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RESUMO 

Introdução: Hoje em dia defende-se que a família é o contexto mais favorável para a criança 

portadora de doença crónica receber os cuidados de que necessita. Tal preceito tem vindo a 

resultar no crescente envolvimento e responsabilização da família em cuidados de saúde 

complexos. O envolvimento nos cuidados ao filho e o conhecimento detalhado que os pais 

adquirem sobre a condição do menor permitem que estes trabalhem a par com os profissionais 

de saúde. A literatura refere que tomar conta de um filho com cancro é uma circunstância que 

conduz a um processo de transformação em que os pais experimentam mudanças definitivas 

nas diversas dimensões da sua vida, necessitando de recuperar o equilíbrio e o bem-estar 

pessoal. Este processo designa-se de transição. 

 

Objetivos: Explorar a experiência de tomar conta de um filho com cancro, tendo como referencial 

teórico a Teoria das Transições (Meleis et al., 2000); conhecer as respostas desenvolvidas pelos 

pais quando vivem a experiência de tomar conta de um filho com cancro; desenvolver uma 

proposta de instrumento que permita monitorizar as respostas parentais presentes na transição. 

 

Metodologia: O processo de investigação foi desenvolvido em três fases com métodos e 

técnicas específicas. A primeira fase consistiu numa análise secundária qualitativa aos dados de 

um estudo anterior, centrado na experiência de tomar conta de um filho com cancro, no qual 

participaram 17 pais. A segunda fase compreendeu a produção de conhecimento sobre as 

respostas parentais, com base em 25 pais a viver esta experiência, com recurso à teoria 

fundamentada nos dados. A terceira fase constou de uma abordagem metodológica de 

desenvolvimento de um instrumento para monitorização das respostas parentais presentes na 

transição em estudo. Para validação do conteúdo do instrumento recorreu-se à técnica de grupo 

focal no qual participaram 16 enfermeiros provenientes das duas unidades de oncologia 

pediátrica envolvidas na segunda fase da investigação. 

 

Resultados: O progenitor que toma conta de um filho com cancro experimenta uma transição 

de natureza desenvolvimental, relacionada com o exercício da parentalidade e com a 

reformulação e expansão das competências para tomar conta. O curso da transição pode ser 

influenciado por condições pessoais, sociais e comunitárias. O trabalho de investigação permitiu 

identificar um conjunto de respostas parentais, presentes na transição, sendo que uma parte 

substancial destas está relacionada diretamente com o tomar conta da criança. As respostas vão 

surgindo de uma forma gradual, não aleatória e em momentos diferentes do processo, 

observando-se ainda que estão relacionadas entre si e que são capazes de se influenciarem 

mutuamente. A última fase da investigação permitiu desenvolver um conjunto de indicadores 

para a monitorização das respostas parentais. 

 

Conclusões: Um conhecimento sustentado sobre as respostas parentais permitirá: identificar 

pais em situação de vulnerabilidade ou risco; identificar necessidades de cuidados ao longo da 

transição; avaliar o resultado obtido pelas terapêuticas de enfermagem; conduzir as pessoas 

para transições saudáveis; e identificar as melhores práticas de cuidados. O sucesso das 

terapêuticas da enfermagem, na promoção de transições saudáveis, poderá ser avaliado 

atendendo aos ganhos em saúde sensíveis aos cuidados realizados pelos enfermeiros e que 

resultaram da sua tomada de decisão. 

 

Palavras-chave: pais, crianças, cancro, tomar conta, enfermagem, Teoria das Transições.  
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ABSTRACT 

Background:  Nowadays, family is considered the privileged context of care for a child with a 

chronic illness. This assumption implies a larger engagement and accountability of the family, 

including complex health care provision to the child. The close involvement of the parents 

assisting the child’s condition and needs, allow them to work together with health professionals. 

The literature stresses that becoming a parent of a child with cancer involves a transition process. 

This person will experience radical changes in several dimensions of his life and will necessarily 

need to recover balance and personal well-being. 

 

Aims:  To explore the experience of caring for a child with cancer based on the Theory of 

Transitions (Meleis et al., 2000); To investigate the parents’ responses when going through the 

experience of caring for a child with cancer; To develop a scale that enables nurses to monitor 

the parental responses in transitions process. 

 

Methodology:  The research was developed in three phases, each one with specific qualitative 

methodologies. The first phase consisted of a secondary analysis of data obtained in an earlier 

study. This phase of the study involved 17 parents of children with cancer in active disease 

treatment. The second phase involved the development of knowledge about parental responses 

produced by parents while caring for a child with cancer using grounded theory methodology. 

This phase of the study involved more 25 parents of children with cancer in active disease 

treatment. The third phase consisted of a methodological approach to develop an instrument to 

monitor parental responses along the transition. To validate the content of the instrument, we 

used the focal group technique. This phase of the study involved 16 nurses from the two 

paediatrics oncology units involved in the second phase. 

 

Results:  Parents experience a developmental transition with respect to parenting, usually 

involving a reformulation and expansion of the caretaking process. The course of the transition 

can be influenced by personal, social and community conditions. In the studied transition, it was 

possible to identify several responses that are common among parents and often recurrent. A 

substantial part of the parental responses is related with parenting responsibilities and caretaking. 

They arise in a gradual and a non-random manner and at different times along the transition 

course. These parental responses are related and able to influence each other. Parental 

responses can be monitored with the specific indicators that we developed in the last phase of 

the investigation process. 

 

Conclusions:  A sustained and in-depth knowledge about parental responses will enable nurses: 

to identify parents in vulnerable or at-risk situations; to identify parents needs along the process; 

to identify the best nursing therapeutics; to assess if the nursing therapeutics are able to meet the 

expected results, leading the person to a healthy transition; to improved quality of care and health 

gains that are sensitive to nursing care. 

 

Keywords:  parents, child, cancer, caretaking, nursing, Transitions Theory 
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INTRODUÇÃO 

A duração do tratamento da doença oncológica, os efeitos secundários, as 

morbilidades que persistem e as necessidades de cuidados de saúde que daí resultam 

são circunstâncias promotoras de um contacto próximo e duradoiro entre os 

profissionais de saúde, a criança e sua família. As necessidades da criança determinam 

a regularidade dos encontros entre os pais e os profissionais de saúde, são a sua 

prioridade e preenchem a quase totalidade do seu conteúdo. Como tal, o tempo que 

cada profissional aloca aos “encontros com a criança/pais” são, essencialmente, em 

função das necessidades da criança e não das necessidades que a família possa ter. 

No tempo, pais e profissionais de saúde desenvolvem uma relação, que tem nas 

necessidades da criança a sua principal razão de existir. 

A evolução das abordagens terapêuticas no tratamento das doenças oncológicas, 

o prolongamento e transferência dos cuidados para o contexto domiciliar, o crescente 

envolvimento e responsabilização da família por cuidados de saúde complexos e a 

diversidade de tipologias e contextos familiares são circunstâncias que acentuam a 

importância e a necessidade dos profissionais em pediatria considerarem, igualmente, 

como foco da sua atenção clínica a família, de um modo particular os seus pais. O 

profissional de saúde necessita de conhecer o contexto familiar, assim como as 

necessidades, dificuldades, expetativas, disponibilidade, capacidades cognitivas, físicas 

e psicológicas dos familiares que se assumem como responsáveis pelos cuidados à 

criança. 

A investigação que desenvolvemos e que apresentamos neste relatório é fruto do 

trabalho, desenvolvido ao longo dos últimos anos, centrado no estudo de pais que vivem 

a experiência de tomar conta de um filho menor com cancro, atendendo nomeadamente 

às consequências para os próprios e para o exercício da parentalidade. O interesse por 

esta área temática resultou, em grande medida, do anterior exercício profissional do 

candidato ao grau de Doutor, numa unidade de oncologia pediátrica durante vários 

anos. 

 

Justificação do estudo 

A investigação que apresentamos neste relatório inscreve-se na área do cancro 

na infância, centrando-se de um modo particular nos pais que vivem a experiência de 

tomar conta de um filho com cancro, assegurando as necessidades do menor.  

A atual filosofia dos cuidados de saúde em pediatria – cuidados centrados na 
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família - assenta em várias preposições, das quais destacamos três: (a) a pessoa 

portadora de uma doença crónica deve, sempre que possível, ser tratada no seu 

ambiente familiar e afetivo; (b) a pessoa com doença crónica pode sobreviver durante 

vários anos a necessitar de cuidados de saúde; e (c) os cuidados de saúde serão 

eficazes na medida em que forem considerados numa perspetiva familiar. Esta 

perspetiva familiar deve incluir: (a) elementos que dela fazem parte; (b) recursos; 

(c) necessidades; (d) desejo de envolvimento nos cuidados ao familiar doente; 

(e) disponibilidade para o envolvimento nos cuidados ao familiar doente; 

(f) desempenho do papel de familiar cuidador; (g) capacidade física e cognitiva para o 

papel; e (h) necessidades de aprendizagem do familiar cuidador. 

O Regulamento dos Padrões de Qualidade dos Cuidados Especializados em 

Enfermagem de Saúde da Criança e do Jovem define “pessoa” como o binómio 

constituído pela criança/jovem e a sua família (Ordem dos Enfermeiros, 2011). Ainda 

segundo esta entidade, «família compreende o conjunto de indivíduos que possui a 

responsabilidade de prestar cuidados à criança/jovem, exercendo uma forte influência 

no seu crescimento e desenvolvimento […] não excluindo a importância de outras 

pessoas significativas/prestador informal de cuidados, e/ou contextos na vida da 

criança/jovem, pelo que, nesta perspetiva, são alvo da intervenção do Enfermeiro 

Especialista em Enfermagem de Saúde da Criança e do Jovem.» (Ordem dos 

Enfermeiros, 2011, p. 4). 

Na maior parte das vezes, os principais cuidadores da criança com doença crónica 

são os seus pais e de um modo particular a mãe. Os pais de uma criança portadora de 

uma doença crónica não podem ser considerados como um recurso para os 

profissionais de saúde, quer seja numa dinâmica de apenas envolvimento nos cuidados, 

quer seja como parceiro nos cuidados, sob a pena de resultar em prejuízo para a criança 

e para os seus pais. Eles são imprescindíveis nos cuidados à criança e determinantes 

para o sucesso do tratamento da doença e na qualidade de vida do menor. Assim sendo, 

os profissionais de saúde em pediatria têm de os considerar como foco dos seus 

cuidados e integrar as suas necessidades no processo de tomada de decisão em 

cuidados de saúde. Na nossa perspetiva, em pediatria oncológica, os “ganhos em 

saúde” e os indicadores da qualidade dos cuidados deveriam incluir os resultados 

alcançados no que diz respeito aos pais, decorrentes das necessidades 

identificadas, e não apenas os resultados obtidos no que diz respeito às 

necessidades da criança. 

Ao longo dos últimos anos de pesquisa, fizemos várias incursões pelas bases de 

dados científicas para aprofundar o nosso conhecimento sobre a criança com doença 

oncológica. A literatura disponível é vasta e diversa, dificultando, por vezes, a obtenção 
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de uma resposta rápida às questões que determinaram cada pesquisa. Trata-se de um 

tema que é objeto de estudo por diferentes áreas disciplinares tais como a sociologia, 

psicologia, medicina, enfermagem, biologia, farmacologia… Cada uma, dentro do seu 

âmbito disciplinar, produz e aumenta o conhecimento sobre o assunto: (a) dando a 

conhecer como a doença é vivida, social e individualmente; (b)  investigando e 

operacionalizando as melhores estratégias de diagnóstico e de tratamento; 

(c)  investigando as respostas humanas aos processos de doença e propondo as 

medidas terapêuticas que permitam a pessoa prosseguir com o seu projeto de saúde; 

(d)  estudando o comportamento da doença do ponto de vista biológico; ou 

(e)  investigando e aprimorando as melhores estratégias farmacológicas.  

Do cruzamento da nossa experiência profissional, com as particularidades da 

doença oncológica na infância, com a filosofia dos “cuidados centrados na família” e 

com a pretensão de refletir sobre o papel e contributos da enfermagem, considerámos 

ser pertinente aprofundar o conhecimento sobre as respostas desenvolvidas pelas 

pessoas que vivem a experiência de tomar conta de um filho com cancro, tendo como 

referencial teórico a Teoria das Transições, desenvolvida por Meleis e colaboradores 

desde a década de oitenta do século XX (Meleis, Sawyer, Im, Messias, e Schumacher, 

2000). Esta teoria postula que, ao longo da vida, as pessoas experimentam 

acontecimentos que são capazes de provocar mudanças estruturais e definitivas no 

próprio, geradoras de instabilidade. Perante tais acontecimentos, e sob novas 

condições, as pessoas também procuram superar o sucedido e retomar a sua vida, 

recuperando a saúde e bem-estar possíveis (Meleis, 2007; Schumacher e Meleis, 1994). 

Este processo, que medeia desde a ocorrência do evento inicial - trazendo consigo a 

instabilidade e a rutura -, até a uma nova estabilidade e desenvolvimento de novos 

padrões de funcionamento, pode ser entendido como uma transição (Chick e Meleis, 

1986; Meleis, 2012). 

A literatura refere que tornar-se pai de uma criança com cancro implica um 

processo de transição, que passa por uma redefinição da própria identidade (Young, 

Dixon-Woods, e Heney, 2002). Faulker, Peace e O’Keffe (1995, p.56) referem-se a este 

acontecimento dizendo que «quando uma criança tem um cancro, os pais entram num 

pesadelo, onde o terreno não é familiar, o futuro é incerto e as suas habilidades são 

levadas ao extremo. A partir do momento do diagnóstico a vida ‘normal’ acaba e pode 

nunca mais voltar ao que era anteriormente». Note-se que esta ideia de irreversibilidade, 

não deve ser entendido numa perspetiva negativa. Por exemplo, Moos e Schaefar 

(1984), no desenvolvimento da sua teoria, referem que uma pessoa perante um 

acontecimento ameaçador organiza-se no sentido de rapidamente recuperar o seu 

equilíbrio, resultando num processo de transição com alterações permanentes e que 
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pode inclusive favorecer o crescimento da pessoa, reforçar a sua maturidade e resultar 

na redefinição das prioridades da sua vida. Segundo Meleis e colaboradores (Meleis et 

al., 2000) os eventos relacionados com saúde/doença, de forma direta ou indireta, 

podem ser vividos de uma forma saudável e inclusivamente levar ao domínio de novas 

capacidades, desenvolvimento da confiança e de habilidades de coping e à 

reformulação da própria identidade. 

Uma investigação que realizámos entre 2005 e 2009, no âmbito do Mestrado em 

Ciências de Enfermagem, centrada na pessoa que vive a experiência de tomar conta de 

um filho com cancro, revelou que: (a) a criança portadora de cancro assume a 

centralidade nas vidas dos que lhe são próximos; (b) na maior parte das vezes, é a 

mulher (mãe) que assume a responsabilidade de assegurar as necessidades do menor; 

(c) como cuidadora e responsável pela criança, a mulher tem oportunidade de utilizar 

habilidades que possui e de desenvolver novas competências para dar resposta às 

necessidades do filho doente; (d) a visão que desenvolve sobre o seu mérito no 

cumprimento da missão de tomar conta do filho e dos outros familiares é determinante 

para a sua autoimagem e autoconceito; e (e) gradualmente, a mulher toma consciência 

de que a experiência tem repercussões nas características (físicas e psicológicas) que 

definem a sua identidade com mudanças profundas e que considera definitivas (Silva, 

2009). 

A realização desta investigação - da qual acabámos de referir as suas principais 

conclusões - tornou visível o processo de mudança que acontece nas vidas destas 

pessoas. Os pais vivem este acontecimento e suas consequências, essencialmente, 

sustentados nas suas capacidades e habilidades pessoais. De forma deliberada ou 

inconsciente, eles mobilizam diferentes tipos de recursos (internos e externos; humanos 

e materiais) para responder às dificuldades e desafios com os quais se defrontam 

diariamente. 

Com este estudo ficamos mais conhecedores do percurso que os pais realizam, o 

quanto estão comprometidos e as implicações do acontecimento. Mas, 

simultaneamente, sentimos necessidade de aprofundar o conhecimento em relação às 

respostas que estes desenvolvem, na tentativa diária de lidar com as solicitações que 

resultam da nova condição. Estamos em crer que os profissionais de saúde são um 

recurso que pode fazer a diferença nesta experiência, orientando, ensinando, 

instruindo, reforçando habilidades e fomentando o desenvolvimento de competências, 

legitimando as dificuldades e reforçando a autoestima e autoconceito destas 

pessoas.  

Pelo que acabámos de expor consideramos pertinente aprofundar o saber sobre 

a experiência de tomar conta de um filho com cancro. Acreditamos que com um maior 
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conhecimento sobre a experiência, em particular sobre as respostas parentais, 

estaremos em condições de identificar as necessidades de cuidados dos progenitores 

em tempo oportuno e propor estratégias terapêuticas que conduzam aos melhores 

resultados, em especial os que estão relacionados com a mestria e bem-estar destes 

adultos.  Alcançar ganhos em saúde é o objetivo da ação dos profissionais de 

saúde. 

 

Finalidade, questões e objetivos da investigação 

Compete aos profissionais de saúde produzir o conhecimento necessário para 

desempenhar a sua função, sustentada na melhor evidência científica, e serem capazes 

de gerar resultados que se traduzam em ganhos em saúde. A tese que desenvolvemos 

teve como finalidade contribuir para a expansão do conhecimento sobre a experiência 

de tomar conta de um filho com cancro, proporcionando uma estrutura teórica capaz de 

sustentar e orientar os profissionais de saúde na prática clínica. 

A identificação da problemática e da finalidade do trabalho suscitaram um conjunto 

de perguntas que ajudaram a orientar a investigação: 

‒ os pais que tomam conta de um filho com cancro vivem um processo de 

transição tal como é definido por Meleis e colaboradores (Meleis et al., 2000)? 

‒ qual a natureza da transição vivida? 

‒ quais as propriedades da transição? 

‒ existem circunstâncias capazes de influenciar o curso de uma transição? E 

quais são essas circunstâncias? De que forma condicionam a transição? 

‒ a experiência de tomar conta de um filho com cancro suscita o 

desenvolvimento de respostas pelos pais com o propósito de gerir as 

solicitações do seu quotidiano? 

‒ de que forma as respostas parentais relevarão para a enfermagem? Quais as 

que são sensíveis aos cuidados da enfermagem? Quais as respostas 

clinicamente úteis? 

‒ qual a relevância em monitorizar as respostas parentais? 

‒ quais as respostas que deverão ser monitorizadas regularmente? Como 

poderão ser monitorizadas? 

 

Estas questões de investigação deram origem a três objetivos gerais: 

‒ explorar a experiência de tomar conta de um filho com cancro, tendo como 

referencial teórico a Teoria das Transições (Meleis et al., 2000);  

‒ conhecer as respostas desenvolvidas pelos pais quando vivem a experiência 
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de tomar conta de um filho com cancro à luz da perspetiva teórica proposta 

pela Teoria das Transições (Meleis et al., 2000);  

‒ desenvolver uma proposta de instrumento que permita monitorizar as 

respostas parentais. 

 

Cada um destes objetivos gerais esteve na origem de vários objetivos específicos 

que determinaram o curso e as etapas da investigação. Nos capítulos seguintes são 

descritos os objetivos relativos a cada fase de desenvolvimento do trabalho. Estes 

objetivos ajudarão a compreender as opções metodológicas seguidas e o propósito de 

cada uma das etapas. 

 

Metodologia 

Tendo em conta o objeto de estudo e os objetivos da investigação, optámos por 

uma abordagem metodológica exclusivamente qualitativa para o desenvolvimento do 

trabalho. Esta opção pareceu-nos a mais adequada uma vez que pretendíamos 

descrever, explicar e compreender a experiência de tomar conta de um filho com cancro 

a partir dos pais e da vivência íntima e individual de cada um deles. 

Enquanto investigadores, entendemos que a explicação da realidade depende da 

experiência individual (premissa ontológica), e que da nossa relação com o objeto de 

estudo nascem compreensões do mundo (premissa epistemológica). Estamos também 

convictos que as construções/interpretações individuais do investigador devem ser 

apuradas e refinadas através da sua relação com os “autores” da realidade que pretende 

conhecer melhor (premissa metodológica). Este posicionamento remeteu a nossa 

investigação para um paradigma construtivista-interpretativo (Guba e Lincoln, 1994). 

Este paradigma assume: (a) a existência de múltiplas realidades; (b) que o investigador 

e o “investigado” produzem em conjunto interpretações sobre o real; e (c) que estes 

estabelecem relações através de procedimentos metodológicos (Denzin e Lincolm, 

2006). 

Enquadrados por este paradigma - entendido como «conjunto básico de crenças 

que orientam a nossa ação» (Guba cit. por Denzin e Lincolm, 2006) -, e tendo assumido 

uma abordagem qualitativa, selecionámos métodos que permitissem a compreensão do 

fenómeno, a produção de sínteses (a partir de experiências individuais) e a teorização 

sobre o fenómeno (desenvolvendo um esquema teórico que proporciona estrutura aos 

dados qualitativos) (Morse, 1994). Neste sentido, e de modo a conciliar os pressupostos 

enunciados com os propósitos da investigação, a escolha dos métodos - para interação 
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com o objeto de estudo - recaiu sobre a “análise secundária”, “teoria fundamentada nos 

dados” e “análise de conteúdo”. 

 

Visão global do trabalho desenvolvido 

Os objetivos definidos para a investigação determinaram a sequência e fases do 

trabalho. A primeira fase consistiu na realização de uma análise secundária aos dados 

obtidos no estudo do mestrado. A partir do referencial teórico proposto pela Teoria das 

Transições (Meleis et al., 2000) realizámos uma nova análise de conteúdo aos dados 

previamente obtidos. A análise secundária confirmou que os pais vivem um processo 

de transição enquanto tomam conta do filho com cancro. A partir desta análise foi 

possível identificar a natureza da transição, as características ou atributos e condições 

que a facilitam ou a inibem.  

A segunda fase consistiu em identificar os padrões de resposta desenvolvidos 

pelos pais que vivem a experiência de tomar conta de um filho com cancro. Chegados 

aqui, o estudo manteve uma abordagem de natureza qualitativa, com recurso 

metodológico à teoria fundamentada nos dados. Com o propósito de identificarmos os 

padrões de resposta da transição em estudo, avançámos para o trabalho de campo 

entrevistando pais de crianças com cancro em fase ativa de tratamento. Nesta fase, 

participaram 25 pais com as suas experiências. Através dos seus testemunhos foi 

possível identificar algumas dezenas de respostas relativas a comportamentos, atitudes 

e competências experimentados e compartilhados entre eles. Uma revisão integrativa 

da literatura realizada nesta altura veio confirmar os resultados obtidos, através da teoria 

fundamentada nos dados.  

A terceira fase teve como propósito a identificação de indicadores das respostas 

parentais e a construção de um instrumento que permitisse acompanhar a evolução das 

respostas parentais presentes na transição. Dada a grande quantidade e pormenor de 

dados disponível foi necessário fazer um processo de análise que permitisse identificar 

as respostas parentais clinicamente úteis e sensíveis aos cuidados de enfermagem. As 

respostas parentais consideradas clinicamente úteis e sensíveis aos cuidados foram 

analisadas e delas emergiram os indicadores. Após este processo, realizámos um grupo 

focal em que participaram enfermeiros com experiência profissional em pediatria 

oncológica. Os participantes pronunciaram-se quanto à utilidade dos indicadores para 

a prática clínica, sensibilidade aos cuidados de enfermagem e adequação sintática. 

Esta fase conclui-se com a identificação das escalas a associar aos indicadores na 

perspetiva de construção de um instrumento para monitorização das respostas 

parentais. 
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Organização do relatório 

O presente documento está organizado em três partes. O primeiro segmento 

corresponde ao enquadramento teórico da investigação, abordando conceitos centrais 

à compreensão do objeto de estudo. A incursão pela literatura foi importante, tendo 

permitido rever noções, organizar o pensamento e constituir uma base de suporte à 

investigação que estava em curso. A revisão de literatura aconteceu ao longo de todo o 

processo sempre que se considerou necessário ou oportuno fazer. No capítulo um, 

procedemos à explanação do conhecimento produzido e publicado sobre os conceitos 

considerados centrais: parentalidade e papel parental; cuidados centrados na família e 

parceria nos cuidados; criança com cancro; transição; ganhos em saúde.  

A segunda parte do documento reúne os capítulos dois e três, ambos centrados 

no estudo da pessoa que vive a experiência de tomar conta de um filho com cancro. No 

capítulo dois, apresentamos a análise secundária qualitativa aos dados obtidos através 

de uma investigação realizada no mestrado. Durante esta etapa da investigação, 

procurámos explorar a experiência de tomar conta de um filho com cancro, tendo como 

referencial teórico a Teoria das Transição. Este capítulo inicia-se com justificação da 

pertinência da análise secundária, seguida das considerações sobre a metodologia, 

apresentação dos participantes, resultados obtidos e termina-se com a discussão que 

os mesmos suscitaram. O capítulo três corresponde à secção mais volumosa deste 

documento. A metodologia de trabalho seguida, a quantidade de dados obtidos e 

manipulados, a sua análise e a redação dos resultados são responsáveis pelas várias 

páginas de texto. A extensão dos dados e resultados obtidos vieram confirmar a 

pertinência do objeto de estudo e da abordagem metodológica adotada. Durante esta 

etapa da investigação procurámos conhecer as respostas desenvolvidas pelos pais 

quando vivem a experiência de tomar conta de um filho com cancro. Este capítulo está 

organizado da seguinte forma: justificação do estudo, objetivos, apresentação da 

metodologia, considerações éticas, apresentação do processo de análise dos dados, 

caracterização dos participantes, apresentação dos resultados e discussão sugerida 

pelos resultados obtidos.    

