Conteúdo, neste 

estudo empregou-se a Análise Temática que permite recortar, a partir do conteúdo  

das mensagens obtidas, as unidades de registro, classificando-as por núcleos de 

sentido, correspondentes aos temas delimitados.

Para realizar este tipo de análise, o processo desdobra-se em três etapas: 

4.5.1 Primeira etapa - pré-análise: 

É a etapa de organização da análise propriamente dita. Tem por objetivo 

a escolha dos documentos que serão analisados. Nesta etapa, determina-se o 

universo para análise, com a formulação de hipóteses e objetivos quando se tem 

uma afirmação provisória para verificar e uma finalidade geral para alcançar, além 

da elaboração de indicadores que orientem a interpretação final. A pré-análise é 

uma primeira leitura também denominada leitura flutuante. Nesta leitura, há um 

primeiro contato com os documentos a serem analisados, para se tornar cada vez 

mais precisa. 

4.5.2 Segunda etapa - exploração do material: 

Após os primeiros contatos com os documentos a serem analisados, os 

elementos do texto devem ser classificados em um sistema de categorias e reunidos 

de acordo com o seu significado (núcleos de sentido), entendendo que 

“categorização é uma operação de classificação de elementos constitutivos de um 

conjunto, por diferenciação e, seguidamente, com os critérios previamente 

definidos”. Esta é uma fase longa que consiste essencialmente de operações de 

codificação, desconto ou enumeração, em função de regras previamente formuladas 

que farão parte do tratamento dos resultados. 

4.5.3 Terceira etapa - tratamento dos resultados obtidos e interpretação:

Os resultados brutos devem ser tratados de maneira a serem 

significativos e válidos. Uma vez tendo à sua disposição resultados significativos, os 

analistas poderão, então, propor inferências e adiantar interpretações a propósito 

dos objetivos previstos, ou que digam respeito a outras descobertas inesperadas. 

Tratar o material é codificá-lo. A codificação é possível por recorte, agregação e  
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enumeração. Ao se fazer o recorte, pressupõe-se a escolha das unidades de 

significação a codificar, as quais correspondem ao segmento de conteúdo a 

considerar como unidade de base. 

Após as entrevistas, essas foram transcritas, em sua totalidade, pela 

própria entrevistadora. Leituras flutuantes foram realizadas a fim de cumprir a etapa 

de pré análise. Uma segunda análise foi realizada a fim de uma codificação e por 

último, um recorte foi realizado com o intuito de encontrar os núcleos de sentido e os 

temas. 

4.6 Aspectos éticos 

No desenvolvimento dessa investigação, foram preservados os aspectos 

éticos previstos na Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde 51, a qual 

trata de pesquisas envolvendo seres humanos. A coleta de dados ocorreu mediante 

aprovação do Comitê de Ética do Hospital do Câncer de Barretos (Anexos II) Além 

disso, cada participante assinou o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 

onde sigilo e anonimato foram garantidos, antes da atividade proposta (Apêndice III).



5 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Para atingir o objetivo geral proposto, inicia-se a apresentação dos resultados 

com a descrição da população infantil inserida no Programa de Cuidados Paliativos 

desenvolvido no Hospital de Câncer de Barretos, no período de junho de 2007 a 

abril de 2010. 

5.1 Caracterização das crianças em cuidados paliativos assistidos pelo 
Hospital do Câncer de Barretos - 2007 a 2010 

No período pré estipulado, foram admitidos no referido programa 80 

indivíduos, sendo 34 crianças com menos de 12 anos de idade, com discreta 

predominância de crianças na faixa etária de 7 a 12 anos. 

Tabela 1 – Distribuição das crianças admitidas em cuidados paliativos, entre junho 

de 2007 a abril de 2010, no Hospital do Câncer de Barretos (n=34), segundo 

características demográficas e sociais. Barretos, 2010. 

Características demográficas e sociais n %
Idade admissão em cuidados paliativos 0 a 6 anos 16 47,06 

7 a 12 anos 18 52,94 
Idade no diagnóstico do câncer 0 a 6 anos 27 79,41 

7 a 12 anos 07 20,59 
Sexo Masculino 25 73,53 

Feminino 9 26,47 
Cor Branca 23 67,65 

Amarela 10 29,41 
Sem informação 1 2,94 

Religião Católica 18 52,94 
Evangélica 7 20,59 
Testemunha de Jeová 2 5,88 
Sem religião 2 5,88 
Sem informação 5 14,71 

Estado de origem São Paulo 26 76,47 
Minas Gerais 1 2,94 
Mato Grosso do Sul 4 11,77 
Rondônia 1 2,94 
Maranhão 1 2,94 
Mato Grosso 1 2,94 

Condições atuais Óbito 22 64,70 
Vivo 5 14,71 
Sem seguimento 7 20,59 

Idade no óbito (n=22) 0 a 6 anos 16 72,73 
7 a 12 anos a mais 6 27,27 

Local do óbito (n=22) UIHCB* 12 54,55 
UCIHCB** 4 18,18 
Outro serviço 2 9,09 
Sem informação 4 18,18 

*UIHCB - Unidades de Internação do Hospital de Câncer de Barretos 
**UCIHCB - Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital do Câncer de Barretos 
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A Tabela 1 mostra que a maioria das crianças, ao serem diagnosticadas 

como portadoras de câncer, tinha seis anos ou menos e era do sexo masculino, de 

cor branca, religião católica e proveniente do estado de São Paulo. Ainda, na Tabela 

1, verifica-se que na fase coleta de dados para esta pesquisa, a maior parte já havia 

morrido, com idade no óbito entre zero aos seis anos, no próprio Hospital do Câncer 

de Barretos. 

Dos dados apresentados, cabe dar destaque ao local da ocorrência do 

óbito. Morrer em casa ou no hospital tem sido um tema de debate recente. Alguns 

trabalhos relatam a importância de morrer em casa, o que não se verificou no grupo 

estudado. Um artigo japonês publicado em 2009 abordou 28 crianças e dessas, 

apenas duas morreram em casa e o restante em hospitais, devido a problemas com 

a volta para casa; especialmente relacionados a pouca idade das crianças e a 

gravidade dos casos e dependência de procedimentos hospitalares, bem como a 

falta de tempo para o preparo para a realização dos cuidados paliativos no domicílio 
53. Outro estudo realizado na França, entre 2005 e 2006, relatou que as famílias não 

conseguiram escolher o local de morte do seu filho devido à falta de tempo para 

essa tomada de decisão, no entanto, constatou-se a preferência por mantê-las no 

hospital mesmo não havendo possibilidade de cura pelos tratamentos disponíveis 54.

O Hospital do Câncer de Barretos, na tentativa de garantir às crianças em 

cuidados paliativos uma morte com menor sofrimento, com controle da dor e junto 

dos seus familiares, prioriza a vontade da criança e de sua família para a escolha do 

local da morte. Dessa forma, nessa fase tão crítica, alguns optam por voltar para 

suas casas com assistência à distância, porém outros, principalmente por poder 

compartilhar os cuidados nesse período tão difícil e pelo laço de confiança formado, 

preferem manter as crianças próximas aos cuidados hospitalares, inclusive residindo 

no município onde essa instituição se localiza. Em decorrência, sob influência da 

escola americana e com a ajuda financeira de voluntários, foram construídas as 

quatro casas para abrigar individualmente as crianças e suas famílias, na tentativa 

tirá-los do ambiente hospitalar e de deixá-los em um ambiente mais acolhedor, 

semelhante ao seu “lar”, envolto pelas pessoas querem o seu bem, buscando 

compreender e realizar seus desejos. 

Referente ao tempo em cuidados paliativos até o óbito verificou-se que, 

em média, esse foi de 88,30 ±66,83 dias, havendo uma grande amplitude de 

variação de um a 196 dias, conforme consta na Tabela 2. 
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Tabela 2 – Valores médios, mínimos e máximos das características de seguimento 

das crianças admitidas em cuidados paliativos, entre junho de 2007 a abril de 2010 

no Hospital do Câncer de Barretos. Barretos, 2010. 

Características de Seguimento Média (dp) Mediana Mínimo Máximo
Idade das crianças na admissão 
em Cuidados Paliativos (anos) 

7,05 (2,88) 6,59 2,02 11,85 

Tempo em tratamento no 
Hospital até admissão em 
Cuidados Paliativos (dias) 

510,14(428,12) 390 14 1994 

Tempo em Cuidados Paliativos 
até o óbito (dias) 

88,30 (66,83) 106 1 196 

A Tabela 2 evidencia que, aproximadamente, a metade das crianças foi 

incluída no Programa de Cuidados Paliativos com menos de seis anos e meio, 

sendo que as crianças estudadas ficaram um tempo quase seis vezes maior em 

tratamento curativo se comparado com o tempo em cuidados paliativos. A literatura 

aponta que a duração da fase de cuidados paliativos em uma criança é muito maior 

do que em adultos, podendo durar anos 4, o que faz refletir sobre a situação 

encontrada. Uma possível explicação seria a dificuldade da equipe médica em 

classificar uma criança em cuidados paliativos, embora com todos os critérios 

estabelecidos para esta decisão. No dia-a-dia, no exercício da Enfermagem 

presencia-se o adiamento na inclusão e comunicação à família da criança, sobre o 

Programa de Cuidados Paliativos. Muitas vezes, a equipe médica elabora essa 

decisão entre si, amadurece essa questão antes e só depois comunica a família. 

Embora, essa classificação tenha critérios, reconhece-se que a mesma envolve 

questões comunicacionais, afetivas e emocionais entre a própria equipe e familiares.

