
O CUIDADO E A PROBLEMATICA DO SOFRIMENTO:
VIVÊNCIAS E PERCEPÇÕES DE CRIANÇAS E

ADOLESCENTES COM CÂNCER

Greiciane Iva OLIVEIRA (UnilesteMG); Luana das Graças COUTINHO (UnilesteMG); MÁRCIA

ELENA ANDRADE  SANTOS (UnilesteMG)

Objetivo: No Brasil, o câncer representa a segunda causa de mortalidade proporcional
entre crianças e adolescentes de 1 a 19 anos. Este trabalho objetiva identificar as
principais causas de sofrimento vivenciadas por um grupo de crianças e adolescentes
com câncer e como esse grupo percebe a realização dos cuidados de enfermagem.
Metodologia: Pesquisa qualitativa do tipo descritiva. A amostra será composta por
todas as crianças e adolescentes com câncer, em tratamento na unidade pediátrica do
hospital das clínicas da UFMG que aceitarem a participar da pesquisa. Os critérios de
inserção são: estado de lucidez e consciência preservadas e capacidade de
verbalização. Para a coleta de dados será utilizada uma entrevista, contendo três
perguntas abertas, sendo utilizado como recurso gravador de voz. Será feito uma carta
de consentimento para os entrevistados e seus pais.  O resultado das entrevistas será
analisado individualmente e transcrito, preservando o sentido e a emoção. Resultados:
Este trabalho trata-se de uma conclusão do curso de enfermagem, encontra-se em fase
de execução e a coleta de dados será realizada no mês de outubro de 2009, com
apresentação datada para o inicio de 2010. Contando com colaboração e participação
das crianças e adolescentes, pais e profissionais de enfermagem.  Os resultados desse
estudo serão divulgados para a população através de publicações em revista cientificas.
Conclusão: Espera-se que esse estudo possa contribuir para identificar as causas de
sofrimento, através do prisma das crianças e adolescentes com câncer em tratamento.
Possibilitando a compreensão dos profissionais de saúde para uma assistência
humanizada. 
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