A terceira parte corresponde ao quarto capítulo deste documento, e está centrada 

nas questões da monitorização da transição e na construção de um instrumento para 

este efeito. Este capítulo diz respeito à última fase da nossa investigação. O conteúdo 

deste capítulo inicia-se com a justificação da pertinência da criação de um instrumento 

para a monitorização das respostas parentais, seguindo-se a identificação dos objetivos 

e da metodologia usada para a sua construção. Apresenta-se o processo de construção 

do instrumento e finaliza-se com uma discussão sobre a pertinência e potencialidades 

do mesmo. 



9 

Os capítulos um, dois, três e quatro são finalizados com uma síntese, que segue 

uma lógica de justificação do estudo, metodologia, resultados e principais conclusões.  

Este documento fica concluído com a apresentação de uma síntese global dos 

resultados desta investigação, destacando aqueles que consideramos ser os principais 

contributos do trabalho para o estado da arte, antecipando-se eventuais repercussões 

para a investigação, para a prática clínica e para o ensino da enfermagem. 
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ENQUADRAMENTO CONCETUAL 
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1. CONCEITOS CENTRAIS À COMPREENSÃO DO OBJETO 

DE ESTUDO 

A área temática e os conceitos essenciais à sustentação teórica do nosso projeto 

foram prontamente identificados no início da investigação. No entanto, ao longo do 

tempo, foram emergindo outros fenómenos e identificados conceitos com eles 

relacionados. Estas ocorrências estiveram na origem das várias incursões que 

realizámos à literatura, para obter esclarecimentos ou conhecimentos adicionais.    

Dos vários fenómenos que se relacionam com o nosso objeto de estudo decidimos 

realizar uma reflexão mais profunda sobre “papel parental”, “parentalidade” e “tomar 

conta”; “a criança com cancro”; “cuidados centrados na família” e “parceria nos 

cuidados”; “transição”; “ganhos em saúde sensíveis aos cuidados de enfermagem”. A 

revisão destes conceitos foi importante para contextualização do nosso objeto de estudo 

na área temática, identificação das suas dimensões e definição das fronteiras. 

 

 

1.1. O papel parental e o exercício da parentalidade  

Definição dos conceitos 

O papel parental e o exercício da parentalidade são dois conceitos amplamente 

estudados por diversas disciplinas. O papel parental tem sido considerado como um dos 

papéis mais exigentes e ao mesmo tempo mais gratificante que um adulto experimenta 

no seu ciclo de vida (Ferreira et al., 2014). 

Para a disciplina de enfermagem o desempenho do papel parental pressupõe: 

(a) a pessoa interagir de acordo com as responsabilidades de ser pai/mãe; (b) a pessoa 

interiorizar as expetativas da família, amigos e sociedade no que diz respeito aos 

comportamentos adequados/desadequados no desempenho do papel e (c) a pessoa 

apresentar comportamentos que demonstrem a interiorização das expetativas familiares 

e sociais no que diz respeito à promoção e desenvolvimento desejáveis para uma 

criança dependente (Internacional Council of Nurses, 2015). Deste modo, poder-se-á 

dizer que o papel maternal/paternal, em certa medida, é aprendido e apreendido social 

e culturalmente pelas pessoas a viver a circunstância de ter um filho num dado momento 

e cultura. Em síntese, o conceito de papel parental diz respeito a uma atribuição 

social/cultural que tem implícito que o adulto seja responsável pelo desenvolvimento 
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harmonioso da criança dependente e que aja de acordo com as expetativas familiares 

e sociais vigentes acerca desse papel. 

Quando um adulto, no âmbito do seu papel parental, desenvolve ações estando 

atento à criança e providenciando os cuidados que ela necessita estamos a perante o 

exercício da parentalidade. De acordo com a Classificação Internacional para a Prática 

da Enfermagem, a parentalidade define-se como um tipo de tomar conta: «assumir as 

responsabilidades de ser mãe/pai; comportamentos destinados a facilitar a incorporação 

de um recém-nascido na unidade familiar; comportamentos para otimizar o crescimento 

e desenvolvimento da criança; interiorização das expectativas dos indivíduos, famílias, 

amigos e sociedade quanto aos comportamentos de papel parental adequados ou 

inadequados» (Internacional Council of Nurses, 2015). Segundo a mesma classificação 

“tomar conta” significa providenciar cuidados quando necessário.  

Os pais tomam conta de um filho desde o seu nascimento até que este seja capaz 

de realizar de forma autónoma os seus autocuidados e satisfazer as suas necessidades 

básicas diárias. De acordo com Cardoso (2011) para que os pais se tornem 

responsáveis por uma criança, assumindo os cuidados que ela requere, será necessário 

que passem por uma reestruturação psicológica, social e afetiva. Devido às mudanças 

e exigências que estão associadas à experiência da parentalidade, há autores que 

dizem tratar-se de uma experiência transicional (Canaval, Jaramillo, Rosero, e Valencia, 

2007;  Mercer, 2004, 2006; Mercer e Walker, 2006; Nelson, 2003). Em diferentes 

publicações, relacionadas com a Teoria das Transições, o fenómeno da parentalidade 

(tornar-se pai/mãe) também é referido como uma experiência transicional ainda que não 

haja consistência quanto à sua natureza. Relativamente a este aspeto, em algumas 

publicações é considerada como uma transição desenvolvimental (Meleis e 

Trangenstein, 1994; Schumacher e Meleis, 1994) e noutras publicações como uma 

transição de natureza situacional (Meleis, 2012). 

Grande parte do conhecimento produzido sobre a parentalidade diz respeito à 

mulher e à sua experiência quando se torna mãe. Para alguns autores “tornar-se mãe” 

trata-se de um processo social básico mediado pelas experiências anteriores com 

crianças, pelo suporte social e pelo próprio comportamento do bebé (Rogan, Shmied, 

Barclay, Everitt, e Wyllie, 1997). Para Mercer (2004) trata-se de um acontecimento 

desenvolvimental major. A mulher vê-se confrontada com uma nova realidade a qual 

pressupõe a integração de uma nova identidade promovida pelo assumir do papel 

maternal. Para a autora há vários fatores que podem influenciar este processo, alguns 

dos quais relacionados com a mulher (e.g. idade, status socioeconómico, experiência 

do parto, stress e suporte social, personalidade, autoconceito, tensão associada ao 

papel e a experiência de como foi cuidada) e outros relacionados com a criança 
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(e.g. temperamento da criança, aparência da criança, capacidade de resposta da 

criança e sua condição de saúde) (Mercer, 2004, 2006). Ainda que tornar-se mãe possa 

ser considerado um processo social básico, com o nascimento de um bebé a mulher 

começa a confrontar-se com os desafios da maternidade, com os cuidados que o bebé 

necessita e com os ajustamentos que é necessário realizar para incorporar o bebé na 

sua vida. As rápidas mudanças que acontecem podem fazer com que a mulher se sinta 

esgotada física e emocionalmente, sozinha e com o sentimento de perda (Rogan et al., 

1997). Gradualmente, a mulher adquire uma nova organização, ganha confiança na sua 

habilidade para cuidar do bebé e reconhece os ganhos que resultam desta nova relação. 

Rogan e colaboradores (Ibid.) falam do desenvolvimento de um sentimento de 

sincronização com o bebé e o sentimento de ser mãe.   

No processo de tornar-se mãe, podemos observar comportamentos na mulher tais 

como a procura de informação, a procura de modelos de referência e sua imitação, a 

observação e a execução do papel. Durante este processo, também é natural que ela 

mulher desenvolva uma projeção de si própria como mãe, a partir de expetativas e de 

experiências que vai tendo (Mercer, 2004).     

A experiência da maternidade acontece em diferentes ambientes e em simultâneo: 

(a) a família e amigos, que proporcionam suporte, valores e orientação cultural sobre 

como tornar-se mãe; (b) a comunidade, que proporciona cuidados de saúde, 

oportunidades de emprego e dispositivos de proteção social e (c) a sociedade, que 

proporciona consistência cultural, regulamentação das relações e transações e 

definição de programas de cuidados de saúde e de proteção social (Mercer, 2006).  

Segundo o modelo desenvolvido por Hoghughi (2003), a parentalidade 

compreende onze dimensões que o autor organizou em torno de três eixos: atividades 

parentais; áreas funcionais e pré-requisitos. As atividades parentais devem ser 

entendidas como o conjunto de atividades necessárias a uma atividade parental 

adequada, compreendendo as dimensões de cuidado (físico, emocional e social) de 

disciplina (imposição de limites, monitorização do comportamento e negociação de 

limites) e de desenvolvimento (promoção do desenvolvimento do potencial da criança 

nas diferentes componentes do seu funcionamento). As áreas funcionais incluem 

dimensões relacionadas com o funcionamento da criança como a saúde física 

(otimização da condição física e bem-estar); saúde mental (otimização da resiliência 

infantil); comportamento social (realização de atividades que promovam o 

desenvolvimento social infantil e o desenvolvimento de competências relacionais), 

funcionamento educativo e intelectual (realização de atividades que promovam as 

competências educacionais, de trabalho e resolução de problemas e a aquisição de 

conhecimentos de acordo com a idade da criança). Os pré-requisitos dizem respeito ao 
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alguns recursos e condições básicas que os pais necessitam para desempenhar 

adequadamente a sua parentalidade, nomeadamente o conhecimento e compreensão 

(permitem que os pais sejam capazes de reconhecer e interpretar a condição da criança 

e de responder apropriadamente), as oportunidades (diz respeito aos pais terem 

possibilidades/ocasiões para poderem exercer a sua parentalidade) e os recursos 

(dizem respeito às qualidades parentais, competências parentais, redes sociais e 

recursos materiais). 

 

Competência parental e perceção da competência 

Cardoso (2011) define competências parentais como o conjunto de 

conhecimentos e habilidades, que mobilizado nos momentos adequados, otimizam e 

facilitam o desempenho do papel parental, promovendo todo o potencial de crescimento 

e desenvolvimento da criança. Esta definição vai ao encontro de Alarcão e Rua (2005) 

que definem a competência como a capacidade de agir de forma adequada em resposta 

a uma situação. Ou seja, a competência, enquanto saber-fazer, resulta da articulação 

de saberes, da compreensão e avaliação da situação e da produção intencional de uma 

ação. Enquanto para Moran e Weinstock (2011) a competência parental consiste no 

impacto sobre a criança do exercício das habilidades parentais e que de alguma maneira 

difere da capacidade parental. Ou seja, a competência implica colocar a capacidade em 

ação obtendo um efeito positivo na resolução de uma necessidade ou de um problema. 

Enquanto a habilidade ou a capacidade dizem respeito a uma aptidão natural ou ao 

poder para efetuar uma ação. 

O desenvolvimento da competência parental está associado ao envolvimento nos 

cuidados à criança e acontecem de forma continua ao longo do tempo (Cardoso, 2011; 

Fagan e Barnett, 2003). À medida que uma criança cresce, os pais têm necessidade de 

integrar novos conhecimentos e de desenvolver as suas capacidades para continuar a 

tomar conta do filho, assegurando as necessidades do menor. A este propósito 

Hoghughi (2003) também refere que à medida que a criança cresce surgem outras 

questões, para além das relacionadas com a saúde e bem-estar, aumentando a 

complexidade das atividades parentais. 

A autoconfiança, o sentimento de competência e a vinculação materna com a 

criança são componentes do tornar-se mãe e que acontecem em diferentes momentos 

deste processo (Mercer e Walker, 2006). O sentimento de competência está na génese 

de uma perceção de autoeficácia positiva, na medida que esta última diz respeito à 

convicção que uma mãe/pai detém acerca das suas capacidades para organizar e 

realizar um conjunto de tarefas no domínio da parentalidade (Mercer e Walker, 2006). 
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De acordo com Bandura (1982) níveis da perceção da autoeficácia mais elevados estão 

na origem desempenhos mais elevados. O autor justifica esta relação referindo que as 

pessoas são mais influenciadas pela forma como leem o sucesso da sua performance 

do que pelo sucesso em si. Como tal, a perceção da autoeficácia é mais preditiva da 

competência futura do que o desempenho por si só. Ainda segundo Mercer e Ferketich 

(1990) a competência parental é o maior preditor da vinculação parental.  

Pais com sentimento de competência e uma perceção de autoeficácia positiva 

promovem nos filhos o desenvolvimento de habilidades experimentais, emocionais, 

relacionais e cognitivas, respeitam os seus recursos e interagem com os filhos de modo 

a que estes se sintam competentes (Ferreira et al., 2014; Mondell e Tyler, 1981). 

 

A relação terapêutica na promoção do papel parental 

Na promoção do papel parental, os objetivos da intervenção terapêutica devem 

contemplar a promoção da autoeficácia parental e da confiança para o desempenho do 

papel e promover a preparação antecipada para as necessidades esperadas (Schmied, 

Cooke, Gutwein, Steinlein, e Homer, 2008). Os primeiros tempos, após o nascimento da 

criança, podem ser críticos pela quantidade de informação a assimilar, comportamentos 

a adquirir e mudanças a operacionalizar. As necessidades parentais surgem ao longo 

do tempo e como tal a avaliação das competências parentais deve ser feita em 

diferentes momentos, proporcionando continuidade nos cuidados e disponibilizando 

cuidados antecipatórios (Cardoso, 2011). Estes últimos podem ser úteis na prevenção 

de condições ou acontecimentos indesejáveis e na promoção da consciencialização dos 

pais acerca das suas necessidades. 

Segundo Koniak-Griffin, Logsdon, Hines-Martin e Turner (2006) é fundamental 

ajudar os pais a identificar as suas competências e apoiar o desenvolvimento daquelas 

que forem necessárias ao crescimento saudável da criança. Os autores consideram que 

para que este processo seja eficaz é necessário incorporar questões tais como: (a) os 

mitos e imagens da maternidade/paternidade; (b) idade em que é experienciada a 

parentalidade; (c) proveniência cultural e étnica dos pais; e (d) nível socioeconómico da 

família. 

Cardoso (2011) refere que os enfermeiros são um agente importante para o 

desenvolvimento das competências parentais, pelo que é importante que eles sejam 

capazes de reformular os seus programas de intervenção para dar respostas 

individualizadas aos pais em função das suas necessidades de aprendizagem. A 

afirmação anterior vai ao encontro da ideia de Mercer e Walker (2006) quando referem 
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que a intervenção de enfermagem implica, muitas vezes, uma “mistura criativa de várias 

bases teóricas” para responder às necessidades de uma população específica. 

 

Parentalidade na condição de doença 

Sobre os pais recai a responsabilidade direta pela criança e, como tal, tomam 

decisões que podem afetar todos os aspetos da vida da criança. Na situação de doença 

da criança, e de uma forma particular durante a sua permanência no hospital, esta 

responsabilidade torna-se partilhada com os profissionais de saúde (Darbyshire, 

1993b). Durante a doença/hospitalização de um filho são várias as circunstâncias que 

interferem com o papel parental e exercício da parentalidade: (a) as modificações nas 

tarefas usuais relacionadas com os cuidados ao filho; (b) a ausência de informação 

sobre os papéis, cuidados e procedimentos; (c) o receio de colidir com o papel dos 

enfermeiros; (d) a necessidade de defender os interesses do filho durante as 

permanências no hospital; e (e) a necessidade de vigilância permanente sobre o filho 

(Coyne e Cowley, 2015; Holm, Patterson, e Gurney, 2003). Na situação de doença é 

natural que a criança necessite de cuidados mais complexos e que nem todos sejam 

executáveis pelos progenitores. No entanto, os pais: (a) consideram os seus cuidados 

essenciais porque ajudam a criança a sentir-se segura; (b) veem o seu papel como 

ajudando os enfermeiros atarefados; (c) asseguram que o filho recebe cuidados de 

qualidade; e (d) acreditam que o seu envolvimento/presença tem uma ação protetora 

sobre o filho (Coyne, 2015; Holm et al., 2003).  

No exercício regular da parentalidade, os pais são vistos como “os peritos” no 

tomar conta do filho. Um estudo, realizado por Darbyshire (1993b), centrado na 

compreensão da experiência dos pais, durante os períodos de hospitalização do filho, 

revelou que estes: (a) experimentavam tensão entre a sua perícia e conhecimento e o 

conhecimento profissional dos enfermeiros; (b) sentiam que a sua competência estava 

a ser constantemente avaliada pelos enfermeiros; (c) tentavam modificar as suas 

técnicas regulares de cuidar do filho com o objetivo de se aproximar do estilo dos 

enfermeiros; (d) sentiam a confiança abalada na sua habilidade para providenciar 

cuidados, quando a sua competência era colocada em questão pelos profissionais de 

saúde; (e) sentiam-se excluídos da tomada de decisão, relativa aos cuidados do filho. 

No estudo referido no parágrafo anterior, também foi possível identificar um grupo 

de práticas de enfermagem consideradas positivas pelos pais: (a) a disponibilização de 

tempo para estar com os pais; (b) a afetividade nas abordagens aos pais e criança; (c) a 

manifestação de interesse pela criança e pelos pais/família; (d) ter espirito combativo e 

otimista e (e) a perseverança no apoio e encorajamento dos pais (Ibid.). O ajustamento 
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de uma criança à situação de doença pode ser afetado pela capacidade dos seus pais 

desenvolverem ou não respostas adequadas à situação que estão a viver (Suzuki e 

Kato, 2003). Ajudar os pais a lidar com as suas dificuldades pode ter efeitos positivos 

sobre o ajustamento da própria criança (Ibid.). 

 

 

1.2. A criança com cancro: necessidades e cuidados 

Os pais têm expetativas de que o seu filho seja uma criança saudável e projetam 

as suas vidas acompanhando o seu crescimento. Simultaneamente consideram-se 

responsáveis pelos cuidados e procuram garantir as condições necessárias ao 

desenvolvimento saudável e harmonioso da criança. O diagnóstico de uma doença 

crónica, entre as quais o cancro, é sempre um acontecimento inesperado e que rompe 

com os projetos e expetativas de uma família. 

 

Considerações sobre a doença oncológica 

O cancro na infância é uma ocorrência rara e histologicamente diversa (Gatta et 

al., 2014; Pritchard-Jones et al., 2013). A sua ocorrência representa entre 1 a 4% dos 

números globais desta doença a nível mundial. Estima-se que, a nível mundial, morram 

diariamente cerca de 250 crianças portadoras de cancro (Pritchard-Jones et al., 2013). 

Na Europa, esta doença representa a principal causa de morte infantil em crianças com 

mais de um ano (Vassal et al., 2014). O número crescente de casos diagnosticados a 

cada ano é globalmente atribuído a um aumento na notificação da doença e aos efeitos 

das mudanças nos estilos de vida e exposição ambiental (Pritchard-Jones et al., 2013).  

Os registos oncológicos nacionais revelam que o cancro pediátrico representa 

uma pequena fração da ocorrência desta doença no contexto português (RORENO, 

2016). No entanto, o seu impacto social não é de desvalorizar pelo número crescente 

de casos diagnosticados a cada ano e pelo aumento da taxa de cura e de sobreviventes 

(Pereira, 2016; RORCentro, 2014; RORENO, 2013, 2016).  

Na Europa, a sobrevivência a esta doença na infância é globalmente boa (79,1% 

para casos diagnosticados entre 2005 e 2007), tem vindo a melhorar e é melhor do que 

nos adultos (Gatta et al., 2014). Neste continente, estima-se que existam entre 300 000 

a 500 000 sobreviventes de cancro na infância e que mais de 60% destes sobreviventes 

sejam portadores de, pelo menos um, problema de saúde crónico (Pritchard-Jones et 

al., 2013). Tais resultados foram possíveis através do trabalho colaborativo 
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transfronteiriço realizado entre os profissionais envolvidos na investigação, diagnóstico 

e tratamento desta doença (Ibid.). Simultaneamente, este trabalho colaborativo gerou 

maior evidência científica e fez progredir os padrões de cuidados trazendo maior 

segurança e satisfação aos profissionais e às crianças/famílias (Ibid.).  

A Sociedade Internacional de Pediatria Oncológica para a Europa propõe que 

todos os países desenvolvam uma estratégia nacional, para a doença oncológica, com 

base nos seguintes elementos chave: planos oncológicos nacionais; registo da doença 

oncológica; acesso a especialistas, equipas multidisciplinares, profissionais 

especialistas em hemato-oncologia; suporte familiar e investigação (Pritchard-Jones et 

al., 2013). Os objetivos serão de minimizar a desigualdades que existe entre os países 

europeus no acesso aos recursos existentes e disponíveis e uniformizar a abordagem 

à doença permitindo desenvolver mais investigação e obter resultados 

consistentemente suportados (Gatta et al., 2014).     

Segundo Faulker, Peace e O´Keffe (1995), o acontecimento de cancro num filho 

é uma experiência geradora de insegurança e que leva as habilidades parentais ao 

extremo. Desde os primeiros sinais de doença até à sua remissão completa pode ser 

necessário um intervalo de tempo de vários anos. Mesmo obtendo remissão completa, 

frequentemente, a criança e sua família têm de lidar com sequelas da 

doença/tratamento que persistem por tempo indeterminado, acabando por ser uma 

entidade sempre presente na vida destas pessoas. A severidade e a dificuldade no 

controlo desta doença podem ser responsáveis pela centralidade que o cancro adquire 

no seio de uma família e para a própria criança.  

O cancro tem um ciclo de vida relativamente previsível. Mullan (1985) desenvolve 

um modelo explicativo das diferentes etapas desta doença. O autor designa a primeira 

fase por “fase aguda”, tratando-se do período que vai desde o diagnóstico até ao fim do 

ciclo de tratamentos da doença. Esta etapa inicia-se com o aparecimento dos primeiros 

sinais/sintomas de doença e procura de um diagnóstico e conclui-se com a realização 

de todo protocolo terapêutico para controlo da doença ou sua remissão.  

Nesta fase, um aspeto que é relatado com alguma frequência diz respeito à 

dificuldade na obtenção do diagnóstico de cancro. Entre os motivos de tal acontecimento 

encontram-se: (a) a pouca experiência dos médicos de clínica geral na identificação 

deste tipo de doenças; (b) a raridade da situação; e (c) os sinais e sintomas poderem 

ser atribuídos a outras situações (lesões do exercício físico, cansaço, fases de 

crescimento acelerado e de atividade física e cognitiva intensa) (Smith, Davies, Wright, 

Chapman, e Whiteson, 2007). Segundo Faulker et al. (1995) os dias que antecedem e 

os que se seguem à comunicação do diagnóstico constituem o período mais marcante 

desta experiência, ainda que a comunicação do diagnóstico possa permitir o início do 
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tratamento e trazer a perspetiva de cura. A realização do protocolo medicamentoso e a 

necessidade de cuidados relacionados com os efeitos secundários dos medicamentos 

implicam vindas regulares e frequentes ao hospital em regime de ambulatório ou de 

internamento (Silva, 2009).  

Com a conclusão do protocolo medicamentoso, inicia-se a “fase intermédia”, a 

doença é declarada em remissão. No início desta etapa é esperado que a criança tenha 

de se deslocar aos serviços de saúde com uma regularidade apertada para a realização 

de exames de diagnóstico que vão confirmando a remissão. O intervalo de tempo para 

a realização de exames vai sendo cada vez maior, até que a criança pode passar a ser 

seguida pelos cuidados primários (Mullan, 1985). De acordo com um estudo realizado 

por Pinto (2007), envolvendo jovens sobreviventes de cancro, trata-se de uma fase que 

pode ser vivida entre a alegria de ter chegado a uma meta e o medo de estar afastado 

das suas fontes de segurança no controle da doença, que são os profissionais de saúde 

e os tratamentos. Apesar da conclusão do ciclo farmacológico para o tratamento do 

cancro, a família e criança vão ter de lidar com as sequelas e efeitos tardios da 

doença/tratamento. A anorexia, a fadiga, a ansiedade são alguns dos efeitos 

secundários que podem persistir no tempo. Por outro lado, há tratamentos que deixam 

sequelas permanentes, tais como a esterilidade, défices cognitivos, défices físicos, 

perturbações no crescimento (Silva, 2009). Durante esta fase, a família e criança 

podem, gradualmente, retomar ou adotar novas rotinas, como por exemplo o regresso 

à escola e o regresso ao trabalho. O desejo de normalização é comum a estas famílias, 

mas é uma fase em que o medo do regresso da doença está muito presente e gera 

incertezas e indecisões quanto ao futuro (Mullan, 1985). 

À medida que o tempo avança e a pessoa se mantém livre da doença, a 

probabilidade de recidiva diminui, permitindo que surjam de sentimentos de confiança e 

otimismo. Mullan (1985) designa esta etapa por “fase permanente” em que a ausência 

prolongada da doença leva a admitir a cura ou uma remissão controlada. O 

desenvolvimento das ciências biomédicas e tecnológicas estão na base do crescente 

sucesso no tratamento destas doenças e no aumento do número de sobreviventes de 

todas as idades (Pinto, 2007).  