Em relação às características clínicas apresentadas pelas crianças 

estudadas, os dados apresentados na Tabela 3 indicam que os cânceres do Sistema 

Nervoso Central foram os de maior frequência, sendo que no momento do 

diagnóstico médico, a maioria das crianças não apresentava metástases. Cabe 

ressaltar que as neoplasias infantis mais comuns no Hospital de Câncer de Barretos, 

no período de 2000 a 2005, foram os Tumores de Sistema Nervoso Central, 

Tumores Ósseos e as Leucemias, diferindo do perfil brasileiro, que apresenta como 

mais frequentes as Leucemias seguidas pelos Linfomas e dos Tumores de Sistema 

Nervoso Central 6.
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A Tabela 3 também mostra que, em relação ao tratamento estabelecido 

até o período da coleta de dados, a maior parte das crianças não fez uso das 

terapêuticas discriminadas, havendo distribuição proporcional somente entre as que 

utilizaram ou não quimioterapia, antibioticoterapia e oxigenoterapia. 

Tabela 3 – Distribuição das crianças admitidas em cuidados paliativos, entre junho 

de 2007 a abril de 2010 no Hospital do Câncer de Barretos (n = 34), segundo 

características clínicas (diagnóstico e tratamento). Barretos, 2010. 

Características Clínicas N % 
Diagnósticos (CID10*) Tumor de Sistema Nervoso Central 20 58,82 
 Leucemia Linfoide Aguda 5 14,70 
 Wilms/ Carcinoma Renal/ Tumor de 

Suprarrenal 
4 11,76 

 Ewing 2 5,88 
 Osteossarcoma/Osteoblastoma 1 2,94 
 Hepatoblastoma/Hepatocarcinoma 1 2,94 
 Tumor Embrionário 1 2,94 
Metástase da doença Sim 11 32,36 
 Não 23 67,64 
Iodoterapia Sim 4 11,76 
 Não 30 88,24 
Oxigenoterapia Sim 14 41,17 
 Não 20 58,82 
TS/TH** Sim  11 32,36 
 Não 22 64,70 
 Eritropoetina 1 2,94 
SVI*** Sim 4 11,76 
 Não 30 88,24 
TT/TC**** Sim 1 2,95 
 Não 33 97,05 
Antibioticoterapia Sim 15 44,12 
 Não 19 55,88 
Quimioterapia Sim 17 50,00 
 Não 17 50,00 
Radioterapia Sim 6 17,65 
 Não 28 82,35 
Sedação Sim 6 17,65 
 Não 28 82,35 
Sonda alimentação Sim 2 5,89 
 Não 32 94,11 
*CID 10 - Classificação Internacional das Doenças 10. 
**TS/TH – Transfusão de Sangue/Transfusão de Hemoderivados 
***SVI - Suporte Ventilatório Invasivo 
****Toracotomia/Toracocentese 
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Muito embora, o número de intervenções experimentado pelas crianças 

desse estudo tenha sido baixo, sabe-se que durante os cuidados paliativos, os 

pacientes frequentemente experimentam episódios de sintomas agudos, 

necessitando de intervenção médica rápida 55. Em estudo realizado na Austrália no 

período de 2004 a 2006, relata que crianças que receberam a terapia de câncer 

dirigida durante o fim da vida, sofreram de um maior número de sintomas do que 

aqueles que não receberam tratamento, mas a gravidade dos sintomas não diferiu 

entre os grupos. Das crianças tratadas por sintomas específicos, o tratamento foi 

bem sucedido em 47% daqueles com dor, 18% dos com fadiga e 17% daqueles com 

inapetência 56.

5.2 Caracterização das famílias participantes do estudo 
Todos os sujeitos incluídos no estudo foram mães de crianças que 

tiveram seus filhos sob cuidados paliativos no Hospital do Câncer de Barretos, no 

período entre junho de 2007 a abril de 2010.  

Em síntese, o grupo de crianças cujas mães foram incluídas nesse estudo 

aproximou-se em características demográficas, sociais e clínicas mais frequentes 

encontradas no grupo geral de crianças que foram admitidas em cuidados paliativos 

no Hospital do Câncer de Barretos, durante o período estudado. Destaca-se que 

todos os cuidadores principais das famílias entrevistadas eram mães, com idade 

entre 27 e 47 anos, sendo cinco católicas e duas evangélicas, com renda familiar 

mensal entre R$600,00 a R$8.000,00. Quanto aos diagnósticos médicos das 

crianças, duas apresentaram Tumor de Sistema Nervoso Central, duas 

Neuroblastoma, uma Osteossarcoma, um Tumor de Suprarrenal e uma Leucemia 

Linfoide aguda. Dessas, apenas uma das crianças havia feito Transplante de 

Células Tronco Hematopoiéticas (TCTH). Durante os cuidados paliativos, essas 

crianças fizeram uso de mais de quatro tipos de terapias médicas prescritas, entre 

elas: oxigenoterapia, quimioterapia, radioterapia. Das famílias entrevistadas, três 

aceitaram a sedação na fase final de vida de seus filhos. O local principal do óbito 

para cinco crianças foi o Hospital do Câncer de Barretos, sendo que uma delas, a 

pedido da família, faleceu na UTI e para duas o hospital da cidade de origem.  

A seguir, por meio da representação gráfica de genogramas e de outras 

informações obtidas nas entrevistas, são apresentadas algumas características das 

famílias, e demais aspectos de interesse de cada família, que subsidiaram a análise 

dos dados de cunho qualitativo. 
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Família 1

Essa família era do município de Barretos, estado de São Paulo e perdeu 

a filha que teve diagnóstico de Tumor de Sistema Nervoso Central aos cinco anos 

de idade. Ela faleceu no Hospital do Câncer de Barretos aos seis anos, seis meses 

após o início dos cuidados paliativos. Durante esse período, a criança utilizou 

oxigênio, antibiótico e esteve na UTI. Na entrevista, a mãe de religião evangélica, 

estava com 32 anos. A renda familiar mensal era de R$800,00. Durante o tratamento 

da filha, a mãe saiu do emprego para cuidar dela e o esposo fazia “bicos” 

ocasionalmente, porque cuidava dos outros filhos. Após a entrevista, foram 

mostradas fotos da criança falecida que estavam penduradas na parede da sala. 

38 anos 
Tratorista 

32 anos 
Doméstica 

14 anos 
Estudante 

13 anos 
Estudante 

9 anos 
Estudante 

6 anos 
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Família 2

Essa família, do município de Votuporanga, estado de São Paulo, perdeu 

o filho que teve diagnóstico de Osteossarcoma, aos sete anos de idade. Ele faleceu 

no Hospital do Câncer de Barretos, com nove anos, três meses após o início dos 

cuidados paliativos. Durante esse período, a criança fez quimioterapia, radioterapia, 

utilizou oxigênio, recebeu sangue ou derivado e fez uso de sedação. Na entrevista, a 

mãe de religião católica estava com 35 anos referiu não saber o valor da renda 

familiar. Após a entrevista, ela fez questão de mostrar o quarto da criança falecida, 

as roupas, os brinquedos, inclusive as fotos que se encontravam na estante da sala, 

bem como o seu carrinho predileto, entregando uma lembrança do último aniversário 

de seu filho com uma foto. 

40 anos 
Caminhoneiro 

35 anos 
Do lar 

14 anos 
Estudante 

9 anos 6 anos 
Estudante 
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Família 3

Essa família, do município de Franca, estado de São Paulo, perdeu o filho 

que teve o diagnóstico de Neuroblastoma aos três anos de idade. Durante 

tratamento, a criança realizou transplante de células hematopoiéticas. Ela faleceu 

com seis anos, seis meses após o início dos cuidados paliativos. Durante esse 

período fez iodoterapia, recebeu sangue ou derivado, utilizou antibiótico e faleceu 

em outro hospital (na origem). Na entrevista, a mãe de religião católica estava com 

27 anos. A renda familiar mensal informada foi de R$600,00. Como em outras 

famílias, as fotos da criança estavam na estante da sala, juntamente com os 

carrinhos que, segunda a mãe, o filho adorava. 

6 anos 

27 anos 
Corretor de 

Imóveis 

27 anos 
Garçonete 

5 anos 
Estudante 

1ano e 3 
meses 
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Família 4

Essa família, também do município de Franca, estado de São Paulo, 

perdeu o filho que teve diagnóstico de Tumor de Sistema Nervoso Central aos sete 

anos, falecendo aos oito anos, seis meses após o início dos cuidados paliativos. 

Durante esse período, ele utilizou oxigênio, recebeu antibiótico, fez quimioterapia e 

uso de sedação. Faleceu no Hospital de Câncer de Barretos. Na entrevista, a mãe 

de religião católica estava com 40 anos informou que a renda familiar mensal era de 

R$1100,00. Ela também relatou que o pai da criança, até o momento, não falava 

sobre o assunto e que teve a ajuda da filha mais velha para cuidar da criança. Após 

a entrevista, deu uma foto para que fosse entregue para a equipe da Pediatria do 

Hospital. 

8 anos 24 anos 
Desempregada 

37 anos 
Sapateiro 

40 anos 
Sapateira 
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Família 5

Essa família, de Andradina, estado de São Paulo, perdeu a filha que teve 

diagnóstico de Tumor de Suprarrenal aos três anos, e que faleceu aos seis anos, 

quatro meses após o início dos cuidados paliativos. Durante esse período, ela fez 

uso de antibiótico, quimioterapia e radioterapia, falecendo em outro hospital 

(origem). Na entrevista, a mãe de religião evangélica estava com 23 anos e tinha 

concluído 11 anos de estudo. A renda familiar mensal informada foi de, 

aproximadamente, R$1500,00. A mãe revelou que, se houvesse considerado o amor 

que a filha tinha pelo pai, teria evitado ter se separado dele. 

