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RESUMO

Câncer é definido como um conjunto de várias doenças que têm em comum o crescimento desordenado de células malignas, que invadem os 
tecidos e órgãos, podendo espalhar-se para outras regiões do corpo, formando as metástases. O câncer infantil é a denominação de uma série de 
doenças não contagiosas que atinge crianças e adolescentes de 0 a 19 anos, que tem em geral o aparecimento de células modificadas que se 
multiplicam de forma rápida e desordenada, em algum órgão, prejudicando o seu funcionamento. O diagnóstico do câncer  infantil causa um 
grande impacto para a criança e sua família, sendo um acontecimento devastador, capaz de provocar mudanças e reações inesperadas. Frente a 
essas possíveis  reações, os enfermeiros podem prestar informações claras para amenizar o medo e a angústia de seus clientes. A compreensão 
dessa vivência facilita o cuidar tanto da criança quanto da família. Neste sentido, esta pesquisa teve por objetivos: 1) Identificar as reações da 
família frente ao diagnóstico de câncer na criança; 2)Descrever a atuação da equipe de enfermagem frente a essas reações; 3) Analisar a atuação 
adequada a ser utilizada pela equipe de enfermagem na percepção da família. Trata-se de uma pesquisa descritiva, com abordagem  qualitativa. O 
cenário foi um ambulatório de hematologia de um hospital público localizado no Estado do Rio de Janeiro. Os sujeitos foram 7 (sete) mães de 
crianças em tratamento onco- hematológico. Utilizou-se para coleta de dados a entrevista semi-estruturada. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê 
de Ética e Pesquisa do Hospital onde foi realizada (nº 276/11). As falas  dos sujeitos foram transcritas na íntegra e analisadas através da análise 
temática. Emergiram as seguintes unidades temáticas: 1) as reações da família frente ao diagnóstico de câncer  infantil; 2) atuação da equipe de 
enfermagem frente às reações da família com diagnóstico de câncer infantil; 3) expectativa da família quanto à atuação da equipe de 
enfermagem junto aos familiares da criança com câncer. Conclui-se que para o atendimento das expectativas e necessidades dos familiares é de 
suma importância a atuação da equipe de enfermagem,  através de uma relação de empatia tornando assim, o cuidado mais eficiente, 
confortando, dando carinho, apoio, além de orientação e explicação acerca da doença e seu tratamento.
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