O aumento da sobrevida das crianças portadoras de cancro tem permitido maior 

conhecimento sobre as consequências da doença/tratamento a longo prazo e maior 

conhecimento sobre as morbilidades que podem persistir (Pinto, 2007). A qualidade de 

vida dos sobreviventes de cancro é um assunto que tem vindo a ser estudado e que não 

é consensual entre os estudiosos do tema (Zebrack e Chesler, 2002). Através de uma 

revisão da literatura, Zebrack e Zelter (2001) encontraram estudos que revelavam os 

efeitos negativos que podiam resultar da vivência desta experiência, nomeadamente a 
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diminuição da autoestima, prejuízo da imagem corporal, défices cognitivos, menores 

oportunidades de emprego. Mas, eles também encontraram estudos a referir efeitos 

positivos que podem resultar da vivência desta experiência, tal como, maior maturidade, 

melhores relações com a família e amigos e maior determinação nos seus objetivos de 

vida. Ainda que possa existir divergências quanto aos efeitos do cancro no 

desenvolvimento físico, psíquico, social e emocional da criança, parece ser consensual 

que a sua ocorrência é determinante nas vidas das pessoas em que ele acontece.     

A doença crónica na infância será sempre um evento gerador de perturbação para 

a criança e sua família. No entanto, segundo Barros (2003), ela também poderá 

representar uma oportunidade de aprendizagem e de desenvolvimento tanto para a 

criança como para a família. Para Shonkoff e Phillips (2000) o desenvolvimento humano 

acontece pela contínua interação entre fontes de vulnerabilidade e fontes de resiliência. 

Os autores referem ainda que os acontecimentos marcantes que ocorrem nos primeiros 

anos de vida são importantes na medida que contribuem para o desenvolvimento de 

uma base robusta ou vulnerável, ainda que suscetível de evoluir até à idade adulta. 

Barros (2003) salienta a pertinência do papel dos profissionais de saúde na promoção 

da resiliência, facilitando a compreensão, interpretação, avaliação e confrontação da 

doença e promovendo a compreensão das experiências que dela possam resultar 

nomeadamente, limitações físicas, cognitivas e afetivas. 

 

Impacto da doença crónica no desenvolvimento da criança 

O impacto da doença na criança e o significado a ela atribuído serão determinados 

pela etapa de desenvolvimento da criança (McElfresh e Merck, 2011), pelas 

características da doença e pelas significações construídas no núcleo familiar (Barros, 

2003). Pais e filhos influenciam-se na construção e transformação dos significados 

atribuídos à doença, na adesão ao tratamento e quanto à resiliência no enfrentamento 

da doença (Ibid.). Numa perspetiva desenvolvimentista, é fundamental o conhecimento 

sobre as etapas do desenvolvimento infantil para se compreender como as crianças 

interpretam os acontecimentos e compreender as suas respostas (McElfresh e Merck, 

2011). O desenvolvimento humano, de modo particular o da criança, acontece sob a 

forma de percursos individuais com variações quanto ao momento em que determinadas 

habilidades/capacidades se manifestam. Para tal concorrem fatores ambientais (e.g., 

família e cuidadores regulares, experiências) e fatores genéticos e ambos trabalham em 

conjunto (Shonkoff e Phillips, 2000).  

A idade da criança e a fase de desenvolvimento em que se encontra são 

circunstâncias que determinam a sua capacidade de compreensão e de adaptação à 
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doença e de modo particular aos efeitos que dela decorrem. As explicações a serem 

fornecidas têm de ser adequadas à fase de desenvolvimento e às particularidades de 

cada criança (McElfresh e Merck, 2011). No que diz respeito à doença crónica na 

criança, estamos perante uma situação que fará parte do seu crescimento e 

desenvolvimento influenciando ambos. À medida que a criança cresce e se desenvolve 

cognitiva e intelectualmente, ela também evolui na sua compreensão, interpretação e 

atribuição de significado à sua condição (Ibid.). 

Lactente 

O primeiro ano de vida da criança tem como marcos desenvolvimentais: (a) a 

construção de uma relação de confiança com os seus cuidadores; (b) a criação 

do vínculo com os pais; e (c) o desenvolvimento de uma relação com o ambiente 

através da exploração sensorial e motora. A separação dos pais ou ter múltiplos 

cuidadores pode dificultar o desenvolvimento da confiança. A separação física dos 

pais e a dificuldade dos progenitores em aceitar a doença e a “perda de um filho 

saudável” podem ser barreiras ao desenvolvimento dos laços afetivos e da 

vinculação entre ambos. A doença pode impor restrições de natureza 

física/motora e simultaneamente sujeitar a criança a vivenciar a dor de forma 

reiterada. A ocorrência deste tipo de constrangimentos acaba por ter um grande 

impacto numa fase em que o desenvolvimento é marcadamente sensoriomotor 

(McElfresh e Merck, 2011). 

Toddler 

O período que vai desde a conclusão do primeiro ano de vida até aos três anos 

de idade é assinalado por marcos desenvolvimentais relacionados com a 

maturação de funções cognitivas, autocontrole e aquisição de autonomia: (a) o 

domínio de novas capacidades locomotoras e aquisição da linguagem; (b) o 

autocontrolo dos esfíncteres; e (c) inicia-se o desenvolvimento do pensamento 

pré-operatório. As necessidades e complicações que resultam doença podem 

impor limitações de natureza física/motora e uma maior presença dos pais nas 

atividades da criança. Estas circunstâncias podem originar perda de autonomia e 

impossibilidade de explorar o mundo físico em que vive. A doença também pode 

levar à perda de funções já adquiridas, tais como o controle dos esfíncteres, ou à 

regressão na capacidade para realizar alguns autocuidados (e.g., uso do sanitário, 

alimentar-se, vestir-se despir-se; tomar banho). A separação frequente das 

pessoas significativamente afetivas (e.g., pais, irmãos, avós…) e sujeição da 

criança a experiências física e psicologicamente dolorosas são outras 
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consequências da doença crónica (McElfresh e Merck, 2011).  

As situações, anteriormente mencionadas, impedem o normal desenvolvimento 

do sentimento de confiança para com o mundo e a normal exploração das 

capacidades físicas/motoras. As hospitalizações frequentes também implicam 

mudanças nas rotinas diárias da criança numa fase em que elas são importantes para 

o seu desenvolvimento pela segurança e estabilidade que proporcionam (Ibid.). 

Criança em idade pré-escolar 

O período que vai desde os 4 aos 6 anos é uma fase assinalada por marcos 

desenvolvimentais relacionados com: (a) o aparecimento da iniciativa e a noção 

da finalidade/objetivo; (b) uma maior autonomia na realização das atividades de 

autocuidado; (c) a socialização com e pelos pares; (d) a construção da sua 

imagem corporal e identificação sexual; e (f) o desenvolvimento do pensamento 

pré-operatório. 

Nesta etapa do desenvolvimento, a criança pode considerar-se responsável pelo 

aparecimento da doença, associando-a a um acontecimento real ou a algo 

imaginário (Barros, 2003). Este sentimento de culpa pode afetar a autoestima da 

criança sobretudo se ela for rejeitada pelos pares. Os internamentos, a condição 

física e as restrições à mobilidade, tudo em consequência da doença, são 

limitativos da iniciativa e da autonomia. A doença também pode impedir a criança 

de frequentar as atividades pré-escolares e de se sociabilizar com os pares, 

causando atraso no desenvolvimento das suas competências sociais. É nesta fase 

que a criança começa a desenvolver a sua identificação quanto ao género e a 

construir uma imagem corporal. A presença da dor ou de sequelas físicas pode 

comprometer estas dimensões do desenvolvimento. A dor pode limitar a 

exploração do corpo e, simultaneamente, o corpo ficar vinculado à dor sendo 

considerado como a origem da mesma. Deste modo, a construção da imagem 

corporal e da identidade sexual podem ficar comprometidas (McElfresh e Merck, 

2011).  

Do ponto de vista cognitivo, na fase pré-operatória, as significações são 

construídas com base no que experiencia com impacto físico (e.g., dor, náuseas, 

vómitos, febre). A presença de sinais/sintomas físicos constitui a doença em si, a 

ausência dos mesmos significa ausência de doença (Barros, 2003). Nesta fase do 

desenvolvimento, as explicações devem ser simples e limitadas, centradas nas 

sensações que a criança experiencia (Ibid.). Como tal, antes dos procedimentos 

devem ser fornecidas explicações breves, simples e que correspondam à 
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realidade do que é o procedimento, o que vão sentir, a sua duração e o que a 

criança deve/pode fazer (McElfresh e Merck, 2011). 

Criança em idade escolar 

O período que vai desde 7 aos 10 anos é assinalado por marcos 

desenvolvimentais relacionados com: (a) a obtenção do domínio sobre o seu 

ambiente; (b) a continuação da aquisição da autonomia; (c) o estabelecer de 

relações com os pares e a identificação com os mesmos; (d) o desenvolvimento 

do pensamento concreto; e (e) a independência em relação aos pais (McElfresh e 

Merck, 2011).  

O ambiente da criança desta idade inclui a família e a escola. A escola é o local 

onde a criança tem oportunidade de desenvolver competências académicas, de 

promover a sua independência face aos pais, desenvolver o sentido do “eu” e de 

identificar o seu lugar entre os pares. A doença crónica pode ser um obstáculo a 

tudo isto. A diminuição da resistência física, as restrições à mobilidade, a 

abstenção à escola e a impossibilidade de participar em atividades com os pares 

podem contribuir para sentimentos de inferioridade e de inadequação, limitam o 

desenvolvimento das competências sociais e não favorecem a autossuficiência 

(Ibid.).  

Quando a criança se encontra na fase das operações concretas já desenvolve o 

pensamento lógico e como tal já é capaz de compreender explicações mais 

complexas sobre a doença e o que está na origem da mesma (Barros, 2003). Ela 

manifesta necessidade de compreender o que se passa consigo, pede informação 

sobre as fases da doença e seu tratamento (McElfresh e Merck, 2011). A perceção 

de ter uma doença deixa de estar exclusivamente dependente das perceções 

físicas da mesma. A criança começa a perceber de que forma os seus atos podem 

influenciar no curso da doença e seus efeitos (Barros, 2003). Para crianças nesta 

fase, as explicações podem ser mais detalhadas e com base nos seus processos 

fisiológicos ainda que de modo adaptado. O envolvimento no autocontrolo dos 

processos associados à doença deve ser estimulado, assim como uma 

participação mais ativa no seu tratamento (Ibid.). 

Adolescência 

A adolescência é o período que vai desde o final da infância até à entrada na idade 

adulta. Esta etapa é assinalada por marcos desenvolvimentais tais como: (a) o 

desenvolvimento da identidade pessoal e sexual; (b) a autonomização face à 

família; (c) a formação de relações heterossexuais; e (d) a aquisição do 
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pensamento formal (McElfresh e Merck, 2011). 

A adolescência é considerada como a fase mais difícil para ter de lidar com a 

doença crónica (Barros, 2003). A sua ocorrência é responsável por dificuldades 

acrescidas ao adolescente/jovem. As limitações a ela associadas dependem de 

há quanto tempo o adolescente/jovem está a lidar com ela e em que medida se 

encontra controlada quanto aos seus sinais/sintomas e curso. Se o 

adolescente/jovem convive com a doença há vários anos, ele poderá já ter 

desenvolvido mecanismos e estratégias de coping eficazes, minimizando o seu 

impacto. Se a doença surge pela primeira vez nesta fase do desenvolvimento, ou 

se não está devidamente controlada, o impacto poderá ser efetivamente 

perturbador (Ibid.).  

Do quotidiano do adolescente/jovem com doença crónica fazem parte: (a) as 

hospitalizações frequentes; (b) a realização de exames e dos tratamentos; (c) os 

efeitos secundários e sequelas dos tratamentos; (d) as restrições físicas e motoras 

resultantes; (e) a dependência para a realização de atividades de autocuidado; (f) 

a abstenção escolar; e (g) a impossibilidade de participar em atividades sociais 

com os pares (Hedstrom, Skolin, e von Essen, 2004).  

O desenvolvimento da autoconfiança pode ser prejudicado devido a medos reais 

experimentados, tais como o medo da integridade física, o medo de morrer, o 

medo de nunca vir a ser independente e bem-sucedido na vida, o medo de não 

ter controlo sobre a sua vida e o medo de ser diferente e não ser aceite pelos 

pares. A doença pode ser responsável por comportamentos desaconselhados, 

tais como a negação da doença junto dos pares para dar um aspeto de 

normalidade, a não adesão ao tratamento e o desafio dos seus limites e das 

limitações impostas pela doença. A tensão na relação entre os pais e os 

adolescentes/jovens tende a aumentar na presença destes comportamentos 

(McElfresh & Merck, 2011).  

A adolescência é uma fase de desenvolvimento e maturação sexual em que o 

corpo sofre várias alterações fisiológicas. Com frequência o adolescente tem 

dificuldade em gerir socialmente esta mudança na sua aparência física, pois não 

se identifica com a sua imagem corporal em transformação. Numa situação de 

doença crónica, a situação pode ser ainda mais difícil de gerir sobretudo se esta 

implica alguma alteração na aparência física. O adolescente/jovem portador de 

doença crónica pode sentir que não tem qualquer controlo sobre a evolução do 

seu corpo. Simultaneamente, o corpo, ou a aparência física, é determinante na 

sua aceitação pelos pares. Por sua vez, a aceitação pelos pares é fundamental 

para o desenvolvimento da autoconfiança e definição da sua identidade 
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psicológica e sexual. Um adolescente com aparência física diferente, com 

competências e capacidades consideradas inferiores ou desadequadas pelos 

pares pode ser rejeitado pelo grupo social do qual pretende fazer parte e levar ao 

isolamento social (McElfresh e Merck, 2011).  

Do ponto de vista cognitivo, chegado à fase das operações formais, o 

adolescente/jovem torna-se capaz de compreender explicações mais complexas 

sobre a doença, com base nos processos fisiológicos do seu organismo. Para 

além de compreender melhor os mecanismos corporais, também começa a ter 

noção dos processos psicológicos e sua influência no seu processo de cura 

(Barros, 2003).  

Numa fase de desenvolvimento da independência e autonomia, o jovem é capaz 

de aderir a metodologias terapêuticas mais complexas e entender os benefícios 

do seu envolvimento no seu processo de cura (Barros, 2003). Mas estudos 

centrados na adesão revelam que os adolescentes têm índices de “não adesão” 

superiores quando comparados com crianças ou adultos (Abrams, Hazen, e 

Penson, 2007). Pelo que foi dito é desejável que ele seja envolvido nas decisões 

médicas, em especial no que diz respeito ao agendamento de determinados 

procedimentos (e.g., tratamentos, exames de diagnóstico), assim como deve ter 

acesso aos resultados dos exames e dos tratamentos e ser incluído na discussão 

de terapias alternativas. Os cuidadores devem delegar parte da responsabilidade 

da gestão da doença para o adolescente/jovem de uma forma gradual, consistente 

e de acordo com a sua maturidade cognitiva e emocional, estimulando o 

desenvolvimento de competências úteis ao tratamento e controlo da doença 

(Barros, 2003; McElfresh e Merck, 2011). 

 

Necessidades da criança e jovens com cancro 

A doença crónica e o seu tratamento influenciam e determinam o aparecimento 

de necessidades na criança. Um estudo realizado por Björk, Nordström e Hallströn 

(2006), com o objetivo de descrever as necessidades das crianças (com menos de sete 

anos) portadoras de cancro, revelou que estas apresentam diferentes tipos de 

necessidades: necessidade de ter os pais por perto; necessidade de brincar e sentir 

alegria; necessidade participar nos cuidados e tratamento; necessidade de ter uma boa 

relação com a equipa e necessidade de experimentar satisfação emocional e física.  

A situação de doença sujeita a criança a constrangimentos de ordem física e 

emocional. A criança tem necessidade de ter os pais por perto porque são a sua principal 

fonte de segurança e conforto. Por seu lado, os pais são capazes de antecipar as 
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necessidades do filho e atuar de forma preventiva. A ausência de constrangimentos de 

natureza física (tal como a dor ou a febre) predispõe a criança a retomar com as suas 

atividades nomeadamente o brincar e a interação lúdica. A necessidade de brincar e de 

se divertir continua a estar presente no seu quotidiano, cumprindo com a sua função 

para o desenvolvimento social e cognitivo. As necessidades físicas surgem relacionadas 

com a realização dos autocuidados ou com a presença de desconforto ou limitações 

físicas. As necessidades emocionais estão relacionadas com o apoio e cuidados de 

conforto que necessita, durante a ocorrência de experiência desagradáveis. Estes 

cuidados são assegurados em grande medida pelos seus progenitores (Björk, 

Nordström e Hallströn , 2006).  

A criança quando se encontra numa fase mais avançada do seu desenvolvimento 

tem necessidade de mais informação sobre a sua condição e cuidados, assim como tem 

necessidade de se envolver na realização de alguns cuidados e em decisões 

relacionadas com os mesmos. Quando o menor participa nos cuidados, normalmente, 

facilita a sua realização cooperando com a equipa (Ibid.).  

A criança, por força das particularidades da doença e do seu tratamento, acaba 

por conviver de forma prolongada e próxima com uma equipa, mais ou menos fixa, de 

profissionais de saúde. A criança tem necessidade de ter uma boa relação com os 

profissionais por forma a sentir confiança e segurança junto dos mesmos. Para tal, ela 

tende a mostrar-se recetiva à relação e procura cooperar com os profissionais de quem 

tem necessidade de receber algum tipo de elogio ou de recompensa (Ibid.).  

Cantrell e Matula (2009) realizaram um estudo, envolvendo adolescentes e jovens 

adultos sobreviventes de cancro pediátrico, em que pretendiam reconhecer o significado 

por eles atribuído ao papel dos enfermeiros ao longo do tratamento. Os resultados estão 

em sintonia com os resultados do estudo de Björk et al. (2006) no que diz respeito à 

relação que a criança estabelece com os profissionais de saúde. Este estudo (Cantrell 

e Matula, 2009) revelou que os adolescentes e jovens esperavam que os enfermeiros 

possuíssem conhecimento científico a sustentar a sua prática. Simultaneamente, 

desejavam que os seus cuidados fossem acompanhados de compaixão, compreensão 

dos sentimentos e emoções dos pacientes. Os adolescentes procuravam alívio e 

conforto juntos dos enfermeiros perante situações mais difíceis ou exigentes em que se 

sentiam impotentes. O facto dos enfermeiros se interessarem por aspetos da vida dos 

seus pacientes, para além da doença, era entendido como um indicador de que os 

profissionais os cuidavam e os consideravam como pessoas. Tal ocorrência era tida 

como reconfortante pelos adolescentes e jovens deste estudo.  

No estudo de Smith et al. (2007), os adolescentes e jovens sublinharam a 

necessidade de ter um tempo para se sentar e conversar com os profissionais de saúde 
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e revelaram a necessidade de ter os membros da equipa como um suporte e inclusive 

ter um profissional como seu confidente.  

A compreensão do desenvolvimento progressivo da criança e das suas 

possibilidades e limitações reforça a pertinência do envolvimento parental ao longo de 

todo o processo de doença/tratamento (Barros, 2003). Os pais são essenciais pelo 

conhecimento que possuem sobre o filho, pela sua experiência a lidar com o 

comportamento e reações da criança, e pela relação privilegiada e íntima com o menor. 

Cantrell e Matula (2009) revelaram que os adolescentes e jovens também desejam que 

os pais sejam envolvidos nos cuidados e consideram importante os enfermeiros 

envolverem as mães nas decisões dos tratamentos e atuarem como suporte para os 

seus pais.  

 

 

1.3. Cuidados de saúde em pediatria: entre os cuidados centrados na 

família e a parceria nos cuidados 

Cuidados centrados na família e a parceria nos cuidados são dois conceitos 

relativamente recentes e que têm as suas origens no contexto dos cuidados de saúde 

à criança na situação de doença. Embora esta afirmação nos remeta para os cuidados 

de saúde diferenciados, hoje em dia procura-se que estes dois conceitos se estendam 

a todos os níveis e contextos de cuidados à infância.  

Entre a literatura é possível encontrar textos de vários teóricos que se dedicaram 

ao estudo de ambos os conceitos na tentativa de trazer maior conhecimento sobre a 

origem, definição, atributos e fronteiras que os definem. A partir da revisão da literatura 

ficámos a perceber que os dois conceitos emergem de um conjunto de circunstâncias 

de natureza científica, social e política, que levaram à reformulação dos cuidados de 

saúde na infância no que diz respeito à filosofia e modelos dos cuidados, estruturas dos 

serviços e práticas profissionais. O início deste movimento, do ponto de vista 

cronológico está associado à década de cinquenta do século XX.    

 

Cuidados centrados na família 

Durante o século dezanove começaram a surgir os primeiros hospitais pediátricos. 

Assim, pela primeira vez, ocorre o afastamento da criança da família e os seus pais 

eram excluídos dos cuidados ao filho. Até meados do século vinte, a ênfase dos 

cuidados de saúde recaía sobre as necessidades físicas e de um modo particular sobre 
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a prevalência e controlo das infeções. Por esta via, a luta contra as infeções, muitas 

vezes fatais, contribuiu para o desenvolvimento de hospitais baseados nos princípios da 

assepsia e de rotinas rígidas (Darbyshire, 1993a). As necessidades psicológicas ou 

emocionais da criança eram pouco consideradas (Coleman, 2010). A par do aumento 

da profissionalização da enfermagem e da medicina, acreditava-se que a presença dos 

pais poderia inibir os cuidados e apenas alguns hospitais permitiam curtas visitas 

durante o dia (Coleman, 2010; Shields, 1998). 

Com a introdução dos antibióticos e o declínio das infeções era expetável que 

estas práticas pudessem ser alteradas. Mas, na verdade, foi o conhecimento que 

começou a surgir sobre o desenvolvimento psicológico e emocional da criança, por volta 

dos anos cinquenta do século XX, que desencadeou o início da mudança (Darbyshire, 

1993a). Por esta altura, começaram a ser conhecidos os resultados de trabalhos 

realizados sobre os efeitos da separação materna em crianças hospitalizadas ou a viver 

em lares infantis. Estes trabalhos estiveram na origem da criação de um comité 

parlamentar britânico e a construção de um documento designado por Platt Report em 

1959 (Coleman, 2010; Shields, 1998). Neste documento é reconhecida a importância 

do bem-estar psicológico da criança hospitalizada e a importância da presença dos pais 

na promoção desse bem-estar. O reconhecimento do impacto negativo da 

hospitalização e os benefícios do envolvimento das famílias nos cuidados à criança 

conduziu ao desenvolvimento da filosofia dos cuidados centrados na família (Bruce et 

al., 2002).  

O Platt Report contém um vasto conjunto de recomendações para minimizar o 

impacto da hospitalização nas crianças das quais destacamos: a permanência dos pais 

juntos dos filhos; a redução dos internamentos ao estritamente necessário e o 

envolvimento dos pais nos cuidados ao filho (Shields, 1998). Ao movimento político 

seguiram-se, em diferentes países, as organizações de pais de crianças com doença 

crónica. Estas começaram a exigir o envolvimento dos pais nos cuidados à criança (no 

hospital como em casa) e a pretender que os profissionais de saúde passassem a adotar 

uma abordagem centrada na família (Coleman, 2010). Estas organizações também 

promoveram a realização de estudos e a publicação dos seus resultados a favor da 

mudança, produziram linhas orientadoras sobre os cuidados de saúde a crianças 

hospitalizadas e influenciaram políticas e governos. Estas mudanças tiveram início no 

Reino Unido e estenderam-se aos Estados Unidos da América e Austrália (Shields, 

1998). Gradualmente, o movimento em defesa dos direitos da criança hospitalizada e 

de suas famílias foi-se alargando a outros países através do envolvimento de 

organizações nacionais de diversos países e de organizações internacionais, tais como 

a UNICEF (Coleman, 2010).  
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Apesar da mudança emergente, que se estava a observar nos cuidados à criança, 

mantinha-se uma certa resistência por parte dos enfermeiros e de outros profissionais 

de saúde em reconhecer a importância da presença parental nos hospitais e nos 

cuidados aos filhos (Ibid.). O pensamento destes profissionais começou a mudar a partir 

de estudos realizados na década de 70 sobre as necessidades emocionais da criança 

hospitalizada e quando eles próprios começaram a realizar investigação sobre a 

presença parental no hospital e, posteriormente, sobre o papel dos pais nos cuidados 

ao filho (Ibid.). Medidas políticas e organizações impulsionaram o processo de mudança 

para uma abordagem centrada na família (Ibid.). Para que as mudanças, que 

começaram na década 50 e posteriores, fossem amplamente implementadas foi 

fundamental a educação dos profissionais de saúde (Shields, 1998).  

Desde então, a promoção da participação dos pais nos cuidados ao filho 

hospitalizado tem sido orientada pelos resultados de trabalhos realizados ao longo das 

últimas décadas, os quais trouxeram evidência sobre os efeitos adversos da 

separação/hospitalização para a criança e seus pais (Coyne e Cowley, 2007). 

Inicialmente, a participação consistia em autorizar as mães a permanecer juntos dos 

filhos, assistindo às necessidades da criança com alguns cuidados físicos básicos e 

emocionais (Coyne, 1996). O envolvimento em cuidados mais técnicos começou a surgir 

no contexto da criança com doença crónica a necessitar de cuidados específicos, quer 

no hospital como em casa (Ibid.). Ao longo das últimas décadas tem surgido cada vez 

mais organizações e medidas políticas a defender a implementação dos cuidados 

centrados na família, a reforçar a importância da família e o seu direito em ser envolvida 

nos cuidados ao filho, quer no contexto do hospital como no da comunidade (Coleman, 

2010).  