5 anos 
Estudante 6 anos 

26 anos 
Motoboy 

23 anos 

Garçonete 

1 ano e 7 
meses 
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Família 6

Essa família, de Castilho, estado de São Paulo, perdeu o filho que teve 

diagnóstico de Neuroblastoma, aos dois anos de idade. A criança faleceu aos três 

anos, um mês após o início dos cuidados paliativos. Durante esse período fez 

iodoterapia, ele fez uso de oxigênio e antibiótico, além de sangue ou derivados. 

Faleceu na UTI do Hospital do Câncer de Barretos. Na entrevista, a mãe de religião 

católica estava com 47 anos. A renda familiar mensal que ela informou foi de 

R$980,00. 

3 anos   
21 anos 

Desempregada 

45 anos 
Aposentado 

47 anos 
Vendedora 
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Família 7

Essa família, de Araçatuba, estado de São Paulo, perdeu o filho que teve 

o diagnóstico de Leucemia Linfoide Aguda, aos 10 anos de idade. Ele faleceu no 

Hospital do Câncer de Barretos, aos 12 anos, quatro meses após o início dos 

cuidados paliativos. Durante esse período, a criança fez quimioterapia, utilizou 

oxigênio e antibiótico, recebeu sangue ou derivado e fez uso de sedação. Na 

entrevista, a mãe de religião católica estava com 42 anos e informou que a renda 

familiar mensal era de R$8.000,00. 

  

12 anos 

43 anos 
Comerciante e 

Empresário 

42 anos 
Professora 

15 anos 
Estudante 
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5.3 Caracterização do luto dos pais entrevistados, segundo Texas Revised 
Inventory of Grief (TRIG). 

Com a aplicação do TRIG, foi possível identificar a intensidade das 

reações do luto, associadas aos óbitos das crianças. Embora, o questionário 

pudesse ser autoaplicativo, para facilitar a coleta, esse foi aplicado pela 

pesquisadora. Todos os entrevistados responderam ao questionário, sendo 

verificado que os mesmos não se encontravam na fase aguda do luto ou em reação 

de luto prolongado. 

Quadro 1 – Fases de luto apresentadas pelas entrevistadas. Barretos, 2010.

Famílias Comportamento 
Passado (percentil)

Sentimentos do 
Presente (percentil)

Fase de Luto

1 31 51 Reação de luto adiado 

2 23 55 Reação de luto adiado 

3 31 53 Reação de luto adiado 

4 31 59 Reação de luto adiado 

5 35 50 Reação de luto adiado 

6 40 63 Reação de luto adiado 

7 31 44 Baixa reação ou 
ausência de luto 

O Quadro 1 demonstra que a maioria das mães entrevistadas estava em 

fase de reação de luto adiado, ou seja, os comportamentos quanto à vivência 

passada estavam mais elaborados, ao passo que os sentimentos do presente se 

pronunciavam. Houve uma mãe que foi classificada como tendo baixa reação ou 

ausência de luto, apresentando pontuações baixas tanto para as experiências 

passadas quanto para as do presente. Desse modo, essas sete mães puderam ser 

incluídas no estudo. 

As experiências do processo de perda e luto dos pais pela morte da 

criança com câncer são muito estressantes 57. O pesar dos pais diminui lentamente 

com o passar do tempo. Oferecer assistência às famílias em luto é uma parte 

importante do cuidado em Pediatria. A SIOP sugere dois anos de seguimento para 

pais em luto 34.
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Na Instituição onde o estudo foi realizado, há um consenso desde 2010, 

em que a psicóloga da Pediatria é responsável por fazer o contato telefônico com as 

famílias enlutadas após 1 mês do falecimento. Caso haja necessidade, a família é 

convidada a fazer acompanhamento psicológico institucional e, uma vez ao ano, 

todas as famílias que perderam seus filhos são convidadas a participar do Encontro 

Presencial dos Pais Enlutados, a fim de partilhar experiências no processo do 

morrer. Essa ação foi instituída baseada nas necessidades apresentadas pelas 

famílias. 

5.4 Concepções e experiências sobre cuidados paliativos de pais que 
perderam seus filhos devido ao câncer 

As entrevistas para se obter os dados qualitativos foram realizadas pela 

própria pesquisadora, no domicílio das famílias, em diferentes cidades do estado de 

São Paulo, transcorrendo num clima de informalidade, geralmente na sala, onde a 

maioria das famílias tinha algum objeto significativo ou foto da criança na estante, 

como já apontado anteriormente. 

As famílias se mostraram receptivas, abertas e emocionadas ao falarem 

dos momentos vividos com os filhos, no período do tratamento. A emoção veio 

acompanhada de sorrisos, choros, histórias e muitas saudades dos filhos mortos. 

Contudo, a carga emocional não foi fator impeditivo para realização das entrevistas. 

Todas as mães, ao final da entrevistas, fizeram questão de mostrar imagens, 

brinquedos e agradecer por tê-las ouvido. Além disso, todas elas apontaram que, ao 

relatarem suas vivências, poderiam ajudar outros pais em situações semelhantes. 

Para uma melhor visualização e compreensão do leitor, os referidos 

dados seguem organizados e apresentados de forma descritiva, listados por temas e 

núcleos de sentido: 

Tema 1 – Concepções sobre cuidados paliativos:

É quando não tem mais jeito 

Achei que não queriam tratar mais 

Não sei o que é 

São cuidados de higiene 
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Tema 2 – Cuidados maternos após a comunicação sobre a impossibilidade de cura:

Foi muito difícil cuidar nesta fase 

Fiz tudo o que podia 

Queria ter feito mais, mas não pude 

Tema 3 – Cuidados profissionais após a comunicação sobre a impossibilidade de 

cura:

Eles fizeram tudo o que podiam 

No geral, gostei do atendimento 

Nem sempre atenderam como eu gostaria 

Cheguei a pensar em outro local para tratar 

Tema 4 – Sentimentos maternos sobre a fase de cuidados paliativos:

Foram sentimentos muito ruins 

Eu já sabia que ele iria morrer 

Não me conformava com aquilo 

Não me arrependo de nada 

Tive sentimentos positivos 

Consegui passar por aquilo porque me apeguei a Deus

Tema 5 – Perspectivas maternas sobre os sentimentos dos filhos quando em 

cuidados paliativos:

Sabia que estava piorando 

Não sabia que iria morrer 

Na sequência, para sua análise, a esses temas e núcleos foram 

associadas às respectivas unidades de registros, por sua vez identificadas com o 

número da família (F1...F7). 

Tema 1 – Concepções sobre cuidados paliativos 
O primeiro tema versa sobre as concepções das mães sobre cuidados 

paliativos na vigência do câncer infantil. E, como definição de cuidados paliativos, a 

maior parte apontou a situação de não se ter mais nada o que fazer para salvar a 

criança, conforme exemplifica o seguinte núcleo de sentido:

É quando não tem mais jeito
Depois que eu fui passando, vivendo com outras crianças e com outras 

pessoas, fui vendo o que era cuidado paliativo. Que ela tava piorando, 

que eu levava ela lá, ela ficava internada, depois voltava... Onde eu  
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comecei a ficar preparada, fui entender e aceitar o que era o cuidado 

paliativo, que não tinha mais jeito. (F1)

As médicas falaram que não tinha mais nada para ser feito pelas mãos 

dos médicos, só por Deus. (F2)

Algumas entrevistadas, por vezes, relacionaram cuidados paliativos à 

desistência do serviço em tratar seus filhos: 

Achei que não queriam tratar mais
Falaram essa palavra muitas vezes. Da primeira vez, achei que queriam 

me desanimar, não tava mais querendo cuidar dela. É lógico que a gente 

não entende! (F1)

Quando falaram pensei: ‘eu acho que não pode ser o fim. Pra mim não é 

o fim. Eu não quero que seja o fim’. Quando a gente pensa em 

tratamento, tratar... A gente pensa em curar. É isso que a gente espera.

(F3)

Por outro lado, algumas mães não souberam definir cuidados paliativos 

ou os relacionaram a cuidados de higiene: 

Não sei o que é
Não sei... (F4)

Cuidado Paliativo? É o cuidado com a família ou cuidado com ele? Eu 

não sei... (F6)

São cuidados de higiene
Acho que é uma criança que precisa de uma higiene total. Não só criança, 

mas todos. Uma higiene total. Acho que hoje em dia qualquer coisa, não 

lava uma mão direito, uma verdura, né? Você não come em um lugar 

limpo. Qualquer coisa pode causar uma simples diarreia. Então, eu 

acredito que cuidado paliativo seja isso, cuidados com a higiene total, não 

só do corpo, mas da mente. (F7)
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A literatura atual sobre o tema aponta que para os pais, o preparo para a 

morte do filho, é um processo extremamente doloroso, especialmente na passagem 

do tratamento curativo para cuidados paliativos 58. Esses cuidados devem ser 

apresentados com antecedência suficiente para permitir a transição gradual do 

controle de sintomas após o diagnóstico, até o cuidar no final de vida, baseado em 

uma comunicação aberta, de confiança, considerando os aspectos emocionais e 

sempre respeitando a família e a criança 59. 

Pelos depoimentos colhidos pode-se constatar que há uma ideia errônea 

sobre cuidados paliativos, ou seja, a concepção de que não há mais nada o que 

possa ser feito. De outra maneira, sabe-se que enquanto há vida, há necessidade de 

cuidados 04.

A falta de maiores esclarecimentos sobre os significados de cuidados 

paliativos se confirmou nas respostas de uma das entrevistadas, a qual falou que os 

médicos estavam desistindo do seu filho, sendo que outras duas assumiram não 

saber do que se tratava. Diferenças linguísticas e culturais criam barreiras à partilha 

de informações pelos prestadores de cuidados a saúde aos pais, contribuindo para a 

frustração, raiva e tristeza, muito depois da morte de seu filho 60.

