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Câncer na Infância e Adolescência: Aspectos emocionais da família nas diferentes 

fases do adoecer 

Resumo 

Mesmo diante de todos os avanços da medicina e tecnologia, o câncer ainda é uma 

doença extremamente temida já que está fortemente associada à morte. O diagnóstico 

por si só gera intenso sofrimento ao paciente e as pessoas que o cercam. Desde o 

momento do diagnóstico, até o desenvolvimento da doença, tratamentos e intervenções 

médicas são realizadas. Até a erradicação da doença ou a ocorrência da morte, família e 

paciente compartilham medos e incertezas, além de terem suas rotinas completamente 

transformadas. Devido ao grande sofrimento e stress causado pelas etapas do 

tratamento e hospitalização, este projeto visa identificar os aspectos emocionais dos pais 

ou familiares de crianças ou adolescentes com câncer em um ambulatório de 

oncohematologia pediátrica, filantrópico, localizado no município de Jundiaí. A coleta de 

dados será feita através de entrevista e aplicação do Inventário de Sintomas de Stress 

para Adultos de Lipp (ISSL), instrumento que possibilita a identificação do stress e a fase 

em que se encontra (alerta, resistência, quase exaustão e exaustão). 

Palavras-chave - Câncer, Infância, Adolescência, Família, Inventário de Sintomas de 

Stress para Adultos de Lipp (ISSL) 

Introdução 

Dentre as doenças crônicas infantis, o câncer se destaca pela alta incidência e 

repercussões na vida da criança ou do adolescente e das pessoas que o cerca, 

principalmente no ambiente familiar (SILVA et al, 2009). O câncer quando confirmado, 

não é exclusivo do paciente, mas também de seus familiares, a forma como cada pessoa 

irá reagir pode variar se diversos fatores forem considerados (CARDOSO, 2007).  

Após o choque inicial do diagnóstico, é comum que os pais questionem o motivo da 

criança ou do adolescente ser portadora de tal doença, muitas vezes sentindo-se 

culpados pela ocorrência do câncer. Além das questões emocionais, a rotina destas 

famílias é extremamente modificada (CARDOSO, 2007). 

No decorrer do tratamento, a criança ou adolescente, assim como a família 

enfrentam diversos problemas como: longos períodos de hospitalização, internações 

frequentes, terapêutica agressiva, dificuldade pela separação de membros da família 

durante as internações, interrupção e modificação de atividades diárias, limitações na 

compreensão do diagnóstico, dificuldade financeira, angústia, sofrimento e medo 

constante da morte (NASCIMENTO et al, 2005).  
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Assim como o paciente, a família também é tomada por angústias e incertezas e é 

por isso que se torna fundamental a possibilidade de expor seus sentimentos e emoções 

de modo a contribuir para uma melhor forma de enfrentamento da doença (CARDOSO, 

2007). 

Quando uma criança ou adolescente é diagnosticado com câncer, o medo e 

sofrimento além de todas as consequências do tratamento acabam afetando não só o 

paciente, mas também os pais (ou responsáveis). A maneira como cada membro da 

família reage pode variar se levados em conta diversos fatores que vão desde o contexto 

social até a resiliência de cada um (CARDOSO, 2007). Desta forma, esta pesquisa se 

torna importante pelo fato de poder identificar os aspectos emocionais dos pais e / ou 

familiares destas crianças e adolescentes já que de modo geral o foco é o paciente 

quando de fato, a família também necessita de atenção à sua saúde e cuidados. 

Objetivos 

O objetivo desta pesquisa é identificar os aspectos emocionais de pais ou familiares 

de crianças e adolescentes com câncer.  

Metodologia  

Será realizada pesquisa descritiva, de cunho quantitativo com 26 pais e / ou 

familiares de pacientes em tratamento de câncer. Os dados serão coletados no 

ambulatório de oncohematologia pediátrica, filantrópico do município de Jundiaí entre os 

meses de junho e outubro de 2013 e posteriormente serão tabulados em planilhas de 

excel. Os participantes responderão a um questionário sócio demográfico referente aos 

sentimentos do acompanhante e o Inventário de Sintomas de Stress de Lipp ISSL. Os 

critérios para inclusão são: Homens e / ou mulheres, todos, pais de crianças ou 

adolescentes com câncer, em tratamento num ambulatório de oncohematologia 

pediátrica, filantrópico da cidade de Jundiaí. Na ausência dos pais, poderão ser incluídos 

caso aceitem, familiares de primeiro grau (irmãos maiores de 18 anos, avós maternos ou 

paternos). A coleta de dados será feita em ambiente privativo, mantendo sigilo nas 

respostas do questionário e inventário utilizados, respeitando desta forma, os aspectos 

éticos do projeto.  

Desenvolvimento 

Até o momento, foram realizadas duas visitas ao ambulatório de oncohematologia 

pediátrica, com o objetivo de observação do local, onde serão coletados os dados. 

Paralelamente ás visitas, foi realizado o estudo do Inventário de Sintomas de Stress de 
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Lipp ISSL e pesquisa bibliográfica a cerca do tema abordado. Também o Projeto foi 

submetido e aprovado pelo CEP da Anhanguera, sob o número 215.904.  

Resultados Preliminares 

Até o momento os resultados que se apresentam são teóricos, tendo como base a 

pesquisa referencial realizada desde o início. Foram lidos e fichados artigos sobre o 

tema, além de estudo mais aprofundado do Inventário de Sintomas de Stress de Lipp 

ISSL. O sumário contendo os temas teóricos do trabalho, também foi definido. Os dias 

de agendamento para a coleta dos dados estão previstos para iniciar entre no mês de 

julho, respeitando o calendário proposto pelo ambulatório e dentro do previsto no 

cronograma da pesquisa. Ao final da coleta dos dados espera-se alcançar resultados 

que indiquem os aspectos emocionais na população escolhida para esta pesquisa.  
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