O conceito de cuidados centrados na família foi evoluindo ao longo do tempo. 

Inicialmente, ele tinha um valor fundamentalmente funcional com a expetativa de os pais 

realizarem algumas tarefas para os seus filhos hospitalizados. Ou seja, os pais 

passaram de uma presença passiva a serem autorizados a desempenhar um papel nos 

cuidados à criança (Ibid.). Durante os anos 80 e 90 do século XX, estudos nesta área 

temática começaram a associar outros termos ao conceito, nomeadamente 

envolvimento parental, participação parental, parceria, negociação de papéis e 

capacitação para a tomada de decisão e ainda a incluir outros membros da família como 

participantes dos cuidados configurando a participação parental como uma participação 

familiar (Coleman, 2010).  

A evolução dos cuidados centrados na família tem acontecido a par da 

incorporação de valores das sociedades passadas nas sociedades futuras. O que 

significa que conceitos anteriores (envolvimento parental, participação parental, 
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parceria, negociação de papéis e capacitação para a tomada de decisão) continuam 

refletidos na prática contemporânea dos cuidados centrados na família sem que haja 

necessariamente uma relação hierárquica entre eles (Ibid.). Já para Coyne (1996) o 

conceito de cuidados centrados na família é o resultado da evolução do conceito 

participação parental que evoluiu desde o envolvimento parental para a parceria nos 

cuidados e finalmente para cuidados centrados na família. Segundo este autor, estes 

conceitos refletem diferentes interpretações da participação parental adotadas pelos 

profissionais de saúde e os seus esforços para aplicar o conceito na prática.  

O cuidado centrado na família tornou-se num princípio da enfermagem pediátrica 

contemporânea que reconhece a criança e a família como alvo dos cuidados (Coleman, 

2010; Shields, 1998). Inicialmente, estava muito circunscrito à presença parental nos 

hospitais. Gradualmente, o conceito foi-se complexificando e integrando novas 

dimensões, em resposta à evolução da sociedade e suas necessidades e à evolução 

da ciência (Coleman, 2010). Os modelos de enfermagem que surgiram, desde então, 

têm sido influenciados por este conceito (Shields, 1998).   

O princípio de restringir o número de dias de internamento, ao estritamente 

necessário, continua a vigorar até aos dias de hoje. Crianças com doenças agudas ou 

a necessitar de cuidados continuados são orientadas para casa, aos cuidados de suas 

famílias. Do ponto de vista social, os cuidados centrados na família vieram devolver a 

criança à comunidade e de um modo particular aos cuidados familiares, ainda que a 

doença e a sociedade do século XXI sejam distintas das do século XIX, altura da 

abertura dos hospitais pediátricos (Coleman, 2010). O grau de envolvimento das 

famílias nos cuidados mudou ao longo do tempo. Hoje em dia, pais e profissionais de 

saúde prestam cuidados à criança garantido a continuidade e a qualidade dos mesmos 

e o bem-estar do menor.       

O Institute for Family-Centered Care definiu os cuidados centrados na família 

como uma abordagem ao planeamento, entrega e avaliação dos cuidados de saúde que 

é governada pelo benefício mútuo da parceria entre profissionais de saúde, pacientes e 

famílias, que se aplica a pacientes de todas as idades e que pode ser praticado em 

qualquer contexto dos cuidados (2005 cit por Shields, 2010). Kuo et al. (2012) referem 

que os cuidados centrados na família movem-se para além da interação entre o clínico 

e o paciente, considerando as necessidades de todos os membros da família e não 

apenas a criança. O que está de acordo com Shields, Pratt e Hunter (2006) que referem 

tratar-se de uma forma de cuidar das crianças e suas famílias que assegura o 

planeamento dos cuidados incluindo todos os membros como clientes. 

A definição de Mikkelsen e Frederiksen (2011, p. 1159) está mais dirigida para a 

criança referindo que cuidados centrados na família consiste no «suporte profissional à 
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criança e família, através de um processo de envolvimento e participação, sustentado 

pela capacitação e negociação. […] são caracterizados por uma relação entre 

profissionais de saúde e a família, em que as duas partes estão a partilhar 

responsabilidades e a cuidar da saúde da criança». 

Segundo Harrison (2010) no centro da definição deste conceito reside a relação 

entre as famílias e os profissionais de saúde. Nesta relação, ambos são considerados 

parceiros na prestação de cuidados à criança. Segundo este autor, os profissionais de 

saúde devem ter uma atitude e prática de respeito, de colaboração e de suporte. Shields 

(2010) acrescenta que os profissionais devem ter boas habilidades de comunicação e 

negociação e que as administrações devem reconhecer que, uma prática de cuidados 

desta natureza necessita de um rácio maior entre profissionais e pacientes porque a 

unidade de cuidados não é apenas um individuo. Harrison (Harrison, op. cit.) ainda 

acrescenta a necessidade de as instalações serem apropriadas à presença da família e 

a necessidade de estas participarem na política e tomadas decisão em assuntos que 

estejam relacionados ou que impliquem consigo. 

Segundo Franck e Callery (2004) independentemente dos modelos teóricos que 

possam ter surgido a partir deste conceito, todos eles partilham a crença de que: (a) a 

família tem uma grande influência sobre a saúde e bem-estar da criança; (b) o respeito 

pela singularidade da criança e sua família; e (c) a importância da parceria entre a 

equipa dos profissionais de saúde e a família/criança. 

Coleman (2010) refere que apesar dos vários estudos de que o conceito tem sido 

alvo, ainda não foi possível construir uma definição unificadora e que clarifique de vez 

o conceito e seu significado de modo a poder usado na prática. Tal poderá ser devido 

ao facto do conceito ter sido construído socialmente e, como tal, tendo ficado 

dependente da sociedade em que emerge. Também Frank e Callery (2004) referem que 

ainda que haja consenso relativamente à filosofia e valor do conceito, a definição 

operativa e sua aplicação nos contextos dos cuidados permanece mal definida e com 

falta de consistência. Apesar da diversidade é possível identificar duas perspetivas 

expressas: os pais como provedores de cuidados e os pais como recetores de cuidados 

(Mikkelsen e Frederiksen, 2011).   

 Hutchfield (1999) estudou este conceito com recurso à metodologia de análise de 

conceito e conseguiu identificar os seguintes atributos: (a) presença de uma relação 

entre a família e os profissionais de saúde baseada na honestidade, ausência de 

julgamentos e comunicação fluída; (b) respeito pela família devido ao conhecimento que 

possui sobre a criança e por ser uma constante na vida do menor; (c) respeito pela 

diversidade da família; (d) troca fluída de informação para facilitar as decisões dos pais; 

(e) envolvimento dos pais nas decisões acerca dos cuidados à criança; (f) cooperação 



34 

e colaboração entre a família e os profissionais; (g) envolvimento/participação dos pais 

nos cuidados físicos ao filho ser voluntário e negociado; (h) atuação do profissional de 

modo a promover o normal funcionamento da família e autonomia; (i) preocupação do 

profissional pelo bem-estar da família, admitindo que a criança doente pode não ser a 

única fonte de preocupação; e (j) assistência à família com cuidados físicos, emocionais 

e educativos para o desempenho do seu papel. 

A partir da leitura e análise que realizámos a diversos textos dedicados ao estudo 

dos cuidados centrados na família foi possível identificar um conjunto de circunstâncias 

e pressupostos que são considerados como necessários e favoráveis à integração deste 

conceito na prática dos cuidados à infância: 

‒ os pais e enfermeiros considerarem os cuidados centrados na família como 

sendo essenciais para o bem-estar da criança (Coyne, 2015);  

‒ a hospitalização de uma criança é sempre um revés para além do infortúnio 

da doença (Platt, 1959);  

‒ a admissão de uma criança num hospital só deve acontecer quando não há 

outra alternativa para o seu tratamento (Ibid.);  

‒ durante a hospitalização os pais devem ter condições para permanecer junto 

da criança durante as 24 horas (Ibid.);  

‒ os espaços físicos dos serviços de saúde devem ser acolhedores para as 

famílias (Hutchfield, 1999);  

‒ a família deve ser considerada como a primeira fonte de força e apoio de uma 

criança (American Academy of Pediatrics, 2012);  

‒ o conhecimento dos pais sobre os filhos deve ser considerado como essencial 

para a provisão de cuidados de qualidade (Coyne, 2015);  

‒ pais e profissionais de saúde têm de reconhecer e aceitar a perícia um do 

outro (Mikkelsen e Frederiksen, 2011);  

‒ os cuidados dos profissionais devem ser concetualizados como um 

complemento aos cuidados providenciados pela família (Franck e Callery, 

2004);  

‒ pais e profissionais de saúde devem iniciar um diálogo antes da iniciação dos 

cuidados para estabelecerem objetivos em comum (Feeg et al., 2015);  

‒ os pais devem fazer as suas escolhas sobre a sua participação dos cuidados 

(Coyne, 2015; Hutchfield, 1999);  

‒ nos contactos com os pais, deve-se estar atento às suas necessidades 

porque algumas refletem as necessidades do filho e outras nas do próprio 

(Shields e O’Callaghan, 2003);  

‒ os pais são a principal fonte de segurança e conforto para criança (Coyne, 2015);  
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‒ as famílias de crianças hospitalizadas ou em situação crítica têm uma rotina 

diária exigente e, por vezes, complexa (Cartagena, Noorthoek, Wagner, e 

McGrath, 2012);  

‒ as famílias de crianças hospitalizadas ou em situação crítica têm de tomar 

decisões complexas relacionadas com o filho (Cartagena et al., 2012);  

‒ os profissionais de saúde e os de apoio social estão na melhor posição para 

ouvir os pais e mostrarem empatia (Tedford e Price, 2011);  

‒ os profissionais de saúde e os de apoio social estão na melhor posição para 

garantir a informação que a família necessita sobre a condição da criança 

(Ibid.); 

‒ entre os profissionais de saúde e os pais existe uma dependência mútua, os 

primeiros precisam da ligação física e emocional dos pais para com a criança 

e os pais dependem do conhecimento e perícia dos profissionais (Mikkelsen 

e Frederiksen, 2011);  

‒ na doença crónica, a parceria entre profissionais de saúde, crianças e família 

implica a partilha de objetivos (Franck e Callery, 2004);  

‒ os pais têm necessidades diferentes uns dos outros e formas diferentes de as 

satisfazer (Shields e O’Callaghan, 2003);  

‒ o envolvimento da família nos cuidados a crianças com necessidades 

especiais traz benefícios para a saúde física e psicossocial do menor (Bruce 

et al., 2002);  

‒ os pais beneficiam com o envolvimento nos cuidados ao filho (Ibid.);  

‒ o envolvimento da família nos cuidados tem de ser do melhor interesse da 

criança (Hutchfield, 1999);  

‒ os pais têm de ter livre acesso às crianças e permanecer no hospital caso 

pretendam (Ibid.);  

‒ os profissionais de saúde têm de ser claros e consistentes na sua 

compreensão e crenças acerca dos cuidados à criança e o papel da família 

(Bruce e Ritchie, 1997);  

‒ os profissionais de saúde têm de querer partilhar os cuidados da criança 

doente com a família (Hutchfield, 1999);  

‒ os profissionais têm de respeitar as forças inatas e os valores culturais de 

cada família e apoiar na tomada de decisão (American Academy of Pediatrics, 

2012);  

‒ os profissionais têm de estar preparados para desenvolver uma relação com 

a família (Hutchfield, 1999);  

‒ os profissionais de saúde têm de ser experientes para que sejam capazes de 
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apoiar, ensinar e capacitar as famílias (Ibid.);  

‒ os profissionais de saúde têm de saber o que significa participação parental 

para cada família (Coleman, 2010) 

‒ os profissionais de saúde necessitam de tempo para identificar as 

preocupações da família (Hutchfield, 1999);  

‒ crianças com necessidades crónicas regressam às famílias a necessitar de 

cuidados mais complexos, relacionados com os seus processos de doença 

(Coleman, 2010). 

 

Podemos, assim, afirmar que as condições que antecedem - ou necessitam de 

preceder -, uma prática de cuidados centrados na família são várias e foram sendo 

identificadas ao longo do tempo por diferentes autores. Da análise das condições 

identificadas destacamos as seguintes: (a) o bem para a criança é sempre a prioridade; 

(b) a separação da família resulta em prejuízo para a criança; (c) a presença da família 

contribui para promoção do bem-estar emocional e psicossocial da criança e para a sua 

recuperação física; (d) os resultados alcançados nos cuidados à criança podem ser 

potenciados pela parceria entre a família e os profissionais de saúde; (e) o envolvimento 

dos pais nos cuidados tem de ser voluntário e negociado com estes; (f) pais e 

profissionais de saúde têm de se reconhecer mutuamente como peritos nos cuidados à 

criança; (g) a informação tem de fluir entre pais e profissionais de saúde; (h) as 

instituições têm de proporcionar condições físicas que permitam os pais permanecer 

junto dos filhos 24 horas; (i) hoje em dia há crianças com necessidades crónicas a 

regressar às suas famílias; (j) os profissionais tem de ter experiência e perícia para 

praticar cuidados centrados na família; e (k) as organizações têm de proporcionar as 

condições necessárias para os profissionais poderem realizar uma prática centrada na 

família. 

Simultaneamente, a adoção dos cuidados centrados na família como filosofia, 

modelo de cuidados ou como paradigma tem sido responsável por acontecimentos e 

mudanças que surgem em consequência da integração do conceito na prática dos 

cuidados, nomeadamente: 

‒ os profissionais de saúde deixam o seu papel de prescritores de cuidados 

para assumir o papel de colaboradores, trabalhando em parceria com os pais, 

crianças e família alargada (Smith, Swallow, e Coyne, 2015);  

‒ a família passou a ser o principal responsável pelos cuidados diários a 

crianças com doenças crónicas (Ibid.); 

‒ o envolvimento íntimo nos cuidados e o conhecimento detalhado que 

adquirem sobre a situação faz com que os pais acreditem nas suas opções 
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quando cuidam dos filhos com doença crónica (Ibid.); 

‒ as experiências positivas, de cuidados de saúde em parceria com a família, 

aumentam a confiança dos pais nos seus papéis (American Academy of 

Pediatrics, 2012);  

‒ os pais adquirem perícia na identificação das necessidades dos filhos e se 

necessário desafiam as decisões dos profissionais de saúde (Smith et al., 

2015);  

‒ a preparação dos pais para realizar cuidados complexos de forma segura é 

consumidor de tempo (Coyne, 2015);  

‒ a implementação de cuidados centrados na família necessita de mais 

profissionais para compensar o tempo extra que é necessário para 

implementar os requisitos da negociação e envolvimento com as famílias 

(Shields, 2010);  

‒ a alocação dos recursos torna-se mais ajustada, podendo diminuir os custos 

com os cuidados de saúde (American Academy of Pediatrics, 2012);  

‒ a prática de cuidados centrados na família molda políticas e programas de 

saúde, a conceção das instalações, a avaliação dos cuidados e as interações 

diárias entre profissionais de saúde, pacientes e famílias (Ibid.);  

‒ maior adesão ao programa de cuidados quando desenvolvido junto com a 

família (Ibid.);  

‒ o aumento da satisfação profissional (Ibid.);  

‒ uma maior satisfação da criança e da família acerca dos cuidados de saúde 

(Ibid.);  

‒ os profissionais de saúde em pediatria necessitam de possuir amplas 

habilidades de comunicação, de gestão e pedagógicas (Tedford e Price, 

2011);  

‒ os pais tornam-se capazes de tomar parte das decisões e de tomar conta do 

filho como membro ativo de uma equipa (Mikkelsen e Frederiksen, 2011);  

‒ pais e família precisam de receber educação acerca do que se entende por 

cuidados centrados na família (Shields, 2010);  

‒ a colaboração entre famílias e os profissionais de saúde reforça a posição de 

que os primeiros são valorizados como membros da equipa dos cuidados 

(Bruce e Ritchie, 1997);  

‒ os profissionais tiveram de avaliar os seus papéis nos cuidados para com a 

família (Ibid.); 

‒ as equipas cuidadoras que incluem as famílias promovem as condições para 

que profissionais e famílias desenvolvam uma parceria (Ibid.);  
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‒ no trabalho em parceria com as famílias, os profissionais de saúde 

necessitam de um conhecimento profundo sobre a natureza das experiências 

dos pais e sobre como isto se articula com as suas práticas (Darbyshire, 

1993a). 

 

A partir da análise do descrito, podemos inferir que uma prática profissional 

construída sobre a perspetiva concetual dos cuidados centrados na família é algo que 

implica o rompimento com práticas de cuidados e práticas relacionais, com papéis 

socialmente construídos e definidos e ainda com filosofias administrativas e de gestão 

das instituições de cuidados de saúde culturalmente estabelecidos. Tal como referem 

Feeg et al. (2015) a implementação de cuidados centrados na família nos serviços de 

saúde implica compromisso por parte dos cuidadores (família e profissionais de saúde) 

e apoio por parte das organizações.  

Um estudo realizado por Coyne (2015) revelou que os profissionais consideram 

importante os pais terem escolha sobre o seu envolvimento nos cuidados. No entanto, 

esta posição será sobretudo retórica pois na realidade, os profissionais estão 

dependentes da permanência dos pais para prestarem os cuidados básicos à criança. 

Shields (2010) chama a atenção para que cuidados centrados na família não significa 

que os pais têm a obrigação de realizar todos os cuidados, devendo ser sustentados 

pelos profissionais de saúde, caso o pretendam. Pressionar os pais a realizar qualquer 

cuidado à criança não está de acordo com a ética dos cuidados centrados na família 

(Shields, 2010). Os profissionais de saúde têm a obrigação de negociar com os pais o 

que estes pretendem fazer, saber da possibilidade de permanecerem com os seus filhos 

e por quanto tempo, saber dos cuidados que querem ou não realizar, e sua opção acerca 

da participação na tomada de decisão sobre os cuidados à criança (Ibid.) 

Também a documentação dos cuidados deverá refletir os componentes centrais 

dos cuidados centrados na família. Mas, para tal, profissionais e organizações têm de 

reconhecer a importância da família e assumir os componentes que devem fazer parte 

da documentação. Só então, é possível registar os cuidados dirigidos aos pais e a 

contribuição destes nos cuidados à criança (Coyne, 2015). Segundo Coyne (Ibid.), no 

âmbito da enfermagem, os enfermeiros responsáveis pela gestão dos serviços deveriam 

definir um conjunto de standards para os cuidados centrados na família, integrados na 

política e procedimentos do hospital e que fossem continuamente monitorizados. 

Shields (2010) e Shields et al. (2006) chamam atenção para este aspeto referindo que 

os cuidados centrados na família são apresentados como sendo o ideal em muitas 

políticas e documentos relativos aos cuidados na infância ou como uma pedra angular 

da prática em pediatria, no entanto falta a evidência rigorosa sobre os seus benefícios. 
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Os autores referem ainda que os cuidados de saúde devem estar sustentados por uma 

evidência rigorosa e que os benefícios dos cuidados centrados na família não podem 

permanecer como uma intuição. 

Ao longo da revisão da literatura fomos encontrando vários autores (Bruce et al., 

2002; Bruce e Ritchie, 1997; Franck e Callery, 2004) que referiam haver inconsistências 

entre o que profissionais pensam acerca dos cuidados centrados na família e a sua 

prática de cuidados na realidade. Os profissionais validam as vantagens da sua 

integração na prática profissional, no entanto os atributos deste conceito não são 

consistentemente integrados na prática diária com as famílias.  

Das leituras exploratórias que fizemos, foi possível identificar algumas ocorrências 

ou circunstâncias que podem obstaculizar a integração do conceito na prática dos 

cuidados, nomeadamente: 

‒ os profissionais de saúde não estarem preparados para mudar o seu papel 

(Bruce et al., 2002); 

‒ a ameaça ao tradicional papel de autoridade e responsabilidade assumido 

pelos profissionais de saúde (Bruce e Ritchie, 1997; Coleman, 2010);  

‒ a ausência de suporte para os profissionais de saúde (Bruce e Ritchie, 1997);  

‒ a ausência das competências necessárias por parte dos profissionais de 

saúde para poderem praticar cuidados centrados na família (Ibid.);  

‒ os pais e profissionais de saúde trabalharem sem planeamento e sem 

discussão sobre as expetativas (Coyne, 2015);  

‒ a ausência de documentação consistente sobre a contribuição dos pais na 

prestação de cuidados e a ocultação das realidades dos contextos de 

cuidados pediátricos (Ibid.);  

‒ a ausência de comunicação entre a família e os profissionais pode fazer com 

que as necessidades dos pais sejam ignoradas (Ibid.);  

‒ a dificuldade, por parte da família, em conciliar a permanência nos cuidados 

à criança com as necessidades da restante família (Ibid.);  

‒ os profissionais considerarem a contribuição parental como um dever natural 

dos pais (Ibid.);  

‒ a ausência de recursos financeiros, serviços sociais e de infraestruturas 

adequadas em países em desenvolvimento (Shields, 2010);  

‒ a descriminação de famílias de classes sociais desfavorecidas por serem 

considerados como menos capazes em compreender ou contribuir para a 

tomada de decisão (Ibid.);  

‒ o número insuficiente de profissionais para as necessidades dos serviços 

(Ibid.). 
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Ainda que as dificuldades, em realizar uma prática de cuidados centrada na 

família, possam ser várias e de natureza diversa, os autores, que referenciamos ao 

longo destas páginas, são unânimes em defender como sendo uma prática que vai mais 

ao encontro das características e das necessidades da sociedade moderna e, de um 

modo particular, dos diferentes contextos da doença na infância. A partir das leituras 

realizadas, foi possível reunir várias afirmações, de diferentes autores, que podemos 

considerar como eventuais recomendações para uma prática de cuidados centrados na 

família bem-sucedida:  

‒ o rácio enfermeiro-paciente deve refletir o facto de os enfermeiros estarem a 

providenciar cuidados à criança e à família (Coyne, 2015); 

‒ nos contextos clínicos, onde há evidência dos seus benefícios, que esta 

prática seja implementada (Kuo et al., 2012);  

‒ os planos de cuidados devem ser desenvolvidos com a participação dos 

pacientes e famílias e terem em consideração o contexto da família e da 

comunidade (American Academy of Pediatrics, 2012; Kuo et al., 2012);  

‒ os profissionais de saúde devem transmitir respeito pelas famílias (American 

Academy of Pediatrics, 2012);  

‒ os profissionais de saúde devem partilhar informação completa, honesta e 

imparcial com a família e suas crianças (Ibid.);  

‒ profissionais de saúde, estudantes e todos os membros do staff devem 

receber formação e treino acerca dos cuidados centrados na família (Ibid.);  

‒ os princípios são mais facilmente apreendidos se forem praticados por 

profissionais e famílias (Kuo et al., 2012);  

‒ os recursos que são utilizados na implementação dos cuidados centrados na 

família devem ser considerados como um investimento nos cuidados pela 

melhoria alcançada nos cuidados e pela prevenção de gastos desnecessários 

(American Academy of Pediatrics, 2012);  

‒ devem ser desenvolvidos instrumentos que permitam avaliar o impacto das 

práticas dos cuidados centrados na família (Kuo et al., 2012). 

 

A parceria nos cuidados 

Os cuidados centrados na família foram congregando um conjunto de princípios e 

de subconceitos que têm sido amplamente estudados por investigadores e 

gradualmente têm vindo a orientar condutas e comportamentos. De entre os 

subconceitos, um dos que é mais vezes referido diz respeito à parceria nos cuidados, 

mencionado como um dos atributos centrais dos cuidados centrados na família. Casey 
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foi a primeira pessoa a desenvolver este conceito e a propor um modelo a partir daí 

(Coyne, 1996; Shields, 2010). Nesse modelo, Casey propõe que os cuidados à criança, 

doente ou saudável, sejam realizados pela família, com variados graus de assistência 

por parte dos profissionais de saúde e sempre que seja necessária (Coyne, 1996). Em 

1998, Shields refere-se à parceria nos cuidados como um modelo da enfermagem 

pediátrica em que os pais são envolvidos ativamente pelos profissionais de saúde 

responsáveis pelos cuidados à criança. Os cuidados são planeados em função das 

capacidades e desejo de envolvimento dos pais. Profissionais de saúde e pais estão em 

igualdade, ambos negoceiam e partilham cuidados e tomam decisões em conjunto.  

O envolvimento global e transversal dos pais nos cuidados faz com que grande 

parte da responsabilidade dos mesmos fique do lado da família e o enfermeiro fique com 

o papel de supervisor (Coyne, 1996). Mendes e Martins (2012) atribuem dois objetivos 

para a parceria nos cuidados: cuidar integral da criança e família, promovendo o 

desenvolvimento global da criança e o bem-estar da família e garantir a unidade familiar 

através de um cuidado centrado na família. 

A Ordem dos Enfermeiros (Ordem dos Enfermeiros, 2001) através dos Padrões 

da Qualidade refere que, no âmbito do exercício profissional de enfermagem, a relação 

terapêutica que se estabelece com o cliente caracteriza-se pela parceria estabelecida. 