No momento em que é falado o prognóstico para as famílias, amenizar o 

sofrimento faz parte da obrigação dos profissionais envolvidos nos cuidados. A única 

mãe entrevistada que tinha Ensino Superior Completo, disse que cuidados paliativos 

eram cuidados com a higiene, revelando que a escolaridade maior não significa que 

as pessoas por si assimilam os sentidos das ações desenvolvidas por profissionais 

da saúde, se não houver adequada abordagem educativa nesse sentido. 

Uma consideração importante encontrada em um estudo realizado no 

Canadá, publicado em 2007, com pais de pacientes pediátricos em cuidados 

paliativos foi a escolha cuidadosa das palavras para elucidar os pais sobre esse 

processo. Pais enlutados foram convidados a comentar sobre cuidados paliativos e 

os mesmos foram unanimes na opinão de que esse termo devia ser substituido por 

"os que vivem com dificuldade para tratar do câncer”, porém o mesmo estudo relata 

que pode haver certa dificuldade no entendimento dos momentos em que esses pais 

devem experienciar esses cuidados com os seus filhos 61.

Em se tratando de cuidados paliativos, a comunicação é o elemento 

fundamental na compreensão do termo, tanto entre a equipe, quanto com os 

familiares envolvidos. As orientações devem ser continuas, já que a família pode  
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estar no impacto do prognóstico, do avanço da doença, do próprio cuidado paliativo, 

não assimilando as informações em um primeiro momento. 

Tema 2 – Cuidados maternos após a comunicação sobre a impossibilidade de 
cura 

O segundo tema refere-se  aos cuidados prestados pela família durante o 

período em que as crianças estiveram sob cuidados paliativos. Foi marcante a 

dificuldade enfrentada por essas famílias em cuidar de seus filhos, especialmente 

em casa: 

Foi muito difícil cuidar nesta fase
Quando ele saiu de Barretos pra vim pra cá, a gente tava com força pra 

ficar com ele. Falava: ‘A gente vai conseguir’. A gente, pais, pensa tudo 

diferente e acaba virando super herói, veio pra casa e teve uma piora feia, 

a gente viu que não ia dar conta e recorreu ao médico de novo. (F3)

Foi difícil, muito difícil. Porque ele ficou um tempinho bom, mas tá ali, né? 

Pensa bem, você cuidar de uma pessoa ali que não tem jeito... O tumor 

que é uma bomba relógio. Você, não sabe a hora que ela vai explodir. Era 

difícil. Ele era muito nervoso, exagerado. Não sei se é o lugar que tava o 

tumor, pois ao mesmo tempo que ele tava um doce, ele xingava. Ele não 

gostava de beijo e não gostava de abraço, muito nervoso. Era difícil... (F4)

Foi muito difícil, muito doloroso. A gente ia fazer curativo nele, eu e meu 

marido, ele chorava. Todo dia de manhã e a tarde a gente fazia o 

curativo, porque a gente achava que se fizesse ele iria ficar bom e passar 

a dor. Foi difícil... porque cada banho que eu dava, cada roupinha que eu 

trocava, cada cabelinho que eu penteava... Porque o cabelinho tava 

crescendo. É tinha cabelo! Então, cada cuidado, cada roupinha, cada 

brinquedo (lembrava da situação)... Foi difícil também quando ele ficou na 

iodo... Que difícil! Ele queria mamar, tinha contaminação por conta da 

radiação e tinha as horas certas pra mamar, que difícil aquele colete que 

ele puxava e: ‘mamãe, mamãe, quero mamá’. E eu sem poder... Foi tão 

difícil... (F6)
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‘Como eu vou lidá com o menino?’ Ai, começou a prender o intestino, o 

xixi, tava com a sonda e eu com medo de ter contaminação. E a minha 

casa é simples, humilde... E, a gente com medo. A gente levava ele pro 

banho e ele com dor pra fazer coco, tentava e não conseguia. Ai, ligava 

pra doutora: ‘Doutora meu filho não tá conseguindo fazer coco, o que eu 

dô?’ E ela passava remédio. ‘Doutora o olho dele tá saindo cada vez 

mais!’ E ela passou pomadinha. Só que pra mim era difícil, embora 

tenham me dado gaze, soro... (F6)

Por esses depoimentos pode-se constatar a grande dificuldade sentida 

pelas mães durante a fase de cuidados paliativos de seus filhos, especialmente 

quando ficavam sob cuidados exclusivos da família. Assim, ao lado da insegurança 

e falta de preparo para realizar cuidados específicos, diferentes aos da rotina de 

uma criança saudável, os pais tinham esperança que ao executá-los, seus filhos 

estariam melhores, muitas vezes, os fazendo com rigor e comprometimento. 

Nesses processos, os cuidadores se veem obrigados a desenvolver 

habilidades e aprender sobre medicações, materiais e um arsenal de coisas que 

nunca se imaginaram precisar saber 62. Porém, o cuidado domiciliar requer que 

essas famílias sejam orientadas e amparadas em suas dúvidas, valorizando o 

estabelecimento de uma relação terapêutica saudável, com tomadas de decisões 

claras e honestas, entre criança, família e equipe de saúde 2.

Além disso, cuidar de uma pessoa em cuidados paliativos em casa requer 

equilíbrio continuo entre sobrecarga e capacidade para superar. Se o cuidador terá 

ou não sucesso em manter o equilíbrio, depende de vários fatores relacionados a 

sua vulnerabilidade. A sobrecarga do cuidado restringe atividades, traz 

preocupações, insegurança e isolamento, colocando o cuidador diante da morte e da 

falta de apoio emocional e prático 62.

Uma pesquisa de base populacional realizado na Suécia verificou que 

pais conscientes de que seus filhos vão morrer de uma doença maligna são mais 

propensos a cuidar de seus filhos em casa durante o último mês de vida da criança, 

em relação aos pais que não estão cientes 63.

Ações de conforto físico e uso de agentes farmacêuticos foram 

estratégias percebidas como mais útil no manejo de sintomas por um estudo  
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realizado nos Estados Unidos, com pais que cuidaram de seus filhos em casa 

durante a última semana de vida dos mesmos 64.

Relacionado ao mesmo tema, os familiares relataram terem feito tudo o 

que podiam, numa espécie de autoafirmação sobre a adequação dos cuidados 

dispensados: 

Fiz tudo o que podia
Fiz o máximo que podia, dei o máximo que podia... fiz tudo que podia, 

cuidei bem. O que me conforta é que fiquei com ela o tempo todo e fiz 

tudo o que tinha que se feito. Mas, foi muito difícil... A parte mais difícil foi 

essa, o fim dela. (F1)

Eu fazia tudo, não largava dele um minuto dia e noite. Eu sempre ligava 

para doutora pra falar como ele tava. (F2).

Eu fiz tudo o que eu poderia fazer. Tudo o que ele quis comer, ele comeu.

(F3)

Mas, a gente cuidava de uma coisa tão preciosa, que a gente sabia que ia 

embora. Porque tudo que a gente pode fazer, a gente fez. O amor que a 

gente tinha, a gente deu tudo. (F6)

Cuidava normalmente, mas além do que eu fazia. Fazia muito além... 

Tudo limpinho, tudo que ele queria comer, lanche no Mcdonalds, lanche 

não sei onde, fazia em casa. Ele queria tortilha e tava no hospital, não 

podia entrar com alimento, ai entramos escondidas. Tudo que ele queria, 

fazíamos pra ele e no hospital não fazia tortilha. Minha mãe fez em casa, 

tudo limpinho, coloquei na bolsa, entrei escondido e dei pra ele. Nunca 

faltou nada do que ele queria. Então, eu acredito que o cuidado não 

deixou de ser maior. Continuou o mesmo, ou melhor, ainda. Tanto é que 

quando ele tirou o cateter e quando deu aquela infecção nele, ele já tinha 

sido desenganado, eu tenho foto do meu pai e da minha mãe com ele 

soltando pipa. Ele gostava de soltar pipa, é um cuidado, né? Tanto que 

era um cuidado também, tanto é que quando precisava dar remédio, eu ia 

lá no campinho dar remédio pra ele e ele sentadinho soltando pipa. Então,  
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tudo que a gente podia, a gente fez pra ele, muito cuidado, muita 

higiene, muito tudo pra ele, não mimando, mas fazendo tudo o que ele 

queria. Então, a gente fez de tudo, até em escola particular ele foi. Mesmo 

depois de condenado, ele foi, continuou fazendo o melhor pra ele, tudo o 

que a gente fazia, a gente fez mais. Agora pra você ver, até isso, até isso 

eu fiz pra ele. Então, tudo que eu podia eu fiz. Inclusive no primeiro dia de 

aula, até eu tenho guardado ai, ele escreveu: ‘Eu já estou curado’. Aquilo 

lá me emociona tanto, que ele já estava condenado e ele indo na escola. 

E eu aqui, ligava de cinco em cinco minutos. Ai, eu perguntava: ‘Como tá 

o (criança)? Ele tá bem? Como tá? Ele tá bem?’ Ai, fui no horário do 

intervalo: ‘(Criança), você quer ir embora?’ ‘Não, eu tô bem’. E a gente 

não sabe, ele tava em contato com as outras crianças, mas até isso a 

gente fazia pra ele. Sabe? Ter uma vida normal... (F7)

Embora, tenham relatado terem feito tudo o que podiam, as entrevistadas 

deixaram transparecer a ideia de que poderiam ter feito mais: 

Queria ter feito mais, mas não pude
Só que a gente não fica contente, a gente sempre fica pensando: E se? E 

se? Eu acho que eu devia ter ficado mais perto dele, sabe? Eu não devia 

ter saído pra nada, nem pra comer. (F6)

Os depoimentos anteriores indicam que as mães se desdobraram para 

fazer tudo o que podiam para cuidar de seus filhos depois da notícia de que não 

havia possibilidades de cura do câncer. Diante de algo tão precioso e de sua 

responsabilidade, essas mulheres deixaram transparecer que o sofrimento 

vivenciado pelos filhos e mesmo a sua morte não estavam sob sua governabilidade, 

afirmando para si e para a entrevistadora os limites involuntários de suas ações e 

reações. 

