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RESUMO

O câncer infantil traz consigo sentimentos de medos e incertezas. Ao ser diagnosticado, tanto a criança como a família podem sofrer com quadros 
de depressão e ansiedade. Logo após inicia-se a árdua batalha através de tratamentos agressivos e os efeitos deles fragilizam o organismo dessas 
crianças repercutindo negativamente sobre a Qualidade de Vida. Objetivo: O objetivo geral da pesquisa foi descrever a qualidade de vida de 
crianças assistidas no Grupo de Apoio a Crianças com Câncer (GACC) Aracaju/SE. Método: Pesquisa observacional transversal do tipo série de 
casos, com abordagem quantitativa, em crianças oncológicas, e seus responsáveis, de ambos os sexos, assistidas em uma casa de apoio na cidade 
de Aracaju/SE. Foram aplicados os questionários de qualidade de vida, Autoquestionnaire Qualité de Vie Enfant Imagé (AUQEI), para as crianças, e 
o Child Health Questionnaire (CHQ PF50), para avaliar o bem-estar físico e psicossocial da criança, o qual é autoaplicável e é respondido pelos 
pais.  Resultados: Foram incluídas 6 crianças com idade entre 5 a 9 anos, onde 75% obteve um escore acima de 48 na escala AUQEI, sendo 
considerado como boa qualidade de vida, tendo o domínio família com maior pontuação e lazer com a mais baixa. Nas questões abertas do 
mesmo questionário as crianças referiram se sentir infeliz ou muito infeliz durante a descoberta do câncer e ao cair o cabelo, em contrapartida, 
relataram se sentir feliz ao estar com a família e ao brincar com os amigos.  Enquanto, no questionário respondido pelos pais, o CHQ-PF50, 50% 
relataram algum grau de limitação do filho em realizar atividades de alta energia, como a prática de esportes e 25% referiram que o 
comportamento do filho causou conflitos na família. Conclusão: O presente estudo obteve em geral uma Boa Qualidade de vida na perspectiva da 
criança tendo como referência os valores do AUQEI. No entanto, na visão dos pais, seus filhos apresentam limitações físicas, devido à fadiga, para 
atividades de alta energia como correr, jogar bola e andar de bicicleta, repercutindo assim na qualidade de vida.
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