Este organismo refere ainda que o estabelecimento de parcerias e o envolvimento de 

conviventes significativos são elementos essenciais para a otimização dos cuidados e 

satisfação dos clientes. No Regulamento dos Padrões de Qualidade dos Cuidados 

especializados em Enfermagem de Saúde da Criança e do Jovem está escrito que o 

enfermeiro especialista, nesta área dos cuidados, tem como propósito o trabalho em 

parceria com a criança/jovem e família/pessoas significativas em qualquer contexto dos 

cuidados de saúde, com o objetivo de promover a melhor condição de saúde possível 

(Ordem dos Enfermeiros, 2011). Para a Ordem dos Enfermeiros, no contexto da saúde 

da criança/jovem, o conceito de pessoa/cliente compreende o binómio “criança/jovem e 

a família”, porque o primeiro está dependente do segundo para suprimir as suas 

necessidades de crescimento e desenvolvimento. Enquanto a família diz respeito ao 

indivíduo ou conjunto de indivíduos que estão responsáveis por lhe prestar cuidados 

(Ibid.). 

A parceria nos cuidados tem a sua origem associada aos cuidados e necessidades 

da criança, em que pais e profissionais de saúde reconhecem a importância de ambos 

para o bem maior da criança, respeitam-se mutuamente e têm um desempenho e papéis 

complementares. Enquanto conceito, podemos imputar-lhe os seguintes atributos: 

‒ o envolvimento dos pais tem de ser posto à consideração dos próprios, pelos 

profissionais de saúde (Shields, 1998);  
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‒ os cuidados resultam da realização de trabalho em conjunto (Davis e Day, 

2007; Hopwooda, Fowlera, Leea, Rossitera, e Bigsbyb, 2013);  

‒ a família está disponível para negociar o seu papel (Casey, 1995; Hopwooda 

et al., 2013);  

‒ os pais envolvem-se com a situação (Pedro, 2009);  

‒ os objetivos são acordados e partilhados por pais e profissionais de saúde 

(Davis e Day, 2007; Hopwooda et al., 2013);  

‒ a tomada de decisão é partilhada por pais e profissionais de saúde (Davis e 

Day, 2007; Hopwooda et al., 2013);  

‒ a complementaridade na perícia e nos papéis é reconhecida por pais e 

profissionais de saúde (Davis e Day, 2007; Hopwooda et al., 2013);  

‒ o desenvolvimento de uma relação genuína e de uma comunicação aberta 

(Davis e Day, 2007);  

‒ os profissionais de saúde asseguram a manutenção dos cuidados e rotinas 

na ausência da família (Casey, 1995);  

‒ os profissionais de saúde estão disponíveis para proporcionar suporte 

contínuo e formação necessários para aumentar as capacidades/compe-

tências da família (Ibid.);  

‒ pais e profissionais de saúde partilham conhecimentos (Ordem dos 

Enfermeiros, 2011);  

‒ os profissionais de saúde promovem a autonomia dos pais (Ibid.);  

‒ a supervisão dos cuidados é da responsabilidade dos enfermeiros (Ibid.). 

 

Sousa (2012) refere que a parceria nos cuidados, no contexto de doença infantil, 

pode ter cinco intencionalidades terapêuticas: (a) promover o desempenho do papel 

parental desenvolvimental normal, durante a hospitalização; (b) promover o 

desempenho do papel parental desenvolvimental e promover a capacidade parental 

para a realização de cuidados complexos; (c) reduzir a sobrecarga parental de pais de 

crianças com necessidades complexas e permanentes; (d) melhorar o desempenho 

parental complexo a partir dos défices identificados ou promover o desempenho do 

papel parental complexo junto de pais com potencial para aprendizagem de 

capacidades mais complexas e (e) preparar os pais para promover a autonomia da 

criança, no contexto da doença aguda ou crónica. A parceria nos cuidados tem como 

finalidade dar resposta às necessidades em cuidados de saúde das crianças e suas 

famílias, potenciando os ganhos que dela possam advir. Deste modo, é importante ter 

presente a intencionalidade terapêutica de cada relação de parceria independentemente 

do modelo que esteja a ser seguido. Ainda segundo a mesma autora, a intencionalidade 
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terapêutica da parceria depende: (a) da natureza da doença (aguda ou crónica); (b) do 

tipo de cuidados que a criança necessita (complexos/simples, transitórios/perma-

nentes); (c) da preparação para uma parentalidade mais complexa e o potencial de 

participação dos pais (Sousa, 2012). 

Para que a parceria nos cuidados possa ocorrer e influenciar práticas de cuidados 

são necessárias algumas circunstâncias e condições à priori, que devem ser assumidas 

pelos envolvidos na relação e das quais destacamos: 

‒ a família é o primeiro responsável pelo desenvolvimento da criança (Mendes 

e Martins, 2012);  

‒ o foco de atenção é a criança e sua família (Pedro, 2009); 

‒ na família estão as pessoas que melhores cuidados podem realizar à criança 

(Casey, 1993); 

‒ a criança deve sentir-se protegida e segura com a participação dos pais 

(Mendes e Martins, 2012);  

‒ a criança precisa de receber cuidados consistentes (Casey, 1993);  

‒ profissionais de saúde, pais e crianças passam a viver no mesmo espaço 

(Mendes e Martins, 2012);  

‒ entre profissionais de saúde, pais e criança há partilha de valores, saberes e 

responsabilidades (Coyne e Cowley, 2007; Mendes e Martins, 2012);  

‒ o envolvimento dos pais tem de ser negociado e os papéis clarificados 

(Coyne, 2007; Coyne e Cowley, 2007; Mendes e Martins, 2012; Pedro, 2009); 

‒ os parceiros são ativos e têm de estar de acordo quanto aos objetivos 

(Mendes e Martins, 2012);  

‒ os profissionais respeitam a tomada de decisão dos pais (Ibid.);  

‒ os pais devem sentir-se uteis e confiantes no seu papel (Ibid.);  

‒ os profissionais de saúde têm de ter um conjunto de habilidades e de 

competências que lhes permitam ser sensíveis às necessidades dos 

parceiros (Pedro, 2009);  

‒ as necessidades da família (tomada de decisão, participação nos cuidados e 

de autocuidado) podem mudar ao longo do tempo (Casey, 2008);  

‒ os pais podem recuar no seu envolvimento nos cuidados caso pretendam ou 

necessitem (Coyne, 2007; Lee, 2007);  

‒ os profissionais de saúde têm de assegurar que os pais realizam os cuidados 

de forma apropriada (Coyne, 2007);  

‒ os pais têm de ser socializados com as regras do hospital (Ibid.);  

‒ as habilidades de comunicação são essenciais na parceria (Ibid.);  

‒ os profissionais de saúde têm de ter uma atitude positiva em relação à família 
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da criança (Lee, 2007);  

‒ ambos os parceiros têm de ter a perceção sobre o que está a acontecer na 

realidade partilhada por ambos (Shields, 2002);  

‒ qualquer que seja o modelo de cuidados utilizado, este tem de ser entendido 

por pais e crianças (Casey, 1993). 

 

Em síntese, destacamos quatro aspetos que consideramos centrais na parceria 

nos cuidados: (a) a família é a primeira responsável pelo desenvolvimento da criança; 

(b) a criança portadora de doença tem necessidade de conforto, segurança, afeto e 

cuidados consistentes que só a família está em condições de os providenciar; 

(c) profissionais de saúde e família respeitam-se e partilham saberes e 

responsabilidades; (d) o envolvimento dos pais tem de ser negociado e os papéis 

clarificados. 

A adoção da parceria nos cuidados, como modelo de cuidados para a 

enfermagem em pediatria e saúde infantil, desde os finais do século XX, tem sido 

responsável por mudanças ao nível da organização dos cuidados de saúde, do papel 

dos profissionais de saúde e da família e mudanças na relação entre os profissionais de 

saúde e a família, das quais destacamos as seguintes: 

‒ cada um dos parceiros enriquece com os conhecimentos, experiências e 

perícia do outro (Casey, 1993); 

‒ a parceria nos cuidados traz benefícios para os pais (segurança, sentimento 

de utilidade e confiança), para a criança (segurança e proteção) e para os 

profissionais de saúde (conhecimento da criança e manutenção da vigilância) 

(Ibid.); 

‒ os pais regressam a casa com a criança sentindo-se mais seguros e eficazes 

(Sousa, 2012); 

‒ as famílias identificam e constroem o seu potencial (Hopwooda et al., 2013);  

‒ o aumento do bem-estar para a criança, família e profissionais de saúde (Lee, 

2007); 

‒ a parceria resulta de um crescendo dos parceiros e do desenvolvimento da 

participação dos pais nos cuidados (Pedro, 2009); 

‒ a responsabilização dos pais por cuidados de maior complexidade (Ibid.); 

‒ os parceiros desenvolvem habilidades de comunicação e de negociação ao 

longo do tempo (Corlett e Twycross, 2006); 

‒ os profissionais de saúde ajustam-se ao papel de parceiro (Coyne e Cowley, 

2007); 

‒ uma maior sobrecarga para os pais (Ibid.) 
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‒ a responsabilização não negociada pode ameaçar a estabilidade familiar 

(Ibid.); 

‒ os profissionais de saúde passam a trabalhar centrados na pessoa que 

cuidam (Casey, 1995); 

‒ o respeito pelas necessidades individuais e autonomia da família (Casey, 

1995); 

‒ a disponibilização de apoio profissional permanente (Casey, 1993); 

‒ a necessidade de um enfermeiro de referência para a família (Ibid.). 

 

Hoje em dia, as famílias são cada vez mais incentivadas a permanecer o máximo 

de tempo juntos dos filhos prestando cuidados. Simultaneamente, o tempo de 

internamento hospitalar é reduzido ao mínimo indispensável e as crianças são 

transferidas para a comunidade a carecer de cuidados complexos, prolongados ou 

permanentes. O que viabiliza esta conjuntura é a expetativa de os pais serem fortemente 

envolvidos e corresponsabilizados pelos cuidados ao filho de forma transversal aos 

contextos de saúde (Coyne, 2007).  

Do ponto de vista teórico, percebe-se ter havido uma evolução do papel da família 

no que diz respeito à criança em situação de doença/hospitalização. Na prática, há 

evidência que os enfermeiros nem sempre se relacionam com os pais como parceiros, 

nomeadamente em aspetos relacionados com o planeamento dos cuidados e com a 

tomada de decisão (Coleman, 2010). De acordo com Casey (1995), a prática de 

cuidados em pediatria tende para uma prática centrada na criança e sua família. 

Segundo esta autora, a negociação e o respeito pelos desejos da família constituem a 

base da parceria, no entanto é difícil ver pais e enfermeiros a negociar (Casey, 1993, 

1995). Já no artigo que publicou em 1995, Casey chama atenção para as duas práticas 

que os enfermeiros tendem a realizar: a negociação de cuidados ou a assunção de 

cuidados. Sendo que a primeira é uma prática desenvolvida sobretudo por enfermeiros 

mais experientes e com desejo de partilhar o seu conhecimento e perícia, conhecer as 

preocupações e necessidades dos pais. A segunda diz respeito a uma prática em que 

os enfermeiros presumem sobre as necessidades, desejos e habilidades da família, 

subestimam as capacidades da família e emitem julgamentos baseados nas suas 

opiniões e não há intenção sistemática de avaliação e discussão com as famílias (Ibid.) 

A parceria dos cuidados é um conceito largamente estudado e, de um modo 

particular, os obstáculos à sua implementação nos contextos clínicos. A maior parte dos 

obstáculos parecem resultar, sobretudo, dos profissionais de saúde e da sua dificuldade 

em abandonar práticas profissionais culturalmente instituídas e assimiladas, entre as 

quais: 
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‒ os profissionais de saúde têm dificuldade em de delegar ou partilhar a tomada 

de decisão com os pais (Carneiro, 2010; Hallström, Runeson, e Elander, 

2002)   

‒ a negociação não é planeada nem realizada de forma sistemática (Corlett e 

Twycross, 2006); 

‒ os enfermeiros parecem mais confortáveis quando os pais apenas se 

envolvem nos cuidados básicos à criança (Corlett e Twycross, 2006) 

‒ as falhas na comunicação entre pais e enfermeiros condicionam a negociação 

(Ibid.); 

‒ os enfermeiros controlam a quantidade da participação parental através do 

controlo da informação e suporte que providenciam (Ibid; Coyne, 2007);  

‒ os enfermeiros tendem a decidir o nível de envolvimento dos pais com pouca 

consulta ou negociação com os estes (Corlett e Twycross, 2006); 

‒ a presença constante junto da criança, a realização de cuidados básicos e de 

cuidados mais complexos pode resultar em sobrecarga para os pais (Coyne 

e Cowley, 2007);  

‒ os enfermeiros podem sentir-se inseguros quanto ao seu papel (Ibid.); 

‒ para a maioria dos enfermeiros, a parceria nos cuidados não reflete a sua 

relação com os pais (Corlett e Twycross, 2006) 

‒ os enfermeiros controlam a natureza e extensão da participação dos pais de 

acordo com os seus critérios pessoais e esperam que estes se comportem 

como convidados, respeitando normas e regras sobre o comportamento 

adequado (Coyne, 2007); 

‒ os enfermeiros esperam que os pais cumpram com as tarefas por eles 

delegadas (Ibid.);  

‒ a discrepância entre o conteúdo que fundamenta a prática dos enfermeiros e 

o que eles praticam na realidade (Carneiro, 2010); 

‒ a ausência de consenso entre os enfermeiros, a trabalhar em pediatria, 

acerca da participação dos pais em todos os cuidados (Pedro, 2009); 

‒ os enfermeiros assumem que todos os pais querem participar nos cuidados 

básicos diários ao filho (Power e Franck, 2008). 

 

Sousa (2012) refere, a partir dos resultados do seu trabalho, que a participação 

parental acontece sem que haja uma discussão acerca do papel dos pais e sem que 

haja lugar a uma negociação acerca da participação e envolvimento dos mesmos nos 

cuidados. Na ausência de discussão e negociação prévias, os pais participam por 

iniciativa própria sem ter a certeza da natureza e extensão da participação, a sua 
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aprendizagem acontece por tentativa erro e com base em aprendizagem adquirida 

noutras experiências.  

Os pais desejam ser envolvidos nos cuidados ao filho, mas necessitam de um 

tempo para se ajustarem ao trauma do diagnóstico e querem ter a possibilidade de 

decidir acerca da extensão do envolvimento, ter acompanhamento permanente dos 

profissionais de saúde e ver as suas necessidades reconhecidas (Carneiro, 2010; 

Darbyshire, 1993b; Evans, 1994). O envolvimento dos pais nos cuidados deverá ser 

uma questão trabalhada individualmente de acordo com as necessidades de cada um 

e a decisão deve resultar de uma parceria com a enfermagem (Evans, 1994). 

Coyne (1995) refere um conjunto de circunstâncias que estão na origem da 

motivação dos pais para o envolvimento nos cuidados: (a) preocupação em delegar os 

cuidados do seu filho a estranhos; (b) sentido do dever parental; (c) preocupação com 

a qualidade e consistência dos cuidados; (d) os efeitos negativos da hospitalização no 

filho e (e) a necessidade de promover o bem-estar e segurança do filho. Para além do 

que possa estar na origem da motivação, há circunstâncias que podem potenciar a 

prontidão dos pais (e.g., ter uma rede familiar de suporte e receber suporte de outros 

pais; tomar conta do filho tal como cuidam em casa; considerar-se um perito no que diz 

respeito ao filho; atmosfera hospitalar acolhedora; os profissionais de saúde 

demostrarem interesse pela criança), assim como há circunstâncias que podem inibir a 

prontidão dos pais (e.g., sentimentos de solidão e condições hospitalares inadequadas; 

falta de informação; perceção do risco/ possibilidade de prejudicar o filho; sentir-se 

incompetentes; identificar os cuidados como sendo da responsabilidade dos 

enfermeiros; ausência de negociação e inconsistência da equipa de cuidados) (Coyne, 

1995; Espezel e Canam, 2003; Power e Franck, 2008). 

No estudo realizado por Evans (1994), as mães referem vários aspetos positivos 

resultantes do seu envolvimento nos cuidados, nomeadamente: (a) a capacidade para 

controlar e verificar o trabalho desenvolvido pelos enfermeiros; (b)  a capacidade para 

administrar os cuidados e de forma correta; (c)  a capacidade de dar continuidade aos 

cuidados em casa e tomar decisões; (d)  maior disponibilidade para o filho; (e)  maior 

proximidade do filho; (f)  aumento da sua confiança; e (g)  o desenvolvimento de 

sentimentos positivos. 

O estudo realizado por Moore e Kordick (2006) revelou que situações como 

experimentar a perda de controlo, não ser consultado em decisões importantes e ter 

expetativas e objetivos diferentes estão na origem de conflitos dos pais com os 

profissionais de saúde. A falta de discussão e de negociação dos papéis estão 

associados algumas consequências e de um modo particular para os pais, 

nomeadamente: (a) o desconforto na realização de determinados cuidados ao filho; 
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(b) o medo de estar a irromper por áreas exclusivas dos profissionais de saúde; (c) o 

desconforto em assumir que pretendem uma pausa nos cuidados ao filho; e (d) o medo 

de cometer erros por ter demasiados cuidados à sua responsabilidade (Espezel e 

Canam, 2003; Sousa, Antunes, Carvalho, e Casey, 2013).  

É difícil saber porque é que os pais aceitam estas situações. A explicação pode 

estar relacionada com: (a) as diferenças na educação e personalidades; (b) o respeito 

pelos profissionais; (c) a falta de conhecimento; e (d) a dificuldade em participar em 

decisões quando eles não são conhecedores das alternativas existentes (Hallström et 

al., 2002). Os profissionais têm o conhecimento médico ou de enfermagem, e também 

têm a experiência das rotinas do hospital, algo que muitas vezes é desconhecido para 

os pais e pacientes. (Ibid.) 

Tal como refere Casey (1993), a parceria não implica uma distribuição igual de 

tarefas, podendo inclusivamente não ser apropriado os pais realizarem cuidados mais 

complexos, sobretudo se eles apenas são necessários durante a hospitalização. Shields 

e O’Callaghan (2003) referem que, no contexto de doença crónica na criança, os 

cuidados individualizados têm de permitir que as famílias escolham os seus papéis, os 

quais não têm de ser necessariamente ativos. Mendes (2010, p.80) a partir do seu 

trabalho conclui que «a parceria em pediatria não pode ficar circunscrita a um apurar de 

hábitos da criança a que pretendemos dar resposta com a participação da mãe, mas ela 

prescreve que conheçamos a família que cuida, como cuida, quais são as suas 

possibilidades, os seus limites de atuação e que forças ela é capaz de mobilizar para 

resolver problemas de saúde.» 

A reflexão sobre os cuidados centrados na família e a parceria nos cuidados 

permitiu-nos observar o quanto estes dois conceitos estão próximos. Não foi encontrado 

consenso, entre os autores consultados, quanto há existência de uma linha evolutiva 

em que um desse origem ao outro. No entanto, percebe-se que os dois conceitos têm 

origem: (a) nos cuidados à criança hospitalizada; (b) nas consequências do afastamento 

da criança das pessoas significativas e do isolamento associado à hospitalização; (c) na 

prevalência de doenças crónicas na infância; (d) na assunção de que a família é a 

primeira responsável pela criança; (e) na apetência dos pais para cuidar dos seus filhos 

em todas as situações; e (f) na promoção de práticas capazes de proporcionar os 

melhores cuidados à criança. A ambos os conceitos são atribuídas características como: 

(a) a família e os profissionais de saúde são os cuidadores da criança; (b) os cuidadores 

partilham objetivos; (c) o reconhecimento das necessidades da criança/família; (d) a 

partilha de responsabilidades entre os cuidadores; e (d) a procura do bem maior para a 

criança. 

Um aspeto que ressalta das leituras realizadas é a ambivalência dos profissionais 
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de saúde para com que estes dois conceitos. Do ponto de vista concetual, os 

profissionais de saúde, a trabalhar em pediatria/saúde infantil, não revelam dúvidas 

acerca da importância e dos contributos destes dois conceitos para os cuidados à 

criança e sua família. No entanto, do ponto de vista da sua prática clínica, eles são 

capazes de enunciar vários obstáculos à sua integração (e.g., baixa dotação no número 

de elementos da equipa, acumulação de atividades de natureza diversa, elevada 

rotatividade dos elementos da equipa, divergências culturais). Sendo que alguns dos 

obstáculos tem que ver com a construção social do papel do profissional de saúde pelos 

próprios, nomeadamente o abandono do papel de prescritor de cuidados e a assunção 

de papel de parceiro de cuidados. Ainda que os cuidados centrados na família e a 

parceria nos cuidados sejam tidos como conceitos transversais e orientadores dos 

cuidados na infância, é necessário que os mesmos sejam trabalhados e ajustados a 

cada contexto de cuidados, para que o fosso entre o “modelo exposto” pelos 

profissionais e o “modelo em uso” desapareça. Meleis (2012) chama atenção para que 

um dos objetivos da enfermagem, enquanto disciplina prática, deve ser de aumentar a 

parceria nos cuidados com o seu cliente. 

 

 

1.4. Transição: significado do conceito para a enfermagem 

Muitos dos contactos entre enfermeiros e os seus clientes acontecem em 

momentos em que estes últimos estão a experienciar acontecimentos nas suas vidas 

capazes de gerar instabilidade e mudanças profundas (e.g., doença, morte de pessoas 

significativas, nascimento de um filho, doença de familiares, envelhecimento…). Muitas 

destas pessoas sobrevivem a estes acontecimentos e procuram retomar a sua vida 

perante novas condições, recuperando a saúde e bem-estar possíveis (Meleis, 2007; 

Schumacher e Meleis, 1994). Chick e Meleis (1986) e Meleis (2012) designam por 

transição o período de tempo entre duas fases estáveis da vida, em que se dá a 

passagem de uma para a outra, ocasionada por eventos, controlados ou não pela 

pessoa, que implicam uma rutura com a condição preexistente e o desenvolvimento de 

novos padrões de resposta, levando a uma redefinição do “eu”. 

Uma característica essencial da transição é que ela é na sua essência positiva, 

ela envolve um processo de reorientação interior em que a pessoa aprende a adaptar-

se e a incorporar as novas circunstâncias da sua vida (Chick e Meleis, 1986; Kralik, 

Visentin, e Van Loon, 2006). O final de uma transição é caracterizado pelo facto de a 

pessoa ter alcançando uma maior estabilidade, após uma fase de instabilidade. Ainda 
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que a comparação da condição atual com a condição anterior à transição sugira uma 

perda (Chick e Meleis, 1986). 

Transição é um conceito estudado por outras disciplinas (Chick e Meleis, 1986). 

Isto significa que é importante que a enfermagem encontre e torne explicitas: a 

originalidade e pertinência que a sua perspetiva disciplinar traz para o desenvolvimento 

do conceito; e, quais os benefícios para os indivíduos e comunidades que daí podem 

resultar. De acordo com Meleis e Trangenstein (Meleis e Trangenstein, 1994, p.257) a 

contribuição única da enfermagem é o seu objetivo de levar as pessoas a alcançar um 

sentimento de bem-estar, definindo a enfermagem como «facilitadora de transições 

promovendo um sentimento de bem-estar», dando à enfermagem esta perspetiva única. 

Segundo estes autores, apenas a enfermagem facilita as transições em direção à 

condição de saúde e perceção de bem-estar. Nenhuma outra disciplina tem esta 

orientação no processo da experiência transicional. Nenhuma outra disciplina necessita 

tanto de um conhecimento baseado a ajudar os clientes a alcançar um sentido de 

mestria, um nível de funcionamento e um conhecimento das formas como as suas 

energias podem ser mobilizadas (Meleis e Trangenstein, 1994).  

Meleis (2007) na justificação da pertinência do conceito para a enfermagem 

acrescenta que as pessoas estão num movimento constante de mudança, e estão 

constantemente a aprender a lidar com alterações de curto ou longo prazo. Deste modo, 

assistir os indivíduos e/ou comunidades nos seus processos de transição e nas 

respostas à mudança surge como um desafio. A autora identifica seis razões para 

justificar a importância do conceito transição na missão da enfermagem:  

‒ os enfermeiros passam grande parte do seu tempo a cuidar de indivíduos em 

processos de transição (alta hospitalar; transição pós-parto; reabilitação); 

‒ uma revisão na literatura de enfermagem, entre 1986 e 1992, revelou o 

interesse dos enfermeiros pelas transições na vida dos clientes e no seu 

exercício profissional; 

‒ a alta hospitalar precoce e a necessidade de prolongar os cuidados na 

comunidade;  

‒ a mobilidade das populações entre vários contextos sociais e políticos (e.g., 

fenómenos de migração), o que pode exacerbar as várias transições de vida 

e promover outros processos de transição mais complexos;  

‒ o envelhecimento da população promove um conjunto de alterações de saúde 

que exigem novos padrões cuidados de enfermagem. É esperado que os 

enfermeiros ajudem as pessoas a viver e a lidar com as consequências deste 

processo de envelhecimento;  

‒ a ocorrência de fenómenos naturais (maremotos, terramotos, inundações) e 
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desastres provocados pelo homem (guerra, explosões nucleares e atentados) 

requerem o envolvimento imediato e a longo prazo da enfermagem, enquanto 

as pessoas recuperam e aprendem a lidar com as novas condições. 

 

Os contextos sociais, políticos, culturais e individuais em que a vida das pessoas 

acontece torna os processos de transição mais complexos, necessitando de uma 

abordagem diferente para reforçar a recuperação e a manutenção da saúde e 

bem-estar. Durante as transições as pessoas podem experimentar perdas de natureza 

social, familiar e pessoal. O seu autoconceito pode ser prejudicado porque percebe que 

não está a ser capaz de controlar a situação com as habilidades que possui (Meleis, 

2007). 