Tem-se que, à medida que cuida, o familiar apresenta seus próprios 

sentimentos, sendo essa uma maneira de interpretar a situação 62.

Há o alerta que sempre há um caminho com várias fases a ser trilhado 

para a elaboração e aceitação da morte, que compreendem: negação e isolamento; 

raiva; barganha; depressão e aceitação 65. Porém, a maioria das teorias atuais 

conceitua esse, como um processo fluido e dinâmico, desenfatizando a ideia de  
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estágios fixos pelos quais os enlutados irão passar até a sua recuperação total 
66, 67, 68.

Pelos depoimentos, identifica-se a fase da negação, vivenciada pelos pais 

que acreditavam que “poderia ser diferente e levar uma vida normal” e da barganha 

“fazer tudo o que podia, inclusive, se submeter a privações”. 

Um estudo realizado na Austrália, no ano de 2010, que buscou as 

percepções de pais sobre a qualidade de vida da criança durante o seu último mês 

de vida e a preparação para sua morte, encontrou resultados significativos de 

tristeza e depressão para os pais 69. De fato, a fragmentação, incerteza e ansiedade 

sustentam a perspectiva de preservar a vida, dificultando a aceitação da condição da 

criança, que não pode ser curada, do luto adiado, da percepção do sofrimento, da 

capacidade de distinguir as necessidades e de aceitar o “deixar ir” 58.

O peso dos sintomas da criança com câncer na fase paliativa em seus 

pais é alto 70, o que foi constatado também no presente estudo. O relato sobre o 

desejo de poder fazer mais confirma que juntamente com o filho que se perdeu se 

vão sonhos, idealizações, investimentos afetivos, restando apenas a solidão e 

sentimentos de impotência diante da dor, do sofrimento e da morte, gerando 

desconforto e tristeza aos cuidadores 62.

Os pais enlutados precisam ser amparados, acolhidos em sua dor 

profunda, para que possam doar significados à experiência dolorosa e encontrar 

outros sentidos que lhes permitam sobreviver à perda e prosseguirem suas vidas 9.

Tema 3 – Cuidados profissionais após a comunicação sobre a impossibilidade 
de cura 

O terceiro tema aborda as percepções das entrevistadas sobre os 

cuidados paliativos realizados pela instituição. Para as mães, os profissionais que 

acompanharam seus filhos, fizeram tudo o que podiam, ficando a contento: 

Eles fizeram tudo o que podiam
... e o hospital fez o que tinha que fazer, não deixando nada a desejar. O 

assunto foi que eu vi que eles estavam fazendo tudo. Fazendo tudo o que 

podiam e que era isso mesmo. Que a vida era essa... Foi, sei lá, foi tudo 

natural, foi tudo conforme tinha que ser, porque eu não culpo médico, eu 

não culpo enfermeira, eu não culpo ninguém. Atendeu do jeito que tinha  

que atendê, fez o que tinha que fazê. Então, eu acho assim, que 

aconteceu o que tinha que acontecê. (F1)
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...acho que foi feito tudo o que poderia ter sido feito pelo meu filho.

(F4)

No geral, gostei do atendimento
Por tudo que aconteceu dele ficar doente e ir pra Barretos e encontrar 

vocês, que me ajudaram muito. E o (Criança) nem achava ruim quando 

tinha que ir pra Barretos. Ele tinha um carinho muito grande por todos.

(F2)

Eu acho que o hospital foi maravilhoso, fomos bem recebidos, as 

pessoas, o alojamento. Não faltou um nada, as medicações, a comida... 

Tudo que ele tinha vontade de comer faziam. Foi tudo maravilhoso... (F3)

Eu tenho o pessoal do hospital como anjos, que estavam lá pra nos 

apoiar nesses momentos, onde a gente entende que a vida não é nada. 

Porque, quando a doutora deu a notícia e eu vi os olhos dela se enchendo 

de lágrimas, eu senti que ela tava sentindo o mesmo que eu, naquele 

momento. A psicóloga, a terapeuta, a funcionária da quimioterapia que 

me ajudaram pra caramba. Eu percebi que depois que me falaram que ela 

entrou como paliativo as pessoas ficaram mais carinhosas com ela, 

comigo também. Eu tinha escutado algumas mães falando que quando o 

filho entrou em cuidados paliativos, as pessoas tinham se afastado deles, 

tinham abandonado eles, mas comigo, eu não senti, porque eu senti 

diferente, todo muito mais próximo. Toda vez que ela passava mal, eu 

saia correndo, tinha vontade de levar ela pra Barretos, porque lá eu sabia 

que iria cuidar dela. Se a gente estivesse lá ela ira sofrer menos. 

Agradeço por tudo o que fizeram. (F5)

Quanto à equipe, ela é maravilhosa, amorosa. O que vocês fazem por 

uma criança condenada é forte e estão todos de parabéns. Eu sei que 

tem umas mais frias, mas que por trás tem um coração enorme, porque 

eu sei que ninguém é de ferro. (F7)

As entrevistadas apontaram a satisfação com o atendimento prestado aos 

seus filhos, considerando que as decisões tomadas e tratamentos prescritos pela 

equipe foram adequados e compreendidos por elas. Verificou-se que a convivência  
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entre as famílias, as crianças, e os profissionais, possibilitou a formação de laços 

afetivos durante o tratamento e a fase de cuidados paliativos, sendo os profissionais 

comparados a anjos, deixando transparecer a confiança que essas famílias tinham 

por eles e a convicção que tinham feito tudo o que era possível para seus filhos. 

       Da mesma forma, essa perspectiva positiva desse tipo de atendimento foi 

encontrada em um estudo realizado na Austrália, em 2009, com pais de crianças 

que haviam falecido devido ao câncer 71.

Por outro lado, durante as entrevistas foi possível observar que as mães 

revelaram momentos de insatisfação frente ao atendimento no hospital: 

Nem sempre atenderam como eu gostaria
... que mudou, o que eu senti, foi quando ele foi terminal. Quando chegou 

no terminal, parece que aquela maravilha pros outros serviam, mas pro 

meu filho que tava terminal, toda aquela maravilha, não servia mais. Eu 

fiquei muito preocupada, muito nervosa, eu falava: ‘É meu filho, faz 

alguma coisa’. Eu tô falando a minha parte, foi o que eu senti. Mudou 

tudo. Tem aquelas pessoas que te ajudam de coração e aquelas que são 

curiosas. No começo, o hospital foi pra mim uma coisa que te colhe, tudo 

que ia fazer falava. No final, não. Me machucava demais. Era meu filho, 

eu falava: ‘Faz alguma coisa’. (F3)

Porque, assim... Igual ao dia que ele internou. Se ele não tava bem, 

porque não levaram ele para UTI? Eram varias perguntas que eu queria 

fazer para as doutoras. Porque não fazer uma nova ressonância? Elas 

não faziam. Elas diziam que não precisava. Mudaria nessa parte, mas no 

resto do tratamento era do mesmo jeito. Teve um fato de um bebe 

internado junto com a (Criança). Foi ai que não entendi. Ele passou mal e 

levaram ele para a UTI e pelo (Criança) não fizeram nada... Não ia mudar 

nada, só ia adiar um pouquinho, né? Pra mim seria bom, mas pra ele não. 

O ser humano é muito egoísta. Se ele fosse para a UTI... Eu não estudei 

nem nada, mas ele iria ficar intubado. Ficar uns dois ou três dias, mas 

acho que voltar, não ia não. (F4)

Acho que deviam ter assim, até no último dia que ele internou. Esperar a 

gente chegar lá, começar a tratar, aquela batalha, devia ter falado a  
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verdade desde o primeiro dia que chega. Pra todos os casos, sem 

exceção. A primeira coisa que deviam fazer era passar com a psicóloga, 

primeiro. Pra ela saber toda a história de vida daquela família e depois, as 

médicas, falar como é a doença, porque depois que ele morreu, minha 

família e eu fomos pesquisar na Internet sobre a doença e vi quanto era 

grave. Elas deviam ter falado a verdade... Igual que ele fez quimioterapia, 

depois o iodo... E o urologista me perguntou: ‘Por que demorou tanto?’ 

Isso que me deixou mais arrasada. Então, isso que me deixou pensando. 

Eu penso até hoje: ‘Por que demorou tanto?’ (F6)

Inclusive, essa última mãe relatou a intenção de mudar de serviço, dada a 

sua insatisfação: 

Cheguei a pensar em outro local para tratar

Lá, lá é o lugar certo, mas quando eu soube que o caso do (Criança) não 

tinha mais jeito, eu quis tirar ele de lá, mas eu queria tirar, porque é da 

mãe, do pai, é desespero. Ai, você conversa com um pai ali, outro aqui e 

eles: ‘Por que você não leva seu filho pra tal lugar?’ Meu filho fez 

transplante... Eu falei com as doutoras, tanto que elas me deram até o 

encaminhamento, xerocaram todos os exames, me deram um monte de 

exames. E falaram: ‘Mãe, você pode tirar’. Mas ai não deu mais tempo. 

Mas eu ia tirar. Porque eu queria correr atrás. Eu só queria salvar o meu 

filho. É o desespero de uma mãe. Não sou mal agradecida. Tem que 

entender. É natural. (F6)

Algumas mães indicaram ocorrências negativas no atendimento recebido 

e, por seus relatos, percebe-se que houve momentos em que se sentiram 

abandonadas, especialmente quando seus filhos iniciaram os cuidados paliativos. 

Um estudo realizado nos Estados Unidos, também, constatou esses tipos de 

reações em pais de crianças em cuidados paliativos 72.

Sabe-se que na área do câncer infantil, a morte se faz presente no 

cotidiano da assistência, não se podendo ocultá-la. Como consequência, ocorre um 

afastamento da vida, com o surgimento de sentimentos variados e limitantes. O 

movimento realizado para afastar a morte acaba por afastar a vida no intuito de 

preservá-la 73.



Resultados e Discussão 67
É nesta fase em que há uma lacuna na assistência. Os profissionais 

se afastam dos pacientes, não compreendendo as mensagens que são transmitidas 

de maneira verbal e não verbal. Dessa forma, a equipe não sabe exatamente o que 

fazer. Portanto, não planeja suas ações adequadamente, tendendo a não refletir e 

discutir a situação. O indivíduo com câncer acaba se sentindo isolado, vivenciando 

uma espécie de morte social 74. 

A família necessita da oportunidade de ser informada para se preparar e 

fazer escolhas. Uma das mães questionou sobre a não ida do filho para a UTI, 

acreditando que poderia viver por mais tempo, porém encargos e benefícios de um 

procedimento invasivo devem ser sempre avaliados com cautela, especialmente no 

fim de vida 75.

Além disso, muitas vezes o prognóstico de doenças fatais pode ser visto 

com otimismo irrealista e cuidados paliativos podem parecer irrelevantes ou errados. 

No entanto, sequelas da sobrevida prolongada são complexas, podendo ocasionar 

ônus elevado da doença, sobrecarga de cuidados e qualidade de vida 

comprometida. Tais sequelas podem afetar negativamente os pacientes e suas 

famílias, bem como profissionais da área da saúde e da sociedade 76.

Diante da proximidade da morte, muitos pais acabam se desesperando, 

vivendo entre a esperança, a culpa e o medo. A incerteza tem um profundo impacto 

nas famílias, na busca pela cura, nas tomadas de decisões e mediante o prognóstico 
77.

O desafio de tomar decisões e entregar notícias difíceis é uma parte 

inevitável da relação médico paciente em oncologia pediátrica 78, assim como os 

assuntos ligados a vida e morte constantemente permeiam a relação de toda a 

equipe entre si e com as famílias, nesse contexto. Para se estabelecer confiança 

entre todos, deve haver uma relação comunicativa, real e verdadeira 79.

Uma das mães mencionou a necessidade dos pais da abordagem das 

questões psicológicas vivenciadas, revelando a importância da atenção integral aos 

mesmos. A prestação de cuidados às crianças e suas famílias, deve incluir o apoio 

psicológico, orientação e comunicação com as mesmas, para ajudar no modo em 

que vivenciam o sofrimento, na tensão de viver e morrer 80.

Tema 4 – Sentimentos maternos sobre a fase de cuidados paliativos 
Sob a perspectiva emocional, o quarto tema aborda os sentimentos 

maternos sobre a fase de cuidados paliativos. As falas retratam os sentimentos  
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fortes e negativos, que essa fase de vida das crianças implicou no estado 

emocional das mães e dos demais membros da família:

Foram sentimentos muito ruins

Então... O que mais me deixou triste foi naquele dia, que ela não tomô 

banho. Tanto que dentro do SAMU, no rosto, aquela sujeira tava até 

grossa. Ai, quando levô pra lá e ela faleceu, tiraram um negocinho da 

sonda do nariz dela. Ai, ficou a marca com aquela sujeira, sabe? Eu fiquei 

triste porque eu achei que o cara da funerária fosse passá um pano e tal. 

Do nada eu fiquei triste, porque eu não dei banho nela, porque ela tava 

muito debilitada e com medo de pegá ela, eu sei. Com medo de acontecê 

uma coisa... Acabou acontecendo. Deus sabe, Deus viu e ele não vê uma 

sujeira nela. (F1)

Esse relato aponta que o momento considerado mais triste para essa mãe 

foi quando sua filha não tomou banho no dia de sua morte e que ninguém se 

preocupou em limpá-la, aparecendo sujidade no caixão. O banho é um processo 

dual, necessário para o corpo e alma. Tem como significado higiene pessoal, mas é 

visto como um processo de purificação e renovação 81. Desse modo, a ocorrência 

relatada reveste-se de significados para além dos cuidados com o corpo, deixando 

transparecer sentimentos profundos que podem ser experienciados por pais que 

perdem seus filhos.

É, ai que ele falava que a gente não acreditava na dor dele, que a gente 

não ajudava ele, que pelo amor de Deus era pra tirar a dor dele. Foi ai 

que eu percebi que ele começou a cobrar mais da gente. Ele sentiu e a 

dor que ele deve ter sentido deve ter sido muito forte. Eu me senti com as 

mãos amarradas. (F3)

E, na hora das dores, pra mim, era a hora mais difícil, porque é na hora 

que eu lembro o quanto ela era forte e no quanto eu era fraca. (choro) Ela 

começava a sentir dor, ela começava a reclamar. Tinha dias que a dor 

que vinha muito forte. Ai, ela começava a chorar e eu chorava junto. Ai, 

ela olhava pra mim e pedia: ‘Calma mamãe, canta comigo. Vamos fazer a 

oração que a dor passa.’ (F5)
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A dor é um dos sintomas mais comuns durante os cuidados paliativos em 

crianças. É reconhecida pela OMS a escala analgésica, proporcionando o alívio da 

dor em pacientes oncológicos. Porém, há algumas barreiras que têm impedido a 

implementação dessa recomendação como: medo de criar dependência a droga; 

conhecimento equivocado sobre a farmacodinâmica e farmacocinética dos opioides, 

ocasionando uso inadequado das drogas em doses e intervalos impróprios; 

ausência de conhecimentos sobre a percepção da criança (escala analgésica); 

ausência de informações sobre técnicas comportamentais, cognitivas e de apoio 

para reduzir a dor em combinação com outras terapias 21. Assim, a dificuldade na 

implementação dos opioides tem impacto direto na qualidade de vida das crianças e 

de suas famílias, ocasionando angústia, desespero, cobrança e sofrimento da 

própria criança, diante da dor, como se constatou no presente estudo. 

Ao relembrar os momentos vividos, as mães destacavam seus 

sentimentos diante da deformidade e das dores insuportáveis que seus filhos 

enfrentaram. Além de todos esses problemas, segundo as entrevistadas, tais 

sentimentos emergiram porque tinham em mente a morte próxima de seus filhos: 

Eu já sabia que ele iria morrer
Preparada mesmo para morte, porque lá no fundo eu sabia que ela ia 

falecer, eu não sei, meu coração sentiu. (F1)

... a partir do momento que deu câncer, as pessoas falaram que eu estava 

nervosa à toa. Só que da família toda, acho que só eu é quem tinha a 

verdadeira consciência que ele ia morrer, ai quando elas falaram, eu já 

esperava. (F4)

E, diante do inevitável, a morte do filho, as mães, inconformadas 

aguardavam por qualquer tipo de solução: 

Não me conformava com aquilo
Eu sei te falar assim, eu não queria perder na minha cabeça eu não ia 

perder. Eu sempre sonhava assim, que aquela perninha ia desinchar. Eu 

ficava fazendo massagem assim, e sonhando. Nele levantando daquela 

cadeira. (F2)

Sabe? É onde eu resolvi ficar aqui em casa. As meninas ligavam, eu 

comecei a ouvi vem pra cá. Ai, eu não queria, não concordava. Assim...  
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não sei se você me entende no sentido que quero dizer. Eu esperava algo 

mais. Eu queria que tivesse algo a mais para ele, uma porta aberta pra ele 

(choro) e não uma coisa que fosse só pra minimizar a dor dele pra chegar 

no fim e ele ir embora. Eu não queria que ele fosse embora. Fiquei entre a 

cruz e a espada, de novo. Quando falaram pra mim isso lá em Barretos, ele 

tava gordinho, andando. Então, imagina assim, uma criança bem e eu 

ouvindo aquilo do médico. Você como mãe, por mais que seja doído, na 

pele da gente sempre é mais doído. Me contaram, que infelizmente a 

doença voltou e voltou com tudo. Em todos os ossinhos dele. (F3)

Sabe pra mim era um sentimento inexplicável. Eu não queria acreditar. Eu 

ficava esperando a doutora me ligar e falar que o exame tava errado, ou 

que tinha surgido um novo remédio. Um milagre sabe. Eu acordar e ver ela 

bem. Era muito difícil não perceber que eu estava no meu limite. (F5)

Na hora foi difícil, eu tava sozinha, só eu e Deus e a doutora. Porque ela 

era uma irmã pra mim. Eu recebi a notícia sozinha. Sumiu o chão, sumiu 

tudo né, mas eu não queria acreditar. Pro pai e pra uma mãe isso nunca 

vai acontecer, né? Eu não queria acreditar... (F7)

Perante o tratamento realizado e os cuidados dispensados a seus filhos, 

as mães reforçaram a posição de sempre terem tomado as decisões e atitudes 

acertadas: 

Não me arrependo de nada
Não me arrependo de nada. (F1)

A gente não tem remorso do que podia ter feito e não fez. (F2).