Os problemas resultantes das transições podem estar relacionados com a 

incapacidade da pessoa em abandonar padrões de resposta antigos, ou de não ser 

capaz de tomar e implementar uma decisão (Meleis, 2007). Para Meleis e Trangenstein 

(1994) a missão da enfermagem deverá ser de lidar com as pessoas a viver as 

transições e de facilitar esses mesmos processos, a partir de uma estrutura concetual 

que sustente e promova intervenções terapêuticas. Deste modo, defendem que o foco 

da disciplina deverá ser “facilitar transições” porque é algo que reflete a prática e que é 

demonstrado a partir das necessidades de cuidados que os clientes apresentam e das 

atividades desenvolvidas pelos enfermeiros no seu exercício profissional. 

Em 2012, Meleis articula o conceito de transição com os demais conceitos centrais 

da enfermagem deste modo: «Os enfermeiros interagem (interação) com um ser 

humano numa situação de saúde/doença (cliente de enfermagem), o qual é parte 

integrante do seu contexto sociocultural (ambiente) e que está em alguma espécie de 

transição ou antecipando uma transição (transição); as interações enfermeiro-paciente 

estão organizadas à volta de algum propósito (processo de enfermagem, resolução de 

problema, avaliação holística ou ações de cuidar), e os enfermeiros usam algumas 

ações (terapêuticas de enfermagem) para aumentar ou facilitar a condição de saúde 

(saúde)» (Meleis, 2012, p. 97). 

Segundo Meleis e colaboradores (2000) uma pessoa a viver um processo de 

transição torna-se mais vulnerável. Para a enfermagem é tão importante o processo 

como o resultado de uma transição (Chick e Meleis, 1986). O conhecimento e 

compreensão do processo permite avaliar onde e como o cliente se encontra no 

processo e selecionar as terapêuticas necessárias. O conhecimento dos resultados de 

uma transição bem-sucedida permite: (a) identificar se cliente já concluiu a sua 

transição; (b) identificar os ganhos obtidos; e (c) avaliar a adequabilidade das 

terapêuticas de enfermagem. 



52 

Ainda que cada pessoa viva as transições de um modo pessoal e íntimo (Chick e 

Meleis, 1986), há alguns aspetos que são comuns a todas elas (Chick e Meleis, 1986; 

Schumacher e Meleis, 1994). Num artigo publicado em 2000, Meleis e colaboradores 

apresentaram uma atualização da teoria através de uma estrutura multidimensional, 

desenvolvida com base na conceptualização daqueles processos: natureza, condições 

e padrões de resposta (ver diagrama 1). 

 
 

Diagrama 1. Estrutura concetual da Teoria das Transições 
(adaptado de: Meleis et al., 2000, p.17) 

 

Relativamente à natureza de uma transição, os autores referem que os 

enfermeiros lidam, no exercício profissional, com pessoas a vivenciar “transições 

de saúde/doença”, “transições desenvolvimentais” e “transições situacionais” (Chick e 

Meleis, 1986; Meleis, 2012; Schumacher e Meleis, 1994). Em dois artigos surge, ainda, 

identificado um quarto tipo de transição designado por “organizacional”. Este tipo de 

transição está relacionado com questões vivenciadas pelos próprios enfermeiros no seu 

exercício profissional (e.g., mudanças na liderança da organização, implementação de 

novas políticas, mudanças na profissão, etc.) (Meleis et al., 2000; Meleis e Trangenstein, 

1994). As transições desenvolvimentais estão associadas a eventos do ciclo de vida e 



53 

que possam ter implicações com a condição de saúde (e.g., adolescência, menopausa). 

As transições situacionais estão relacionadas com eventos que requerem a redefinição 

dos papéis que a pessoa possa ter (e.g., nascimento de um novo elemento da família, 

perda de um elemento da família, mudança para uma instituição) e que afetando a 

pessoa na totalidade, também pode ter repercussões na condição de saúde. Por fim as 

transições saúde/doença estão relacionadas com a ocorrência de uma doença (aguda 

ou crónica) que implique a mudança de comportamentos, a aprendizagem de novos 

conhecimentos e o desenvolvimento de novas competências. Estas situações de 

doença também podem implicar uma mudança de papel dentro da própria família e/ou 

da comunidade (Meleis, 2012). 

Uma transição pode estar relacionada com uma mudança na condição de saúde, 

uma mudança no papel e relações, nas expetativas ou habilidades (Meleis, 2012; Meleis 

e Trangenstein, 1994). Os enfermeiros preocupam-se com os diferentes tipos de 

transições na medida em que elas são capazes de implicar, com a condição de saúde 

dos indivíduos/família/comunidade e com as respostas por eles desenvolvidas (Chick e 

Meleis, 1986; Meleis, 2012).  

De acordo com Zagonel (1999) há vários aspetos da vida de um indivíduo que se 

realizam através de um processo de transição. Desta feita, ao longo do ciclo de vida é 

de esperar que a pessoa viva diversas transições. Na sua avaliação, os enfermeiros 

devem considerar sobre o padrão de ocorrência das transições, identificando se a 

pessoa está a vivenciar apenas uma (simples) ou mais de uma (múltipla). Perante um 

padrão múltiplo é importante perceber, se as transições estão a acontecer em 

simultâneo ou se são sequenciais, e se estão relacionadas ou não (Meleis et al., 2000). 

Isto significa que as transições não são acontecimentos mutuamente exclusivos 

(Schumacher e Meleis, 1994). O foco de atenção do enfermeiro deverá contemplar 

todas as transições significativas para a pessoa e aquelas que possam ter, direta ou 

indiretamente, implicações sobre a condição de saúde (Meleis et al., 2000).  

Ainda no que diz respeito à natureza das transições, ainda que não sejam 

experimentadas uniformemente por pessoas diferentes, é possível identificar 

características comuns entre elas (Chick e Meleis, 1986). Schumacher e Meleis (1994, 

p.121) referem que «estes aspetos transversais podem ser pensados como 

propriedades universais das transições». Segundo estes autores, são as propriedades 

que permitem distinguir uma transição de uma mudança não transicional.  

Em 2000, Meleis e colaboradores propõem seis propriedades universais: 

(a) consciencialização; (b) envolvimento; (c) mudança e (d) diferença; (e) espaço de 

tempo; e (f) acontecimentos e pontos críticos. A “consciencialização” significa a pessoa 

(ser capaz de) reconhecer, ter perceção e conhecimento sobre o que está a acontecer. 
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Sendo algo interior, poderemos perceber a sua presença através do grau de 

congruência entre o que é conhecido, as respostas da pessoa e o conjunto de respostas 

esperadas (Meleis et al., 2000). Nos primeiros artigos das autoras sobre a temática, 

estas afirmavam que para se estar em transição era necessário que a pessoa tivesse 

algum grau de consciencialização sobre as mudanças em curso e que a sua ausência 

podia implicar a pessoa permanecer numa fase pré- transição (Chick e Meleis, 1986). 

Tal implicaria, de acordo com as autoras, resolver primeiro os obstáculos à 

consciencialização e só depois intervir facilitando a transição. No entanto, no artigo 

publicado em 2000, Meleis e colaboradores percebem, a partir de estudos efetuados na 

altura, que a ausência de manifestações de consciencialização não impede o início da 

experiência da transição (Meleis et al., 2000). A questão reside entre a 

consciencialização que as pessoas necessitam de desenvolver para iniciar uma 

transição e aquilo que os enfermeiros necessitam de saber para reconhecer que a 

pessoa está em transição (Ibid.).  

A segunda propriedade designa-se por envolvimento, sendo entendida como o 

interesse que a pessoa revela pelo processo que está a viver. O envolvimento pode ser 

observado através de comportamentos como pesquisar informação, seguir modelos, 

preparar-se ativamente e modificar atividades (Meleis et al., 2000). Estas duas 

propriedades têm uma relação muito próxima, na medida em que a consciencialização 

influencia o envolvimento, ou seja, não poderá haver envolvimento sem 

consciencialização (Ibid.). 

As propriedades “mudança” e “diferença” também são consideradas essenciais 

numa transição, tendo significados diferentes e não sendo sinónimos de transição. A 

mudança significa todas as alterações que decorrem do acontecimento, como por 

exemplo no caso de uma doença grave, a mudança do foco familiar, a impossibilidade 

de manter o emprego, ter de ficar afastado da família ou mudar rotinas. Para 

compreender uma transição é necessário descobrir as mudanças que o processo está 

a implicar e compreender o que elas significam para as pessoas (Meleis et al., 2000). A 

diferença diz respeito a pessoa passar a ter novas expectativas ou divergentes das 

anteriores, por se sentir diferente ou se perceber diferente ou por ver o mundo e os 

outros de maneira diferente. Ao examinar uma transição pode ser útil observar a mestria 

com que a pessoa lida com as mudanças e diferenças e o nível de conforto que 

apresenta com as mesmas (Ibid.) 

Todas as transições são caracterizadas por um fluxo. Elas têm um início e um fim 

que não podem ocorrer simultaneamente, mas com uma distância temporal entre ambos 

que pode variar e que determina o sentido do movimento (Chick e Meleis, 1986). Ou 

seja, todas as transições ocorrem durante um certo espaço de tempo. Segundo Meleis 
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e colaboradores (Meleis et al., 2000) nem sempre é fácil identificar o seu início e prever 

quando será o seu fim. Os mesmos autores defendem inclusivamente que pode 

revelar-se contraproducente tentar colocar limites temporais a uma transição. 

O fluxo de uma transição não é linear, nem constante. Ao longo do processo é 

natural que haja vários pontos ou eventos críticos, nomeadamente gerados por 

acontecimentos não programados. Estes pontos podem estar associados ao aumento 

da consciencialização ou do envolvimento para com a transição, assim como podem 

contribuir para uma maior vulnerabilidade (Meleis et al., 2000). Há eventos críticos que 

podem significar o fim de algum processo, por permitirem o surgimento de estabilidade 

numa nova rotina, de um estilo de vida ou de um papel novo. Dependendo da natureza 

da transição pode ocorrer vários pontos críticos durante este processo. Cada um deles 

necessita da atenção, conhecimento e experiência da enfermagem (Ibid.). 

Cada transição tem um carácter próprio que é determinado pela natureza do 

evento que a ocasionou, pela pessoa que a está a viver e pelo ecossistema em que está 

integrada. Saber como a pessoa está a lidar com a transição e como o ecossistema está 

a ser determinante para o processo é fundamental. Qualquer intervenção de cuidar que 

não tenha estes aspetos em consideração terá uma grande probabilidade de não 

resultar, porque para intervir num processo de transição é necessário conhecer as 

condições sob as quais ela ocorre. Em 2000, Meleis e colaboradores identificaram 

algumas circunstâncias de natureza social, comunitária e pessoal às quais designaram 

de condições da transição, que podem ser facilitadoras ou inibidoras do processo 

(Meleis et al., 2000).  

As autoras sugeriram como condições pessoais: (a) significados; (b) crenças 

culturais e atitudes; (c) status socioeconómico; (d) preparação e conhecimento. O 

significado atribuído à experiência pode promover uma transição saudável ou impedir o 

processo. As crenças culturais podem impedir a pessoa de viver o processo de uma 

forma desejada, por medo do estigma que a própria produz ou possui. Um status 

socioeconómico baixo é frequentemente associado como condição inibidora da 

transição. O conhecimento e a preparação antecipatória são condições consideradas 

facilitadoras num processo de transição, enquanto a ausência é considerada inibidora 

(Meleis et al., 2000). 

As condições da comunidade estão relacionadas com os recursos disponíveis na 

comunidade e aos quais a pessoa pode aceder caso o pretenda ou seja orientada para 

o fazer. Entre estas condições encontram-se incluídas: (a) o apoio da família; (b) o 

acesso a informação relevante a partir dos profissionais de saúde; (c) o acesso a 

aconselhamento a partir de fontes de confiança; e (d) o acesso a pessoas que possam 

ser modelos para seguir ou que respondam a dúvidas (Meleis et al., 2000. As condições 
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sociais estão relacionadas com os estereótipos e estigmas presentes em cada 

sociedade. Quando o evento que origina a transição tem, do ponto de vista social, um 

significado estereotipado ou estigmatizado isto tem tendência a interferir no curso da 

transição) (Ibid.).   

Chick e Meleis (1986) e Meleis e Trangenstein (1994) referem-se aos padrões de 

resposta como sendo comportamentos de natureza similar, observáveis ou não, comuns 

entre pessoas a viver transições análogas, que acontecem durante o curso da transição 

e com ela relacionados. Ainda que eles possam parecer disfuncionais ou perturbados 

não são acontecimentos aleatórios. Schumacher e Meleis (1994) referem que é 

necessário dar mais ênfase ao estudo dos fatores que indiquem que uma transição é 

bem-sucedida, sendo crucial os enfermeiros saberem identificar indicadores de 

resultado de uma transição saudável. Neste artigo, as autoras propõem três indicadores 

de uma transição saudável: sentimento subjetivo de bem-estar; mestria em novos 

comportamentos e bem-estar nas relações interpessoais.   

No artigo publicado em 2000, com uma atualização da estrutura concetual da 

teoria, os padrões de resposta passaram a compreender indicadores de processo e 

indicadores de resultado, na medida em que uma transição tende a ser caracterizada 

quer pelo seu processo como pelo seu resultado (Meleis et al., 2000). O conhecimento 

geral dos indicadores de processo de uma transição permite antever e reconhecer 

situações de risco ou de vulnerabilidade e simultaneamente planear intervenções de 

acordo com as necessidades da pessoa e implementar as mesmas no momento mais 

adequado (Chick e Meleis, 1986; Meleis et al., 2000). Os indicadores de resultado 

permitem determinar quando uma transição está completa, ainda que tal deva ser 

perspetivado com flexibilidade (Meleis et al., 2000), até porque eles podem acontecer 

em qualquer momento da transição (Chick e Meleis, 1986; Schumacher e Meleis, 1994). 

Uma vez que uma transição deve ser entendida como um processo e como um 

resultado, o foco da atenção da enfermagem pode alternar entre processo e resultado 

de uma transição.  

Meleis e colaboradores (Meleis et al., 2000) propõem cinco indicadores de 

processo: (a) sentir-se ligado; (b) interagir; (c) estar situado; (d) desenvolvimento da 

confiança; e (e) coping. O primeiro indicador está relacionado com a pessoa apresentar 

necessidades de ligação, mantendo as anteriores e desenvolvendo novas, e de se 

apresentar confortável nelas. O indicador interagindo torna-se pertinente em situações 

que surge a relação cuidador e pessoa cuidada. Ou seja, entre as duas pessoas a viver 

o mesmo acontecimento e com relação entre elas. Através da interação é possível 

clarificar aspetos relativos à transição que estão a viver. O indicador estar situado é 

relativo à pessoa ser capaz de comparar e reconhecer as diferentes fases da sua vida, 
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experiências, rotinas e atitudes, relacionando com o "antes da transição e o após a 

transição". Através desta comparação será possível adquirir um sentido de 

orientação/localização e encontrar razão para a transição. Os indicadores 

desenvolvendo confiança e coping manifestam-se pelo nível de compreensão que a 

pessoa apresenta sobre a sua situação, pelas formas de resolver os problemas e sua 

recuperação face às limitações. Também se manifestam através da forma como a 

pessoa utiliza os recursos disponíveis e desenvolve estratégias para lidar com a 

situação (Meleis et al., 2000). 

No que diz respeito aos indicadores de resultado, os mesmos autores propõem: 

(a) mestria; e (b) identidade fluida e integrativa (Ibid.). A mestria diz respeito a 

habilidades e comportamentos que a pessoa desenvolve para lidar com a transição 

(Swendsen, Meleis, e Jones, 2010). Schumacher e Meleis (1994) após uma revisão da 

literatura relacionaram este indicador à competência, à tomada de decisão, à 

autoconfiança e habilidades psicomotoras. De acordo com Meleis e colaboradores 

(Meleis et al., 2000), a mestria resulta da mistura de habilidades anteriores com 

habilidades desenvolvidas no curso da transição. Ou seja, as habilidades também se 

desenvolvem com a experiência que vai sendo adquirida. Posto isto, não é de esperar 

a presença de indicadores de mestria em fases precoces de uma transição. O nível de 

mestria, alcançado, poderá indicar em que medida a pessoa está a concluir uma 

transição bem-sucedida. 

Chick e Meleis (1986) referem que uma transição é um fenómeno pessoal, em que 

o processo e resultados estão relacionados com a (re)definição do “eu” e da situação. 

No artigo publicado em 2000, Meleis e colaboradores propõem como indicador de 

resultado a identidade fluida e integrativa (Meleis et al., 2000). Uma transição está 

associada a uma desconexão, a uma rutura, com ligações pré-existentes, com os 

valores e crenças e com os referenciais que proporcionam a segurança que as pessoas 

precisam (Chick e Meleis, 1986). Por isso, uma identidade fluida - que seja capaz de 

incorporar novos valores, novos hábitos, que seja capaz de se integrar numa 

comunidade e de apresentar sentimento de pertença - é sem dúvida um indicador de 

uma transição bem-sucedida (Messias, 2012). Identidade fluida significa a pessoa ser 

capaz de perceber mudanças nas suas circunstâncias ou do ambiente e ser capaz de 

as aceitar e de se adaptar ainda que as mesmas possam ocorrer repetidamente (Meleis 

et al., 2000). 

Os eventos associados ao curso de uma transição devem ser sempre percebidos 

no contexto em que acontecem. No entanto, o conhecimento geral dos padrões é 

fundamental para orientar os enfermeiros na avaliação, planeamento e implementação 

de uma ação que se pretende que seja terapêutica (Chick e Meleis, 1986). Ainda 
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segundo estes autores, a razão de ser dos enfermeiros é cuidar dos pacientes, 

utilizando o conhecimento que possuem para selecionar as melhores estratégias de 

cuidar (Ibid.). As terapêuticas de enfermagem podem ser entendidas como todas as 

atividades e ações que os enfermeiros realizam com o objetivo de facilitar o processo 

de transição e de permitir que o cliente conclua este processo alcançando uma melhor 

condição de saúde e maior bem-estar (Meleis, 2012; Meleis e Trangenstein, 1994). O 

conhecimento sobre as terapêuticas de enfermagem deve incluir a dimensão tempo, o 

padrão e o tipo de transição e deve ser considerado o momento em que as terapêuticas 

vão acontecer no curso da transição (Chick e Meleis, 1986). Uma intervenção 

terapêutica é preventiva se ocorre antes da transição se iniciar ou se acontece antes 

das consequências surgirem. Uma intervenção terapêutica é curativa se ocorre sobre 

os efeitos da transição. Ou seja, os enfermeiros preocupam-se em facilitar as transições 

de forma preventiva ou curativa (Ibid.). De acordo com Meleis e Trangenstein (1994), o 

facto de a enfermagem ter por foco as transições, resulta num desafio para o 

desenvolvimento de terapêuticas que sejam promotoras de experiências e resultados 

positivos. 

A enfermagem para cumprir com a sua missão tem de ter teorias capazes de 

descrever os fenómenos, explicar relações e providenciar uma estrutura que sustente a 

intervenção e permita predizer os resultados que pretendem observar (Meleis, 2012). 

Os estudos desenvolvidos por Meleis e colaboradores, centrados no conceito 

“transição”, revelaram a pertinência do mesmo para a enfermagem, através da sua 

definição, centralidade, relações teóricas e empíricas com os outros conceitos centrais 

da disciplina. Segundo os autores da teoria, ainda que o conceito não seja exclusivo da 

enfermagem, esta abordagem original traz implicações importantes para o 

desenvolvimento de conhecimento para a enfermagem (Chick e Meleis, 1986).  

O interesse reiterado no conceito permitiu identificar a sua natureza, dimensões e 

atributos, culminando no desenvolvimento de uma teoria de médio-alcance que pode 

ser explicada através de uma estrutura concetual (Meleis et al., 2000). Segundo Chick 

e Meleis (1986) uma estrutura concetual organizada permite ao enfermeiro capitalizar o 

conhecimento que possui e usá-lo de forma mais assertiva, sendo seguro a necessidade 

de o atualizar continuadamente devido à natureza prática da disciplina. Ainda segundo 

estas autoras, a articulação entre o conhecimento e a prática nem sempre é bem 

conseguido, resultando em potencial prejuízo para o segundo (Ibid). No entanto, 

segundo Meleis (2012, p.419), atualmente, a «disciplina da enfermagem está num nível 

de maturidade que permite aos teóricos desenvolver teorias que são mais congruentes 

com a natureza da enfermagem, com a diversidade dos clientes, com a complexidade 

das experiências e com as respostas dos seres humanos perante situações de doença 
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ou calamidades». Uma consequência do presente nível de maturidade da disciplina é o 

desenvolvimento de teorias de médio alcance, do qual é exemplo a Teoria das 

Transições. Este tipo de teorias caracteriza-se por lidar com fenómenos mais 

específicos, utilizando um número reduzido de conceitos para descrever e explicar a 

natureza e relações do fenómeno. Estes fenómenos tendem a advir de problemas da 

prática clínica dos enfermeiros, mas que ao serem abordados cientificamente torna-se 

possível desenvolver teorias descritivas e/ou explicativas que vão para além dos casos 

clínicos estudados (Ibid.). Estas teorias são mais operacionais e passiveis de serem 

testadas (Walker e Avant, 2005 cit por Meleis,  2012). De acordo com Meleis (2012) as 

teorias de médio alcance encontram-se num nível de concetualização que podem dar 

conteúdo à prática e à pesquisa em enfermagem, promover o conhecimento e aumentar 

a qualidade dos cuidados. 

 

 

1.5. Ganhos em saúde sensíveis aos cuidados de enfermagem  

Entre os países que pertencem à Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Económico (OCDE), tem-se assistido ao aumento da esperança 

média de vida, a uma diminuição da fertilidade e ao aumento do número de pessoas 

com mais de 65 anos (OECD, 2015). Os gastos em cuidados de saúde, para com esta 

população, têm vindo a aumentar na maioria destes os países e espera-se que assim 

continue nos próximos anos, com mais pessoas a necessitar de cuidados de saúde e 

sociais e com o aumento das expetativas no que diz respeito à qualidade de vida 

(Maisonneuve e Oliveira Martins, 2013 cit por OECD, 2015). O aumento das despesas 

com a saúde poderá não ser um problema se os benefícios excederem os custos, mas, 

segundo a OCDE, há grandes evidências das ineficiências e desigualdades nos 

sistemas que é necessário relatar e também é necessário encontrar um equilíbrio entre 

os gastos na doença, prevenção e tratamento (OECD, 2015).  

A “qualidade em saúde” é um conceito que emerge desta conjuntura sendo 

entendido como a prestação de cuidados de saúde, facilmente obtidos pela população, 

distribuídos imparcialmente por profissionais cientifica e tecnicamente competentes 

conseguindo a adesão e satisfação dos cidadãos com os recursos disponíveis (Direção 

Geral da Saúde, 2013). Mitchell (2008) refere que a qualidade emerge da interação entre 

os profissionais de saúde e os clientes, em que ambos concordam sobre o standard a 

considerar nos cuidados. Manter um determinado nível de qualidade nos cuidados 

implica necessariamente custos, mas ao mesmo tempo é capaz de produzir poupanças 
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e benefícios económicos ao melhorar na prevenção da doença, na prevenção das 

complicações, mantendo uma melhor qualidade de vida ou prolongando a vida ativa 

(Burns e Grove, 2011) 

O desempenho de um sistema de saúde também depende, em grande medida 

dos profissionais de saúde que prestam cuidados e do equipamento e treino que 

dispõem (OECD, 2015). No Plano Nacional de Saúde 2012-2016 (Direção Geral da 

Saúde, 2013) os profissionais de saúde são corresponsabilizados pela procura de uma 

visão de qualidade em saúde, compreendendo a cadeia de valor em que a sua atividade 

se insere, desenvolvendo competências e envolvendo-se em práticas capazes de 

resultar em melhorias ou ganhos em saúde para a população a quem servem.  

O contínuo aumento dos gastos com os cuidados de saúde e a gestão dos 

recursos neles envolvidos têm reforçado a importância da avaliação da efetividade dos 

procedimentos e dos serviços para a população que se destinam (Moorhead, Johson, 

Maas, e Swanson, 2010). A recolha de informação desta natureza é fundamental para 

o suporte à decisão, tendo em vista a melhoria contínua da qualidade dos cuidados 

(Araújo, 2008).   

A uma escala nacional, os países têm de, regularmente, aferir as áreas 

carenciadas em cuidados de saúde e definir planos de intervenção que resulte em mais 

saúde para as populações (Direção Geral da Saúde, 2012). No que diz respeito a 

Portugal, de acordo com a Direção Geral de Saúde, compete ao Plano Nacional de 

Saúde definir as metas (expetativas de percurso) e identificar os ganhos a obter, 

orientando o Sistema de Saúde na gestão adequada dos seus recursos (Ibid.). Ou dito 

de outra forma, no planeamento em saúde têm de estar identificadas as necessidades 

em saúde da população, os ganhos potenciais em saúde e as intervenções prioritárias 

para alcançar os ganhos (Ibid.). 

O sucesso e adequação de um Plano Nacional de Saúde será revelado através 

da informação que é produzida por indicadores de saúde. Tal como refere Pereira 

(2009), os indicadores constituem-se como uma ferramenta básica sem qual não é 

possível avaliar a contribuição de programas ou estratégias para a consecução do 

resultado que se pretende. Os indicadores devem ser entendidos como medidas, 

capazes de produzir informação que releva para a monitorização e promoção da 

“qualidade em saúde” (Pereira, 2009). 