Muito embora, essas famílias tenham sofrido com a doença e a perda de 

seus filhos, algumas conseguiram força e energia para visualizar outro lado: 

Tive sentimentos positivos
Teve momentos ruins e bons, mas a maioria dos momentos foi bom. Uma 

coisa boa era quando ela falava que tava bem... Um momento bom era 

quando ela falava e mostrava que tava bem. Aprendi bastante... (F1)
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Não passava na minha cabeça perder, só vencer. E na minha cabeça só 

passava em vencer. Mas, assim, dentro de mim, sempre aquela 

esperança de que ia levantar daquela cadeira. (F2)

Considerando os depoimentos contidos nos Temas 2 e 3 e os até aqui 

apresentados no Tema 4, confirma-se que as mães vivenciam o processo de 

cuidados paliativos muito de perto. Os sentimentos das mães nesse processo 

configuraram-se em diferentes tipos e intensidades, revelando-se muitas vezes 

contraditórios, sobressaindo o sentimento de impotência diante do sofrimento do 

filho. Novamente, ficaram evidentes os comportamentos e ações mediadas pelo 

tempo e pela necessidade de afastar a possibilidade de perder a criança 77.

Cabe ressaltar que para muitos a perda da criança se inicia juntamente 

com o diagnóstico do câncer, já que este tem o estigma da morte. Como relatado 

por uma das mães, quando o médico dá a “má notícia”, muitas vezes, os pais ouvem 

através de diferentes filtros que podem levar a conflitos e sentimentos como a 

negação, comuns entre os que estão vivendo situação semelhante 82.

A crença em Deus ajudou as famílias, com fé e esperança, enfrentar a 

piora gradativa dos seus filhos: 

Consegui passar por aquilo porque me apeguei a Deus
E a gente se apegou a Deus, mesmo. E eu levava onde eu ouvia falar que 

orava e curava. Eu fui lá em São Paulo três vezes, numa igreja lá. Eu me 

apeguei mesmo em Deus que ia curar. Eu falava: ‘Deus vai curar meu 

filho’. Acho que foi isso que deu muita força pra gente. Porque foi assim, a 

fé da gente acreditar. Pensar nele morto, não! Tentava pensar positivo, 

que ele ia melhorar, mas ele só foi piorando... Ele foi piorando e a gente 

naquela fé (eu e meu esposo): ‘ele vai superar isso’. Mas, a gente via ele 

só piorando, porque tinha uma coisa crescendo na cabeça. (F2)

... tudo bem, vai ser, mas a gente vai vencer. Eu tinha e tenho muita fé. 

Então, pode ser pra ela (fé). Pra medicina não tinha mais jeito, mas como 

ela (doutora) mesmo disse: pra Deus nada é impossível, mas a gente 

nunca dá nada... E como eu disse, Deus tinha me preparado. Teve uma 

época que eu sonhei. Impressionante... como isso aconteceu. Até contei o 

sonho pra doutora, e contei que no sonho ela mesmo que tinha me dado 

a notícia, mas no dia quem me deu foi a outra doutora. Difícil, mas na  
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hora eu não quis acreditar, não acreditei. Achei que os comprimidos iam 

fazer efeito e que Deus estava ali. Minha fé não abalou. Minha fé tá aqui, 

mas foi difícil, não foi fácil não. (F7)

Sabe-se da importância da religião e da espiritualidade nos momentos 

mais difíceis, com o intuito de dar sentido à vida e aos acontecimentos presentes 

nela, diminuindo os conflitos que surgem diante de uma situação inesperada e de 

sofrimento. Em um estudo realizado em 2010, em Ribeirão Preto, Brasil, verificou-se 

que a religiosidade motivou as famílias a continuarem acreditando na melhora dos 

filhos em cuidados paliativos, proporcionando atitudes e sentimentos de esperança, 

ao mesmo tempo em que os fortaleciam 27.

Tema 5 – Perspectivas maternas sobre os sentimentos dos filhos quando em 
cuidados paliativos 

O quinto tema diz respeito aos sentimentos dos filhos em cuidados 

paliativos percebidos por suas mães. O hospital, as internações anteriores, o 

agravamento da doença, a mudança de terapêutica e, consequentemente, do 

comportamento dos pais, segundo as entrevistadas são percebidos pelas crianças, 

conforme ilustrado abaixo: 

Sabia que estava piorando
Teve uma vez que ele passou muito mal, quase morreu. Foi aquela vez 

que ele foi pra UTI. Sempre antenado no que tava acontecendo. Por mais 

que você falasse baixo, saísse do quarto, qualquer coisa ele sabia. Seu 

jeito de olhá, chorá. Ele mudou de postura. Começou a cobrar de mim. 

Ele queria que eu ajudasse ele. Ele percebeu, ele via o médico 

conversando comigo, ele via aquele monte de sangue, ele via no nosso 

rosto o desespero. Ele percebia que a gente saia correndo pra chorar. Ele 

via os outros da rua olhando ele. Ele se olhava no espelho e dizia: mãe, 

como eu tô feio. A gente nunca falou pra ele, mas ele falou pro pai: ‘Pai 

eu vô morre.’ Então, o que acontecia eu tava desesperada, no meio de 

um tiroteio, então eu passava pra ele, da mesma forma que o médico 

passava pra mim: olha não tem o que ser feito. Como o enfermeiro que 

olhava pra ele com compaixão. Ele sentia isso. Ainda mais ele que não 

era burro. Ele via isso nitidamente. Ele olhava as enfermeiras, olhava os 

médicos. Ele via que alguma coisa não vai. (F3)



Resultados e Discussão 73

Ela sentiu que tinha alguma coisa errada. Ela percebeu, mas ela não 

perguntou porque ela tinha aquele jeitinho dela, de quietinha, de 

reservada, mas ela sabia que tinha alguma coisa de errado. (F5)

Na cabecinha dele não tava andando por que ele tinha caído jogando bola 

e a gente levou para a doutora ver. Ele falou: doutora minha perna tá 

doendo por que eu cai jogando bola e tinha um carocinho em cima da 

sobrancelha e ele falou: esse carocinho foi porque eu bati no carro. Só 

pra ninguém falar nada, porque ele era inteligente. Então, pra ninguém 

falar que era a doença, ele já falava: ‘Eu cai e bati.’ Eu nunca falei pra ele, 

de jeito nenhum, mas ele sempre foi muito inteligente, perguntava tudo 

pra doutora. Eu nunca falei pra ele que era a doença. Falava que era do 

tombo, devia ter machucado, por dentro, mas que logo ía voltar a andar e 

ele também nunca falou que era a doença. (F2)

Segundo essas falas as crianças, especialmente as mais velhas, 

perceberam o agravamento da doença, a não possibilidade de cura e a proximidade 

da morte, demonstrando reações variadas a essas percepções. A literatura 

esclarece que, quando uma criança adoece gravemente, o confronto com a morte 

ocorre de uma forma mais direta. Além do medo da morte, que representa o 

desconhecido e por si só provoca angústia e sofrimento, ela teme o sofrimento da 

separação das pessoas a sua volta 83, 84.

Muitos pais preferem não dizer a verdade, porém é importante que a 

família estimule a partilha dos sentimentos para poder elaborar seus medos, 

compreendendo-a como uma criança que vive e não somente que irá morrer  85.

Um estudo americano atual incentiva que as crianças possam resolver 

suas preferências de tratamento em cuidados paliativos, já que essas têm sido 

tradicionalmente ignoradas e suas vontades muitas vezes anuladas, desrespeitando 

a autonomia da criança. Segundo esse mesmo estudo deve-se informar aos pais e 

aos prestadores de cuidados que os menores podem estar prontos para participar 

na decisão de interromper o tratamento agressivo e escolher as medidas a serem 

adotadas para sua melhor qualidade de vida 38.
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Salienta-se que para uma das mães, a filha não chegou a ter ciência do 

agravamento da doença e da proximidade da morte e que justamente, fez o possível 

para esconder essa realidade: 

Não sabia que iria morrer
Ela nunca chegou saber a real situação. Eu acredito mesmo com a 

doença, a (Criança) era uma criança muito feliz. Tudo era muito intenso 

pra ela. (F5)

Essa mãe deixou transparecer que, toda vez que aparecia alguma coisa 

que poderia lembrar a criança da doença, ela arrumava uma “desculpa”, e que ela e 

a equipe, conspiravam neste sentido. Essa conspiração é reconhecida como a 

Conspiração do Silêncio descrita por Kubbler-Ross 65 como a ilusão de que a 

doença grave pode ser facilmente contornável frente aos tratamentos propostos e 

que se trata apenas de uma situação comum, cotidiana. Entretanto, o paciente na 

maioria das vezes, percebe que algo não está indo bem, e que seu quadro assusta 

os profissionais por ele responsáveis, podendo angustiar-se ainda mais, sem ter 

conhecimento da sua real situação. E, o mais agravante, dependendo de suas 

condições, sem possibilidade de escolha sobre como deseja passar seus últimos 

momentos de vida, refletindo sobre sua experiência ou até tendo a oportunidade de 

reparar situações mal resolvidas e valorizar os relacionamentos que fazem parte de 

seu mundo 86.

O Programa de Cuidados Paliativos do Hospital do Câncer de Barretos, 

dentro da sua filosofia de trabalho, se propõe a minimizar angústias e necessidades 

físicas e emocionais das crianças e seus familiares no decorrer desses cuidados. 

Por outro lado, é um serviço recente, com inicio em meados de 2007 e todo o 

empenho é ir se estruturando com o lema de prestar um serviço de qualidade tanto 

em ambiente hospitalar quanto à domiciliar. Segundo o consenso estabelecido nesta 

instituição, a equipe multidisciplinar deve manter a família em constante orientação, 

participando das condutas do cuidar neste processo. Verificou-se com essa 

pesquisa que há, ainda, muito que se fazer neste sentido. 



6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Considera-se que os objetivos propostos por essa pesquisa foram 

atingidos e seus resultados permitem, inclusive, fazer recomendações para a 

qualificação da assistência de enfermagem e de toda a equipe de saúde à criança 

com câncer e em cuidados paliativos, auxiliando na estruturação de serviços que 

acolham as crianças e famílias e atendam as suas necessidades. 

Neste sentido, destaca-se que o planejamento consistente e a 

implementação adequada dos cuidados paliativos para as crianças e suas famílias 

devam passar pela questão do envolvimento dos profissionais, indo além do técnico-

científico, envolvendo questões de comunicação, ética, religião. Deve-se 

implementar uma assistência que considere o individuo como um todo, no seu 

aspecto biopsicossocial.  

O presente estudo revelou a importância da qualificação da equipe para a 

atenção integral às crianças e a suas famílias, promovendo a participação ativa 

dessas nos cuidados e nas decisões a serem tomadas, com o intuito de se obter a 

melhor qualidade de vida de todos os envolvidos, durante a fase de cuidados 

paliativos. 

Outro aspecto a se considerar é que uma grande parte das crianças em 

cuidados paliativos no hospital em foco procede de outros estados e ou de cidades 

no próprio estado de São Paulo, podendo encontrar grandes dificuldades no 

domicílio para cuidarem de suas crianças, principalmente se necessitarem de 

atenção profissional direta em caso de emergência, como foi constatado nesta 

pesquisa. Essa instituição hospitalar mantém contato via telefone nesses casos, 

porém esse contato nem sempre é efetivo. Considera-se por fim, a premência de se 

estabelecer uma rede de apoio, a partir dos municípios de origem dessas famílias, 

estabelecendo linhas de cuidados integrais à criança com câncer, tendo como 

referência o hospital especializado e mantendo a continuidade da atenção pelos 

serviços de saúde às famílias, mesmo após a perda de seus filhos. 
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APÊNDICE I 

Instrumento para Caracterização do Universo de Pacientes em Cuidados 
Paliativos



Apêndices e Anexos 86

APÊNDICE II 
Roteiro de Entrevista 

I- Identificação do Formulário 

Número do Formulário:       Data: ____/____/____      Início:          Término:    

1- Caracterização do entrevistado: 
Iniciais do nome: 
Sexo: 
Idade atual: 
Anos de aprovação escolar: 
Formação: 
Ocupação; 
Grau de parentesco com a criança: 
Procedência (município): 

2- Caracterização da criança: 

Iniciais do nome: 
Sexo: 
Idade no diagnóstico do câncer: 
Anos de aprovação escolar: 
Tipo de câncer: 
Idade da criança no óbito: 
Data do estabelecimento do cuidado paliativo: 

3- Caracterização Familiar: (pessoas que moram no mesmo domicílio e que mantém 
laços familiares, começar pelo chefe de família apontado pelo entrevistado como tal) 

N Grau de 
parentesco 

Sexo Idade Anos de estudo 
(completos) 

Formação Ocupação Renda mensal 
(reais) 

1        

2        

3        

4        

n...        

4- Questões norteadoras 
• Fale-me o que a sra. sabe sobre cuidados paliativos. 
•  Conte-me sobre a experiência de ter seu(sua) filho(a) sob cuidados paliativos
• Como foi a ajuda para cuidar de seu(sua) filho(a)? 
• O que a senhora poderia falar referente aos cuidados paliativos recebidos no 

hospital? 
• A senhora poderia falar alguma coisa que pudesse ter sido diferente nos cuidados 

com seu(sua) filho(a)? 
• Gostaria de falar mais alguma coisa? 
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APÊNDICE III 
CARTA INFORMATIVA 

Resolução 196/96 do Ministério da Saúde) 

Meu nome é Dileiny Antunes Geronutti e sou aluna do Curso de Pós Graduação em Enfermagem – 
Mestrado Profissional em Enfermagem da Faculdade de Medicina de Botucatu da UNESP. Você está 
sendo convidado(a) para participar de uma pesquisa, que tem como Título: “Significados de cuidados 
paliativos na vigência do câncer infantil para pais enlutados” que objetiva apreender o significado 
atribuído por pais aos cuidados paliativos voltados a crianças com câncer, atendidas no Hospital do 
Câncer de Barretos, com vistas à subsidiar qualificada assistência a crianças e a suas famílias, em 
situações semelhantes. Para participar dessa pesquisa, será necessário responder a uma entrevista 
que será preferencialmente no hospital ou em outro local de sua preferência e peço autorização para 
utilizar o gravador para que eu não esqueça nenhuma informação e nem tenha que ficar anotando na 
hora das entrevistas. Em nenhum momento haverá identificação dos nomes dos participantes do 
estudo e o que for falado e escrito será sigiloso. Caso não aceite participar desta pesquisa, você terá 
a liberdade de dizer, sem que haja qualquer prejuízo. 
Declaro que o presente projeto de pesquisa foi explicado em detalhes e que este documento após 
aprovação do CEP será elaborado em duas vias, sendo um entregue ao sujeito da pesquisa e outro 
será mantido em arquivo pelo pesquisador.

Dileiny Antunes Geronutti 1                                             Profª Drª Vera Lúcia Pamplona Tonete2

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA PARTICIPAÇÃO EM ESTUDO CIENTÍFICO 
(Resolução 196/96 do Ministério da Saúde) 

Tendo sido satisfatoriamente informado(a) sobre a pesquisa: “Significados de cuidados paliativos na 
vigência do câncer infantil para pais enlutados”, realizada sob a orientação da Professora Drª Vera 
Lúcia Pamplona Tonete, concordo em participar da mesma. Estou ciente de que meu nome não será 
divulgado e que a aluna e professora estão disponíveis para responder a quaisquer perguntas e que 
posso retirar este meu consentimento, a qualquer tempo, sem penalização. 

Barretos, ____ de ______________ de ______ 

Assinatura do Entrevistado

                                                
1  Dileiny Antunes Geronutti (pesquisadora)– Av. 1, 527- Barretos- Fone:17-9179-7019 e-mail: 
dileinyg@yahoo.com.br 
2  Vera Lúcia Pamplona Tonete (orientadora) – R. General Telles, 1396, apto. 121 – Botucatu – Fone: 
38155201 e-mail: pamp@fmb.unesp.br
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ANEXO  I 

MODELO TRIG - INVENTÁRIO TEXAS DE LUTO, REVISADO E TRADUZIDO POR ELIZABETH 
NUNES BARROS, 2008. 
PARTE I: COMPORTAMENTO PASSADO 
Pense no momento em que esta pessoa morreu e responda a todos os itens sobre seus sentimentos 
e ações ocorridos naquele período, conforme se aplica a você depois da morte desta pessoa. Esco-
lha 
a melhor resposta, colocando um X na letra correspondente. 
A= Completamente verdadeiro; B= Mais verdadeiro que falso; C= Nem verdadeiro nem falso; D= Mais 
falso que verdadeiro; E= Completamente falso. 
1. Depois da morte desta pessoa foi difícil conviver com determinadas pessoas. 
A B C D E 
2. Foi difícil trabalhar bem depois que esta pessoa morreu. 
A B C D E 
3. Depois da morte desta pessoa, eu perdi o interesse na minha família, amigos e atividades fora de 
casa. 
A B C D E 
4. Senti grande necessidade de fazer coisas que a pessoa que morreu tinha vontade de fazer. 
A B C D E 
5. Depois que esta pessoa morreu, fiquei irritado(a) mais do que de costume sem motivo. 
A B C D E 
6. Eu não consegui dar conta das minhas atividades de rotina nos primeiros três meses depois da 
morte desta pessoa. 
A B C D E 
7. Fiquei bravo(a) porque a pessoa que morreu me abandonou. 
A B C D E 
8. Foi difícil dormir depois que esta pessoa morreu. 
A B C D E 
PARTE II: SENTIMENTOS DO PRESENTE 
A partir de agora, responda os itens a seguir, colocando um X na letra correspondente. Considere como você se 
sente em relação à morte desta pessoa, atualmente. Por favor, não olhe as respostas que você deu na Parte I. 
A= Completamente verdadeiro; B= Mais verdadeiro que falso; C= Nem verdadeiro nem falso; D= Mais 
falso que verdadeiro; E= Completamente falso. 
1. Ainda choro quando penso na pessoa que morreu. 
A B C D E 
2. Ainda fico triste quando penso na pessoa que morreu. 
A B C D E 
3. Não consigo aceitar a morte desta pessoa. 
A B C D E 
4. Às vezes sinto muita falta da pessoa que morreu.
A B C D E 
5. Ainda hoje é doloroso relembrar da pessoa que morreu. 
A B C D E 
6. Estou preocupado(a) de tanto que eu penso na pessoa que morreu. 
A B C D E 
7. Controlo o choro quando penso na pessoa que morreu. 
A B C D E 
8. Na minha vida, ninguém vai ocupar o lugar da pessoa que morreu. 
A B C D E 
9. Não consigo parar de pensar na pessoa que morreu. 
A B C D E 
10. Acho injusto que esta pessoa tenha morrido. 
A B C D E 
11. Pessoas e coisas ao meu redor ainda me fazem lembrar da pessoa que morreu. 
A B C D E 
12. Sou incapaz de aceitar a morte desta pessoa. 
A B C D E 
13. Às vezes, ainda sinto vontade de chorar pela pessoa que morreu. 
A B C D E



Apêndices e Anexos 

Aprovação do C

ANEXO II 

Comitê de Ética do Hospital de Câncer 

89

de Barretos


	CAPA
	FOLHA DE ROSTO
	FICHA CATALOGRÁFICA
	DEDICATÓRIA
	AGRADECIMENTOS
	EPÍGRAFE
	RESUMO
	ABSTRACT
	LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS
	LISTA DE ILUSTRAÇÕES E QUADRO
	LISTA DE TABELAS
	SUMÁRIO
	1. APRESENTAÇÃO
	2. INTRODUÇÃO
	3. OBJETIVO
	4. ASPECTOS METODOLÓGICOS
	5. RESULTADOS E DISCUSSÃO
	CONSIDERAÇÕES FINAIS
	REFERÊNCIAS
	APÊNDICES E ANEXOS