Atualmente, no que diz respeito à importância dos indicadores relativos à 

qualidade em saúde, há dois aspetos a considerar. Um deles está relacionado com a 

quantidade, qualidade e natureza dos dados que lhes dão corpo. O outro aspeto tem 

que ver com o facto se eles acolhem e refletem as atuais necessidades de cuidados da 

população. Na medida em que, no presente, se entende que a qualidade em saúde 
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implica ter o cliente no centro da assistência, estar orientada para o atendimento das 

necessidades reais e potenciais dos clientes e para o desenvolvimento de ações 

preventivas face a estas últimas (Pereira, 2009). 

Araújo (2008) refere que há problemas a surgir pela primeira vez, na sequência 

de dinâmicas demográficas e sociais, que, embora não se tratando de problemas de 

doença, estão a resultar em necessidades de cuidados em saúde. A este propósito, o 

autor refere ainda que faltam «indicadores de fenómenos imprecisos da saúde e 

bem-estar compreendendo situações que não sendo fatais implicam e condicionam o 

estilo, o tipo e a forma de vida das populações» (Ibid., p. 51). Hoje em dia, tem-se 

verificado um crescente interesse em produzir indicadores de resultado (Pereira, 2009). 

Ou seja, indicadores que sejam capazes de traduzir as modificações que ocorrem nas 

populações na sequência dos cuidados de saúde (Ordem dos Enfermeiros, 2004). O 

mesmo será dizer indicadores que sendo de natureza distinta dos vigentes também são 

capazes de traduzir ganhos em saúde (Pereira, 2009). 

De acordo com a Direção Geral de Saúde (2012), ganhos em saúde é um conceito 

que diz respeito a resultados positivos traduzidos por indicadores de saúde e sua 

evolução em domínios como: ganhos em anos de vida, redução de episódios de doença, 

redução da duração das doenças, diminuição de situações de incapacidade, aumento 

da funcionalidade física e psicossocial, redução do sofrimento evitável e melhoria da 

qualidade de vida. Esta entidade faz questão de distinguir ganhos em saúde de ganhos 

potenciais em saúde. No que diz respeito aos ganhos potenciais em saúde, esta 

entidade define como os ganhos obtidos pela capacidade de intervir preventivamente 

ou de resolver precocemente situações com potencial de dano para a saúde, numa 

lógica de redução das desigualdades.  

Ganhos em saúde deve ser entendido como um conceito dinâmico em estreita 

relação com a definição de saúde, doença e capacidade de intervenção. Com o 

desenvolvimento de novos diagnósticos e intervenções, com a evolução das 

necessidades da população e suas expetativas face aos profissionais de saúde é natural 

que surjam novas áreas em que é necessário definir quais os ganhos em saúde a 

esperar. Pereira (2009) refere a necessidade de se produzir outros indicadores de 

saúde, complementares aos existentes e com um grau de granularidade maior no que 

diz respeito às necessidades da população e aos resultados que são produzidos pela 

via dos cuidados dos diferentes grupos de profissionais de saúde envolvidos.  

Face às presentes características das populações, suas necessidades de 

cuidados de saúde e à diversidade de contextos em que os profissionais de enfermagem 

estão presentes, torna-se determinante a enfermagem contribuir para a produção de 

“indicadores de saúde” em áreas que estão dependentes da sua tomada de decisão. No 
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fundo trata-se de «dar visibilidade àquilo que as pessoas, os grupos, as famílias ou as 

comunidades beneficiam com os cuidados de enfermagem» (Pereira, 2004).  

De acordo com a Ordem dos Enfermeiros, os indicadores em saúde referentes ao 

exercício profissional dos enfermeiros devem atender a uma lógica de processo, 

estrutura e resultados. Esta entidade refere ainda que os indicadores devem ser 

desenvolvidos em estreita relação com as categorias dos enunciados descritivos da 

qualidade do exercício profissional por si definidos: satisfação do cliente, promoção da 

saúde, prevenção de complicações, bem-estar e autocuidados dos clientes, 

readaptação funcional e organização dos serviços de enfermagem (Ordem dos 

Enfermeiros, 2004).  

Os indicadores produzidos pelo exercício autónomo da enfermagem devem dar a 

conhecer as necessidades de cuidados de enfermagem da população, exprimir os 

ganhos em saúde “altamente sensíveis aos cuidados de enfermagem” e tornar visível a 

dimensão autónoma do exercício profissional dos enfermeiros. Assim como também 

devem fornecer a informação necessária para o planeamento, definição, implementação 

e avaliação de programas intervenção de cuidados e produzir informação pertinente 

capaz de influenciar políticas de saúde (Pereira, 2004). No entanto, os enfermeiros não 

podem ter a pretensão de produzir indicadores de tudo (Ibid.), porque seria irrealizável 

e a sua pertinência e contributo seriam questionáveis. Pelo que é essencial uma reflexão 

sobre as áreas centrais da enfermagem na promoção da qualidade em saúde e na 

produção de ganhos em saúde, acompanhada pela produção de sínteses informativas 

a integrar nos indicadores em saúde. 

Na maioria dos países da OCDE, os enfermeiros ultrapassam grandemente o 

número de médicos, desempenhando um papel crítico na oferta de cuidados de saúde, 

não só a nível hospitalar e cuidados continuados como na comunidade, trabalhando 

junto de indivíduos portadores de doenças crónicas (OECD, 2015). Segundo a 

Organização Mundial de Saúde (2015), os enfermeiros constituem o maior grupo dos 

profissionais de saúde, são quem presta a proporção mais elevada de cuidados diretos 

e são o grupo com um contacto próximo de um grande número de pessoas e 

populações. Segundo esta organização, estas circunstâncias fazem com que os 

enfermeiros tenham um conhecimento profundo das populações, das suas condições 

sociais e necessidades de cuidados, os quais se encontram em transformação 

permanente (Ibid.). Estas circunstâncias justificarão o interesse crescente de 

organizações em ter informação sobre ganhos em saúde dos pacientes, influenciados 

pela enfermagem, com o propósito de avaliar e adequar os gastos com a assistência 

em saúde, assegurando a qualidade dos cuidados, a segurança e satisfação do paciente 

(Moorhead et al., 2010). 
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Um conjunto de indicadores capazes de produzir medidas sobre os cuidados 

sensíveis à enfermagem representa uma abordagem singular na avaliação da qualidade 

em saúde (The Joint Commission, 2009). A este propósito Moorhead, Johson, Maas e 

Swanson (2010) referem que não será possível as organizações avaliarem a qualidade 

da assistência que prestam, se não for avaliada a eficácia da assistência do seu maior 

grupo de prestadores de cuidados de saúde. A quantificação dos efeitos que os 

enfermeiros e suas intervenções têm na qualidade do processo de cuidar é capaz de 

produzir uma base científica para a compreensão do impacto da sua escassez, 

determinar as necessidades de enfermeiros e otimizar os resultados em cuidados (The 

Joint Commission, op. cit.).  

Mesmo sendo inegável a importância do papel dos enfermeiros na obtenção de 

ganhos em saúde, a monitorização dos resultados obtidos pelas suas intervenções é 

uma prática que tem sido negligenciada e desvalorizada pelos próprios, ainda que os 

primeiros registos desta natureza sejam atribuídos a Florence Nightingale durante a 

Guerra da Crimeia (Montalvo, 2007; Moorhead et al., 2010). A falta de uma linguagem 

comum e métodos de mensuração adequados também se tem constituído como um 

obstáculo à prática de agregação, análise e sínteses de informação sobre os efeitos da 

prática da enfermagem (Moorhead et al., 2010). 

No seu exercício profissional, os enfermeiros, tendo por foco de atenção os 

projetos de saúde que cada pessoa busca ao longo da sua vida, procuram: (a) prevenir 

a doença; (b) promover os processos de readaptação funcional através do 

desenvolvimento e operacionalização de planos de ação junto com as pessoas; (c) 

satisfazer as necessidades humanas básicas; e (d) promover a máxima independência 

na realização das mesmas (Ordem dos Enfermeiros, 2004). No que diz respeito ao 

exercício autónomo, o enfermeiro desenvolve uma abordagem sistemática e sistémica 

sobre o foco da sua atenção e toma decisões. Estas decisões incluem a identificação 

de necessidades de cuidados de enfermagem, prescrição de intervenções e avaliação 

dos resultados. Com este modo de atuação, o profissional procura evitar riscos, detetar 

precocemente potenciais problemas e resolver ou minimizar problemas reais 

identificados, na busca dos mais elevados níveis de satisfação do cliente (Ibid.). Ou seja, 

os enfermeiros são responsáveis pela identificação e diagnóstico de problemas das 

pessoas que sejam sensíveis aos seus cuidados, assim como pela prescrição de 

intervenções e avaliação dos resultados da sua assistência. Os ganhos em saúde 

produzidos pelo exercício autónomo dos enfermeiros devem ser monitorizados 

longitudinalmente para que estes resultados, juntamente com os indicadores da 

qualidade de cuidados aos utentes, possam ser integrados na tomada de decisão 

acerca dos mesmos (Ibid.). 
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Para que os enfermeiros possam colaborar de forma efetiva com as diferentes 

organizações em que trabalham, no sentido da qualidade, segurança e redução de 

custos, eles têm de ser capazes de medir e documentar resultados positivos dos clientes 

influenciados pelos seus cuidados (Moorhead et al., 2010). O mesmo será dizer medir 

e documentar os ganhos em saúde que resultaram do seu exercício autónomo. Segundo 

Moorhead et al. (2010) é necessário que a enfermagem defina, com uma linguagem 

padronizada, os diagnósticos, intervenções e resultados e que introduza os mesmos em 

sistemas de informação clínica de enfermagem, produzindo bancos de dados que 

possam ser analisados sistematicamente. Só deste modo é que a enfermagem pode 

participar no desenvolvimento de políticas de saúde (Ibid.). 

Quando falamos de ganhos em saúde no contexto da enfermagem faz sentido 

identificá-los como “ganhos em saúde sensíveis aos cuidados de enfermagem”. O 

mesmo será dizer que estes ganhos consistem em resultados positivos que ocorrem, 

no estado de saúde de um individuo, em resposta às intervenções de enfermagem 

dirigidas especificamente para uma necessidade de cuidados de saúde identificada pelo 

enfermeiro (Pereira, 2004).  

No contexto interdisciplinar, em que os cuidados de saúde acontecem, a qualidade 

em saúde e os ganhos em saúde não se conseguem obter com a competência e 

exercício profissional de apenas um dos grupos envolvidos (Ordem dos Enfermeiros, 

2001). Uma parte substantiva dos ganhos em saúde (i.e., “resultados positivos do 

cliente”) surgem do trabalho e planos de assistência desenvolvidos em colaboração 

entre os diferentes atores. 

Ainda que a maioria dos resultados dos pacientes não seja determinada por uma 

única disciplina, de forma isolada, é importante que cada uma identifique os resultados 

que são influenciados pela sua prática e, deste modo, contribuir para a avaliação da 

efetividade da assistência disponibilizada (Moorhead et al., 2010). Ou seja, é tão 

pertinente assumir que a qualidade e os ganhos resultam da atuação colaborativa dos 

diferentes profissionais de saúde, quanto cada grupo identificar e dar visibilidade ao seu 

contributo para os resultados alcançados na promoção da saúde. Tal como afirma 

Pereira (2004; 2009), ao considerar-se que determinada necessidade do cliente é 

sensível aos cuidados de enfermagem não significa exclusividade, mas sim antes um 

aspeto do projeto de saúde de uma pessoa que é altamente sensível aos cuidados de 

enfermagem. Como tal, os enfermeiros não podem negligenciar ou deixar invisíveis 

estes ganhos alcançados, nem deixar oculto o seu contributo e responsabilidade nesses 

resultados.       

O exercício autónomo dos enfermeiros implica uma abordagem “sistémica e 

sistemática” (Ordem dos Enfermeiros, 2011), que se inicia pela atividade diagnóstica, 
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identificação do diagnóstico de enfermagem, identificação de um resultado esperado, 

prescrição e implementação de intervenções e avaliação dos resultados alcançados 

pelo cliente. A identificação dos resultados esperados deve decorrer do diálogo entre a 

pessoa (cliente) e os prestadores de cuidados (Burns e Grove, 2011). Os resultados 

alcançados pelo cliente, na medida em que se aproximam dos resultados esperados, é 

que expressam os ganhos em saúde conseguidos. De aqui se percebe a importância e 

necessidade de expressar todo este processo numa linguagem uniforme e classificada, 

a ser utilizada pelos enfermeiros e que seja reconhecida pelos próprios e, 

consequentemente, pelos outros profissionais da área da saúde (Moorhead et al., 2010).  

Um “resultado do cliente sensível à enfermagem” traduz-se por «um estado, 

comportamento ou perceção de um individuo, família ou comunidade, que seja medido 

ao longo de um contínuo, em resposta às intervenções de enfermagem.» (Moorhead et 

al., 2010, p.30). Para o Conselho Internacional da Enfermagem, um resultado do cliente 

sensível à enfermagem diz respeito a uma mudança na condição de saúde do paciente 

sobre a qual os cuidados de enfermagem influenciaram diretamente (International 

Council of Nursing, 2009). Estes resultados devem permitir identificar a relação entre a 

intervenção de enfermagem que o paciente recebeu e o efeito desta no seu status de 

saúde (Ibid.). Burns e Grove (2011) referem que ao identificar um resultado do cliente 

sensível aos cuidados de enfermagem é necessária uma explicação clara do processo 

que conduz àquele resultado. 

Estes resultados devem ser entendidos como conceitos variáveis que traduzem 

estados dos clientes num dado momento e que podem ser medidos ao longo de um 

continuum e não através do cumprimento ou não de uma meta pré-definida. Ao admitir 

esta variabilidade no resultado torna-se possível comparar populações, perceber de que 

forma cada uma faz o seu percurso, determinar o conjunto de intervenções mais 

adequado e por fim desenvolver padrões de intervenções/resultados realistas e 

desejáveis (Moorhead et al., 2010). A relação entre as intervenções de enfermagem e 

o seu resultado na condição de saúde do paciente é observada mais facilmente quando 

o diagnóstico, intervenções e resultados estão identificados (International Council of 

Nursing, 2009). 

Para determinar quais os resultados dos clientes que são sensíveis à enfermagem 

é importante reunir grandes conjuntos de dados usando uma linguagem profissional 

comum e uniforme (Moorhead et al., 2010). O uso de uma linguagem comum permite 

que: (a) os enfermeiros se coloquem numa perspetiva única face ao seu foco de 

atenção; (b) sejam capazes de produzir o conhecimento que necessitam para 

desenvolver uma prática baseada na evidência; e (c) definam a sua contribuição 

exclusiva na prática interdisciplinar em saúde (Moorhead et al., 2010). À medida que 



66 

mais conhecimento é produzido, na consequência de uma prática documentada e 

analisada a partir de grandes bancos de dados é natural que surjam novos resultados 

dos clientes e os atuais tenham de ser modificados para integrarem novas práticas 

(Ibid.). 

 

 

  



67 

 

 
Caixa 1. Síntese do capítulo “Conceitos centrais à compreensão do objeto de estudo” 

CONCEITOS CENTRAIS 

À COMPREENSÃO DO OBJETO DE ESTUDO 

Para a Enfermagem - enquanto disciplina e profissão - a Pessoa é o centro dos cuidados, 

assim como as respostas que ela desenvolve aos fenómenos de saúde e aos processos 

de vida. Neste sentido, as terapêuticas de enfermagem têm como finalidade dotar as 

pessoas de recursos cognitivos e instrumentais que lhes permitam lidar de forma efetiva 

com a sua condição de saúde e com os processos de transição. 

A parentalidade corresponde a uma experiência capaz de conduzir os pais num processo 

de mudanças profundas e definitivas, bem como ao desenvolvimento de novas 

competências. O seu exercício diz respeito a tomar conta de uma criança, facilitando a 

sua incorporação na unidade familiar e promovendo/otimizando o crescimento e 

desenvolvimento do menor, com base em comportamentos que resultam da interiorização 

do papel parental. Esta experiência da parentalidade faz parte do «core das áreas de 

atenção mais sensíveis à tomada de decisão de enfermagem» (Pereira, 2009, p.200).       

O diagnóstico de cancro numa criança diz respeito a um fenómeno de saúde grave com 

implicações major para a vida do menor e com repercussões extraordinárias na vida dos 

seus familiares e de um modo particular nos seus progenitores. O exercício regular da 

parentalidade deixa de ser suficiente para atender às necessidades da criança. Às 

necessidades desenvolvimentais acrescem necessidades relacionadas com a doença e 

tratamento. Os pais são considerados como os principais cuidadores e a família como o 

contexto de cuidados mais favorável para uma criança portadora de uma doença crónica. 

A responsabilização e envolvimento da família em cuidados mais complexos é uma 

realidade incontornável. Nestas circunstâncias, o exercício da parentalidade confronta-se 

com a assunção de novas responsabilidades e a expansão das suas fronteiras, integrando 

novas competências. 

Os enfermeiros são detentores de conhecimento e de experiência próprios, capazes de 

potencializar o exercício da parentalidade, promovendo o desenvolvimento das 

competências cognitivas e instrumentais que os pais necessitam. Assim, as terapêuticas 

de enfermagem devem resultar em ganhos em saúde. Estes ganhos - sensíveis aos 

cuidados de enfermagem - devem ser passíveis de monitorização e de documentação, 

tornando visível o contributo dos enfermeiros. Mas, para que tal possa ser feito, é 

necessário uniformizar a linguagem e documentar de forma sistemática o processo de 

tomada de decisão, reunindo-se grandes bancos de dados passíveis de serem utilizados 

para a definição de políticas em saúde. 
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PARTE II 

DA EXPERIÊNCIA DE TOMAR CONTA DE 
UM FILHO COM CANCRO 
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2. UMA TRANSIÇÃO DESENVOLVIMENTAL 

Um dos objetivos gerais da investigação prendia-se com o aprofundamento do 

conhecimento sobre a experiência de tomar conta de um filho com cancro. Tendo-se já 

desenvolvido trabalho nesta área, procurou-se capitalizar esse investimento, 

convocando o estudo elaborado no âmbito do Mestrado em Ciências de Enfermagem, 

que se centrava nos pais de crianças com cancro e suas experiências (Silva, 2009). 

Com base nos dados obtidos, entendemos avançar com a realização de uma análise 

secundária, considerando que era possível extrair novo conhecimento. Compreendendo 

que a Teoria das Transições (Meleis et al., 2000) poderia “trazer luz” sobre a 

problemática em estudo, tivemo-la como referencial teórico. Neste capítulo, damos 

conta do processo, dos resultados obtidos e sua pertinência.  

 

 

2.1. Justificação do estudo 

As expectativas geradas com o nascimento de um filho são que este seja saudável 

e que assegure a continuidade do projeto de vida dos seus progenitores. Para os pais, 

a declaração do diagnóstico de cancro num filho, trata-se de um momento de rutura com 

os projetos existenciais e em que as suas habilidades são levadas ao extremo (Faulker 

et al., 1995; Ribeiro e Madeira, 2006). Segundo Young, Dixon-Woods e Heney (2002), 

o diagnóstico de cancro numa criança assinala o começo de um processo que vai ser 

vivido em diferentes planos e que será responsável pela transição major na vida de uma 

família, que tem de se reorganizar e em que os pais têm de se assumir como cuidadores. 

Na maior parte das vezes, cuidar de um filho doente é uma função desempenhada 

pela mãe (Dale, 1997; Relvas, 2007). Ela assume a responsabilidade de tomar conta do 

filho realizando cuidados complexos (cuidados técnicos), garantindo a sua continuidade 

no domicílio, identificando e interpretando sinais e sintomas, providenciando cuidados 

afetivos (Silva, 2009). Esta pessoa torna-se na gestora dos cuidados e vê-se 

confrontada com a necessidade de tomar decisões relativamente aos cuidados do filho. 

A natureza da doença e da intensidade dos cuidados são, geralmente, incompatíveis 

com a continuidade dos seus objetivos pessoais, profissionais e familiares (Ibid.). 

Um estudo por nós realizado, concluído em 2009, revelou que a experiência de 

tomar conta de um filho com cancro é promotora de um processo de mudança 

irreversível nestes pais, culminando com a reformulação de princípios, valores e 
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características pessoais e com o desenvolvimento de novas competências (Silva, 2009). 

A partir dos resultados deste estudo e tendo a Teoria das Transições (Meleis et al., 

2000) como referencial teórico, surgiu o interesse de realizar uma nova análise dos 

dados a partir da questão “a experiência de tomar conta de um filho com cancro é uma 

vivência capaz de desencadear um processo de transição no progenitor”? 

 

 

2.2. Objetivos 

O conhecimento produzido no trabalho anterior e o maior envolvimento com a 

Teoria das Transições instigaram-nos a regressar aos dados em busca de novas 

respostas:  

‒ a pessoa que toma conta de um filho com cancro vive uma transição? 

‒ qual a natureza (tipo, padrão, propriedades) da transição vivida pela pessoa 

que toma conta de um filho com cancro? 

‒ quais as condições (facilitadoras e inibidoras) que podem influenciar o curso 

da transição? 

‒ como identificar se a pessoa já iniciou o processo de transição?  

 

Com o intuito de responder a estas perguntas, avançámos para um novo estudo 

com a finalidade de conhecer a “experiência de cuidar de um filho com cancro”, tendo 

como referencial teórico a estrutura conceptual proposta pela Teoria das Transições de 

Meleis e colaboradores (Meleis et al., 2000). As novas questões de investigação deram 

origem a novos objetivos, os quais orientaram a análise secundária: 

‒ examinar em que medida a experiência de tomar conta de um filho com 

cancro é promotora de uma transição; 

‒ identificar a natureza da transição vivida pela pessoa que toma conta de um 

filho com cancro;   

‒ identificar as condições (facilitadoras e inibidoras) que podem influenciar o 

curso da transição; 

‒ identificar circunstâncias que possam ser associadas ao início da transição. 
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2.3. Metodologia 

A realização de uma análise secundária foi a opção metodológica selecionada 

para dar resposta aos objetivos a que nos propusemos. Ou seja, tendo como referencial 

teórico a Teoria das Transições de Meleis e colaboradores (Meleis et al., 2000) foi feita 

uma segunda análise de conteúdo aos dados reunidos no estudo prévio. A “análise 

secundária” é uma estratégia de pesquisa que faz uso de dados 

(quantitativos/qualitativos) pré-existentes com o propósito de investigar novas questões 

de investigação ou verificar estudos prévios (Doolan e Froelicher, 2009; Heaton, 2004). 

Um dos princípios da análise secundária consiste no regresso aos dados já compilados 

em investigações anteriores com o propósito de: (a) investigar novas questões ou 

questões adicionais; (b) verificar, refutar e refinar investigação existente; ou (c) sintetizar 

investigação (Heaton, 2004). A análise secundária pode responder a questões de 

investigação importantes, contribuindo para o aumento do conhecimento proveniente de 

um conjunto, ou subconjunto, de dados previamente obtidos e estudados (Dunn, 

Arslanian-Engoren, DeKoekkoek, Jadack e Scott, 2015). 

A coordenação e envolvimento na elaboração do estudo inicial asseguravam-nos 

um conhecimento profundo do seu conteúdo e processo. Em particular, permitia-nos 

perceber que através de uma nova abordagem aos dados seria possível responder às 

perguntas de investigação emergentes. Estes dados resultaram de entrevistas 

semiestruturadas realizadas a pais de crianças com doença oncológica em fase ativa 

de tratamento da doença. Estes dados encontravam-se transcritos, codificados e 

arquivados em suporte digital, permitindo um fácil acesso e manuseamento dos 

mesmos. Face a estas circunstâncias, considerámos que não era necessário voltar aos 

participantes do estudo inicial para obter as respostas pretendidas. O conhecimento 

profundo do processo de investigação, dos dados e do contexto, o acesso aos dados e 

a necessidade de não convocar os participantes são aspetos que, na opinião de Heaton 

(1998), funcionam como circunstâncias facilitadoras na realização de uma análise 

secundária.  

Segundo Aponte (2010), numa análise secundária, a seleção do conjunto de 

dados, sua interpretação e análise rigorosa só são possíveis se o investigador tiver 

acesso aos dados em bruto e compreender como foram catalogados e relatados. Tudo 

isto é realizado com o propósito de avaliar a qualidade e limitações dos dados. Com a 

familiarização, o investigador está em condições de determinar se há um ajuste 

adequado entre os dados existentes e as novas questões de investigação. Uma revisão 

do estudo inicial (pergunta de partida, objetivos, dados e resultados obtidos) e uma 

reflexão sobre as novas questões de investigação permitiu-nos concluir que havia um 
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ajuste adequado entre os dados da investigação inicial e as questões/objetivos do novo 

estudo que pretendíamos realizar. 

Heaton (2004) sugere haver cinco tipos de análise secundária de natureza 

qualitativa (supra análise; análise suplementar; reanalise; análise amplificada e análise 

de conjunto). A partir da definição que o autor propõe para cada tipo de análise, e tendo 

em conta os objetivos a que nos propúnhamos, optámos por realizar uma “análise 

suplementar”. Ainda de acordo com o autor, trata-se de uma investigação mais profunda 

de um assunto emergente ou de um aspeto dos dados que não foi considerado ou 

totalmente abordado no estudo primário. 

As dezassete entrevistas obtidas no contexto do estudo anterior foram revistas e 

incluídas na análise por terem potencial para responder às questões do presente estudo. 

Os dados foram analisados por processos dedutivos, tendo como ponto de partida os 

conceitos da Teoria das Transições, e processos indutivos permitindo o surgimento de 

novos conceitos reveladores das particularidades desta transição. 

 

 

2.4. Considerações éticas 

Numa investigação secundária - tal como numa investigação inicial -, do ponto de 

vista ético, é essencial proteger os participantes da investigação não revelando a sua 

identidade para alguém a quem não deu consentimento (Long-Sutehall, Sque e 

Addington-Hall, 2010; Thomson, Bzdel, Golden-Biddle, Reay e Estabrooks, 2005). 

Como recorda Heaton (1998), a análise secundária pode ser feita por um investigador 

reutilizando os seus próprios dados, mas também por investigador independente 

usando dados obtidos numa investigação realizada anteriormente. Neste quadro, 

Thomson et al. (2005) defendem um processo de eliminar dados pessoais dos 

documentos por forma a que não seja possível identificar as pessoas a que dizem 

respeito. 

A equipa de investigadores considera estarem garantidos os princípios éticos que 

regulam este tipo de estudos, não sendo necessário realizar novas diligências, neste 

domínio, essencialmente devido a duas circunstâncias: (a) a análise secundária é 

realizada pelos mesmos investigadores do estudo primário, mantendo-se assegurada a 

confidencialidade e (b) os dados a serem trabalhados já tinham sido codificados 

anteriormente, com o propósito de assegurar o anonimato dos participantes. 
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2.5. Caracterização dos participantes  

Neste estudo participaram 17 adultos, progenitores de uma criança com cancro 

em fase ativa de tratamento. Da análise descritiva dos participantes verificámos que o 

grupo era composto por 16 mulheres e um homem. Os participantes tinham idades 

compreendidas entre os 21 e os 44 anos. Relativamente ao estado civil dos participantes 

apurámos que três deles viviam em união de facto e os restantes estavam casados. 

Em relação à variável habilitações literárias o grupo era diverso: uma das pessoas 

tinha quatro anos de escolaridade; com cinco anos havia três pessoas; e outras três 

com seis anos de escolaridade; com oito anos de escolaridade havia um participante; 

com nove anos havia quatro participantes; e duas pessoas tinham doze anos de 

escolaridade; três tinham concluído uma licenciatura. 

Quanto à situação profissional verificou-se o seguinte: um participante estava 

reformado; quatro estavam desempregados (um participante masculino ficou 

desempregado para tomar conta da criança e os restantes três já se encontravam 

desempregados antes de a criança adoecer); um participante nunca teve uma profissão 

remunerada; 11 participantes mantinham-se profissionalmente ativos (oito estavam de 

baixa médica; duas pessoas encontravam-se a trabalhar e um participante era 

estudante) (Silva, 2009). 

A idade dos filhos dos participantes, no momento do diagnóstico, variou entre os 

seis meses de vida e os 14 anos. No grupo das 17 crianças, as doenças encontradas 

foram: Leucemia Linfoblástica Aguda (seis); Linfoma de Hodgking (uma); Linfoma de 

Burkit (uma); Neuroblastoma (três); Tumor de Wilms (duas); Sarcoma de Ewing (uma); 

Tumor cerebral (duas); Hepatoblastoma (uma). 

O tempo decorrido desde o diagnóstico da doença e a realização da entrevista 

variou: menos de três meses para oito participantes; entre os três e os seis meses para 

seis participantes; de seis meses a um ano para três participantes (Silva, 2009). 

 

 

2.6. Apresentação dos resultados  

Os dados disponibilizados pelo estudo primário foram novamente analisados em 

relação aos domínios da Teoria das Transições de Meleis e colaboradores (Meleis et 

al., 2000). Este processo envolveu uma nova submersão nos dados, recorrendo a 

processos dedutivos e indutivos de análise. A análise dedutiva permitiu que os dados 
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fossem analisados e associados aos conceitos expressos na Teoria. Enquanto, a 

análise indutiva permitiu identificar, nos dados, aspetos que não estavam contemplados 

no processo dedutivo e que foram facilmente conceptualizados e integrados na estrutura 

de categorias construída com base na teoria. Este processo foi facilitado pelo uso do 

programa NVivo 9® e com o desenvolvimento de uma estrutura em árvore, envolvendo 

nodes e sub-nodes com base nos domínios da Teoria. A partir da análise desenvolvida, 

podemos observar a existência de numerosos pontos de conexão entre a estrutura 

formal da Teoria das Transições e os dados do estudo primário, sugerindo que a teoria 

fornece uma estrutura útil e pertinente na explicação do fenómeno em estudo (ver 

Anexo 2). 

O achado nuclear da análise que efetuamos diz respeito à confirmação de que a 

experiência de tomar conta de um filho com cancro é um acontecimento capaz de 

desencadear uma transição. Os pais admitem alterações profundas em si próprios, que 

resultam da gravidade da doença, do seu significado, da condição e necessidades do 

filho. 

A análise dos dados revela que os pais continuam a desenvolver comportamentos 

para otimizar o crescimento e desenvolvimento do filho, mas agora numa situação de 

desvio face à condição de saúde anterior. O processo transicional que ocorre deve ser 

igualmente compreendido no contexto do vínculo afetivo que existe entre o adulto e a 

criança e da condição de dependência da segunda, no que diz respeito à satisfação de 

uma parte considerável das suas necessidades universais. Assim, um dos adultos da 

família - a maior parte das vezes a mulher (mãe) -, assume-se como responsável pelos 

cuidados à criança perante a própria família e comunidade. Os dados revelam que tomar 

conta do filho na situação de doença é algo que faz parte da identidade dos pais, ainda 

que implique sair do padrão social e cultural do tomar conta de um filho e integrar 

cuidados assistenciais mais complexos e exigentes. 

Pelo que acabamos de refletir, consideramos que a experiência de “tomar conta 

de um filho com cancro” trata-se de um acontecimento capaz de desencadear uma 

transição no âmbito da parentalidade. 
 

«Acho que é minha obrigação. Não me sinto nada especial, acho que faço o que tinha de 

fazer! O que qualquer mãe tem de fazer por um filho! É dar-lhe tudo até ao limite!» (E5) 

 

«Sou eu vinte e quatro sobre vinte e quatro horas. Estou praticamente sozinha embora tenha 

o apoio da família, mas eles também têm a vida deles e sou eu que me dedico de manhã à 

noite à minha filha.» (E7) 

 

«Isto afeta em tudo e quando isto passar uma pessoa nunca vai ser a mesma.» (E10) 
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Relativamente ao padrão de uma transição, Meleis e colaboradores (Meleis et al., 

2000) referem que é possível que uma pessoa possa viver mais do que uma transição 

em simultâneo. No entanto, na análise realizada não foi identificado esse 

acontecimento. Ainda que seja possível tal ocorrência, os dados revelam que o tomar 

conta de um filho com cancro assume a centralidade e a prioridade nas vidas destes 

pais. Outros eventos ou circunstâncias são desvalorizados e relegados para segundo 

plano. 
 

«A gente esquece tudo que está em casa! A minha vida é só dedicada a ela, só penso nela… 

Agora mais nada é importante, agora é só a menina! Eu bem sei que a outra também é 

importante, mas só que a menina está à frente de tudo!» (E10) 

 

«Eu neste momento eu quero dedicar-me só a ele. Cem por cento a ele! Prefiro que me falte 

alguma coisa a mim, mas quero ficar cem por cento com ele.» (E12) 

 

Ainda que as transições possam assumir particularidades que resultam do 

acontecimento que está na sua origem e da pessoa que a está a viver, elas apresentam 

algumas características que são comuns a todas e que Meleis e colaboradoras 

designaram como sendo “propriedades universais das transições” (Meleis et al., 2000; 

Schumacher e Meleis, 1994). Na análise dos dados foi possível encontrar informação 

que revela a presença das propriedades desta transição. Estes achados vieram 

confirmar o carater transicional da experiência. Uma das propriedades corresponde à 

“consciencialização”, que segundo a Teoria está relacionada com a perceção, 

conhecimento e reconhecimento por parte do cliente sobre a sua condição (Meleis et 

al., 2000). O momento de admissão na Unidade de Oncologia Pediátrica (UOP) 

revela-se como sendo o acontecimento determinante para o início da 

consciencialização. Esta evolui ao longo do tempo e é influenciada pelos 

acontecimentos e pelas experiências que os pais vivem, assim como pelo conhecimento 

que vão adquirindo sobre a doença/tratamento, cuidados associados e seu papel no 

processo. 
 

«E depois entrei no sábado à noite e não vi ninguém, não vi nenhum menino, vi só um menino 

ao longe e fechei-me dentro do quarto. No domingo de manhã ponho o meu pé cá fora e vejo 

aquele corredor cheio! Isso para mim foi um impacto muito grande! Eu enquanto não sabia o 

que ele tinha eu olhava para uma criança e pensava se o meu filho também iria ficar assim.» 

(E12) 

 

«…eu sei tudo o que é a doença dele. Estou muito atenta quando põe a quimio… e já sei o 

que põem e o que não põem…isso já sei.» (E9) 
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«Porque a gente aqui vê muita coisa e sabemos que é uma doença muito complicada! Que 

de repente pode virar tudo ao contrário!» (E10) 

 

Outra propriedade corresponde ao “envolvimento”, dizendo respeito ao grau com 

que a pessoa se mostra envolvida no processo (Meleis et al., 2000). Relativamente à 

transição em estudo, esta propriedade expressa-se através: (a) do desejo de tomar 

conta do filho, assegurando os cuidados que ele necessita; (b) da prioridade concedida 

à criança; (d) do grau de envolvimento nos cuidados mais complexos; (e) da procura de 

informação; e (f) pela interrupção de projetos pessoais que colidam com as 

necessidades do filho. 
 

«Para estar com o meu filho eu estou a perder no vencimento e no tempo de serviço. Com o 

vencimento a diminuir e as despesas a aumentar, que aumentam muito!» (E5) 

 

«Sou eu vinte e quatro sobre vinte e quatro horas. Estou praticamente sozinha embora tenha 

o apoio da família, mas eles também têm a vida deles e sou eu que me dedico de manhã à 

noite à minha filha.» (E7) 

 

A “mudança” é uma das propriedades das transições que se pode traduzir pelo 

desenvolvimento de novos significados, mestria, rutura com ideias, perceções ou 

identidade anteriores (Meleis et al., 2000). Os dados analisados revelam a ocorrência 

de mudanças nas vidas destes pais, entre as quais: (a) a procura de novos significados 

para as suas vidas; (b) a reformulação dos objetivos pessoais e familiares; (c) a 

definição de novas prioridades; (d) a rutura com ideias anteriores; e (e) o ajustamento 

das relações familiares e sociais. 
 

«Para já, num curto prazo fechou as portas a um segundo filho. […] Porque para além do 

medo, temos necessidade de lhe mostrar todo o amor, todo o carinho, todo o 

acompanhamento para ele. E que não ia ser possível…» (E13) 

 

«Ia abrir agora juntamente com o meu marido um gabinete de contabilidade, já estava tudo 

organizado… Ele sozinho não pode porque não é o emprego dele e isso parou. […] E isso é 

que me afetou muito mais.» (E7) 

 

«Antigamente nós é que íamos a casa dos meus pais ou dos meus irmãos. Agora não, agora 

é ao contrário. E eles quando vêm é visita de médico, é entrar e sair e com as devidas 

precauções. Mas pronto é assim.» (E1) 

 

A “diferença” - outra propriedade das transições - revela-se quando a pessoa 



79 

adquire novas expectativas, sente-se diferente, percebe-se diferente ou vê os outros e 

o mundo de uma forma diferente (Meleis et al., 2000). Ao fim de algum tempo, os pais 

admitem que viver a experiência de tomar conta de um filho com cancro é um 

acontecimento que as tornou em pessoas diferentes e que modificou a forma como se 

autoavaliam e como perspetivam e avaliam os outros. 
 

«… tenho vinte e três anos entrei para aqui com vinte e dois, sei que isto com certeza me irá 

servir para futuro, já me serviu, já cresci mais um bocadinho! Já vejo as coisas de outra 

maneira, já dou mais importância a pequenas coisas que a maioria das pessoas não dá!» 

(E12) 

 

«Já não sou o mesmo. Isto é assim, às vezes vou ao café e fico no meu canto a ler o jornal… 

não falo tanto. […] uma pessoa fica chocada com… fica diferente… diferente… sou mais 

atencioso.» (E16) 

 

«Acho que uma pessoa muda por completo… Uma pessoa nunca mais é a mesma. Nunca 

mais é a mesma… Uma pessoa nunca mais é feliz como pensava que era.» (E15) 

 

Ao longo do processo de tomar conta de um filho com cancro podem ocorrer 

acontecimentos capazes de interferir com o curso da transição. De acordo com a teoria, 

estes acontecimentos são considerados como “eventos críticos” (Meleis et al., 2000). O 

confronto com os efeitos secundários do tratamento e a ocorrência de uma recidiva da 

doença são acontecimentos com impacto na transição. O primeiro porque coloca à 

prova a capacidade dos pais para assegurar os cuidados que a criança necessita, o 

segundo porque confronta os pais com a possibilidade de insucesso e de perda do filho. 
 

«Para mim o mais difícil é quando a menina está pior. Um dia destes, em que ela estava pior, 

eu estava a entrar em pânico!» (E10) 

 

«Penso, mas às vezes a gente pensa nessas coisas todas… Eu acho que se tiver de passar 

por tudo vai ser ainda pior. Por isso não se pode pensar muito para frente! Se agora está a 

ser difícil, com uma recaída ainda vai ser pior! Eu não quero pensar nisso!» (E10) 

 

O “espaço de tempo” - outra propriedade das transições - diz respeito ao facto de 

todas as transições se caracterizarem por um movimento ao longo de um período 

temporal (Meleis et al., 2000). Assim sendo, observa-se uma fase inicial em que a 

ocorrência de um evento (ou dos primeiros sinais que antecipam a sua ocorrência) vem 

provocar uma rutura nas condições quotidianas da pessoa. Normalmente, a fase que se 

segue é caracterizada por instabilidade, confusão e alguma desorientação por parte da 

pessoa. No tempo, é expectável que a pessoa inicie uma nova fase onde gradualmente 



80 

readquire estabilidade ou avança para um novo início. 

 Na transição em estudo, a identificação da doença é o acontecimento que 

antecipa a transição. Na fase inicial, o conhecimento (ainda que escasso) sobre a 

doença e a sua conotação social permitem que os pais se apercebam da importância 

do acontecimento. A segunda fase inicia-se à medida que os pais adquirem 

consciencialização sobre as reais implicações da doença para o filho, para si próprios e 

para a restante família. O envolvimento no tomar conta do filho e a centralização em si 

mesmos de tudo o que diz respeito aos cuidados do filho também tem um contributo 

importante para a consciencialização sobre a situação. Esta fase, assinalada pela rutura 

com as condições anteriores e pelo receio de não ser capaz de tomar conta do filho, 

pode ser mais ou menos longa. Geralmente, o primeiro mês é considerado pelos pais 

como o período mais difícil, devido à dificuldade em compreender o que se passa, pela 

condição global do filho, pelo receio do desconhecido e pelas responsabilidades 

acrescidas e complexas no tomar conta do filho e, ainda, por ter de ajustar vários 

aspetos da sua vida às novas condições. 

O conhecimento, a experiência que vão adquirindo sobre a 

doença/tratamento/cuidados, os resultados positivos que vão surgindo e a relação de 

proximidade com os profissionais de saúde permitem que os pais evoluam nas suas 

habilidades e competências para tomar conta do filho, permitindo que adquiram alguma 

estabilidade. Nesta fase, os pais vão revelando como estão a viver a experiência de 

tomar conta do filho e como estão a integrar as novas condições no seu quotidiano e 

nas suas vidas. 

 

Tal como proposto pela Teoria, para compreender uma transição é fundamental 

conhecer e compreender as experiências dos clientes durante o processo e identificar 

as “condições” (pessoais, sociais e da comunidade) que inibem ou promovem uma 

transição saudável (Meleis et al., 2000). 

As condições de natureza pessoal estão relacionadas com: (a) o significado 

atribuído à experiência; (b) as crenças culturais e atitudes; (c) o estatuto socio-

económico, e (d) o conhecimento e a preparação antecipatória que, quando existem, 

são favoráveis à transição (Ibid.).  

Para um pai a comunicação do diagnóstico de cancro num filho é um 

acontecimento inesperado, indesejado e perturbador do equilíbrio pessoal, gerando 

sentimentos e emoções intensas. Através dos relatos dos pais foi possível termos 

acesso aos sentimentos experimentados ao longo do processo. A fase inicial é 

caracterizada por sentimentos como por exemplo a culpa, a revolta, o medo, o 

desespero, a injustiça.   
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A identificação de uma justificação para ocorrência da doença e a atribuição de 

um significado são acontecimentos necessários para a pessoa readquirir o seu equilíbrio 

e prosseguir com a sua história (Moos e Schaefer, 1984). Os dados revelam que, 

efetivamente, os pais procuram uma causa para o sucedido. No entanto, a maior parte 

das vezes, as explicações dadas pela ciência ficam aquém das suas necessidades e 

expectativas, pelo que a atribuição de um significado pessoal torna-se indispensável. 

Ainda que o significado possa representar uma conceção subjetiva, ele permite 

organizar, de uma forma mais ou menos elaborada, este acontecimento na vida dos 

pais. O significado que os pais atribuem à situação pode evoluir ao longo do tempo, 

influenciado pelo conhecimento que vão adquirindo, experiências que vão tendo e pelo 

envolvimento no processo.  

As crenças religiosas ou espirituais podem desempenhar um papel importante 

neste processo. De acordo com Ribeiro (2005) trata-se de uma estratégia de coping que 

o autor designa por “atribuição de um significado de dimensão espiritual”. As crenças 

religiosas/espirituais podem ajudar na atribuição de um significado na medida que a 

doença terá sido enviada por Deus e, como tal, algo que terá um propósito nas suas 

vidas. Ou então, sendo a doença um acontecimento aleatório, poderão contar com Deus 

para os ajudar no dia-a-dia e na cura do filho. A análise dos dados revela que, de uma 

forma ou outra, a crença religiosa/espiritual é uma circunstância que pode ajudar os pais 

na aceitação e enfrentamento da situação. 
 

«Mas olhe temos de aceitar o que Deus nos dá! Ele escolheu a minha filha e não escolheu 

outros meninos… temos de aceitar!» (E4)  

 

«Sinceramente os sentimentos… não tenho assim grande… Tenho horas que sinto uma 

revolta… e tenho horas em que só tenho de agradecer a Deus porque tudo está a correr 

bem!» (E15) 

 

«Eu penso: “Isto vai acabar, isto vai correr bem! Deus não me abandona, não me vai 

abandonar numa fase mais difícil!”» (E9) 

 

A “atitude” dos pais, perante as circunstâncias, é influenciada pela interiorização 

pessoal dos comportamentos que estão social e culturalmente atribuídos ao papel 

parental. Os pais consideram ser seu dever adotar uma postura de enfrentamento e de 

uma certa aceitação das circunstâncias porque acreditam que tal atitude é fundamental 

para o bem-estar do filho. 
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«Eu sei que é um bocado complicado, mas eu sei que tenho de me sentir segura e tranquila 

que é para lhe poder demonstrar isso. Porque o conforto eles vêm buscar tudo a nós!» (E12) 

 

«Eu tive de me virar para mim mesmo e dizer que não podia andar assim, que tinha de me 

sentir no máximo segura e tranquila! Porque qualquer coisa eles vêm procurar a nós! Nós 

aqui somos o pilar deles, somos tudo para eles.» (E12) 

 

O “conhecimento” é uma condição pessoal facilitadora nesta transição, uma vez 

que esta implica o desenvolvimento de competências cognitivas e instrumentais 

relacionadas com o tomar conta da criança. O conhecimento permite que os pais 

desenvolvam a confiança, se sintam situados perante os acontecimentos e integrem as 

suas responsabilidades de uma forma positiva. Pelo contrário, a sua ausência pode ser 

prejudicial, gerando insegurança e sentimentos de impotência perante os 

acontecimentos que experiencia. 
 

«Se calhar até era bom, nós termos um manual com informação, que nós pudéssemos ler e 

conhecer mais um pouco da doença. Isto são coisas novas para nós.» (E13) 

  

«Por exemplo eles deixam de comer e podiam-nos explicar que é próprio da quimio… Há 

outras quimios que não dão esses efeitos… Mas podiam dizer que é próprio. A gente berra 

com a criança, porque berra! E não sou a única! Eu até pensei que era a única e fiquei assim 

mal… e depois ouvi outras mães e afinal é tudo assim no início! E isso não é justo! Podiam 

nos dar mais informação sobre isso!» (E9) 

 

De acordo com a Teoria, a “preparação antecipada” é uma condição que pode ser 

facilitadora à transição (Meleis et al., 2000). O diagnóstico de cancro numa criança é, 

na sua maioria, um acontecimento súbito e inesperado, não permitindo uma preparação 

prévia para os acontecimentos que se seguem à sua declaração. No entanto, ao longo 

do curso da doença/tratamento os profissionais de saúde podem preparar os pais para 

os acontecimentos previstos ou expectáveis. A partir desta análise, podemos inferir que 

este tipo de preparação antecipada para cada etapa da doença/tratamento é possível e 

favorável. Ela pode resultar da ação direta dos profissionais de saúde, através da 

transmissão de informação em momentos específicos da trajetória da 

doença/tratamento, ou por iniciativa dos pais, questionando os profissionais ou 

procurando informação junto de fontes credíveis. 
 

«Há dias que… normalmente ele anda sempre bem-disposto, mas lá vem um dia ou outro 

que ele tem mais necessidade de dormir e não sabemos se é normal, se faz parte do tipo de 

doença, se faz parte do tratamento…» (E13) 
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«No início, eu não sabia o que era o isolamento. Quando a 1ª vez que ele fez a quimio e 

passado três dias lhe deu a febre, foi um pânico de Guimarães até aqui! Eu não sabia o 

porquê da febre, para mim o meu filho já estava a morrer!» (E 9) 

 

A análise revelou outras condições que influenciam o curso desta transição, para 

além das propostas pela Teoria das Transições. Como condições de natureza pessoal 

foram identificados a “autoimagem e a perceção da autoeficácia”. Uma autoimagem 

positiva e uma perceção positiva sobre a sua eficácia no tomar conta do filho e no 

assegurar das necessidades de outros membros da família (i.e., outros filhos menores) 

são facilitadoras da transição. A presença de determinados sentimentos, como de 

cansaço, culpa e abandono da família podem comprometer uma transição saudável, 

porque são promotores de uma autoimagem e perceção de autoeficácia negativas. 
 

«Eu sei que me fez valorizar, mas não sei dizer como. Sinto-me mais confiante… não sei 

explicar… Sinto confiança naquilo que estou a fazer! Sei que aquilo é para o bem dele e sei 

que tem de ser assim daquela maneira!» (E3) 

 

«Ainda há um bocado a minha (outra) filha me ligou e disse-me: “Ó mãe ainda hoje chorei 

tanto agarrada ao teu casaco!”. Dói! Dói muito, porque a gente está aqui! Está sempre aqui 

metida! Nunca pensei que era assim! Nunca pensei!» (E9) 

 

Também foram identificadas condições resultantes da “relação entre cuidador e 

pessoa cuidada”. Ou seja, a relação de parentesco entre a criança e o adulto e o vínculo 

afetivo que existe entre ambos são duas circunstâncias que condicionam positivamente 

a transição e são capazes de moderar o impacto negativo de outras circunstâncias, tais 

como o cansaço ou a culpa. 
 

«Depois há aqueles momentos em que a gente está desesperada, está cansada, mas então 

de manhã pensa assim: “Estou tão cansada! Mas eu não posso falhar tenho de me levantar 

para tratar do meu filho, o meu filho depende de mim!”» (E5) 

 

«Eu vou buscar a minha força à força dela, apesar de ela ter seis aninhos! Eu nunca pensei 

que ela fosse encarar isto da maneira como está a encarar!» (E7) 

 

De acordo com a Teoria das Transições há “condições sociais” que resultam de 

estereótipos e estigmas transmitidos pela sociedade (Meleis et al., 2000). Este estudo 

revelou que, do ponto de vista social, tomar conta de um filho doente continua a ser 

atribuído à mulher, inclusive pela própria. Esta conotação social pode ser dificultadora 
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para uma mulher que não possa fazê-lo, como também para um homem que abdique 

do seu papel social para tomar conta de um filho. 
 

«(…) Já não se puseram a pensar se eu era malandro e queria era andar ao alto! (…) E no 

início achavam que eu não queria trabalhar, que queria era andar aí à boa vida!» (E16) 

 

«Ora se eu ia à padaria passava lá e ia lá ver os meus colegas de trabalho, para ver como 

estava a evoluir a obra, e passava lá cumprimentava os meus colegas e perguntava se estava 

tudo bem. Eles ficavam assim a olhar meios coisa… e pronto. Já estava assim a ficar um 

bocado danado, já andava assim um bocado virado de estar aqui e ainda por cima com a 

coisa assim…» (E16) 

 

Meleis e colaboradores (Meleis et al., 2000) consideram a família, amigos, 

profissionais de saúde como fazendo parte das “condições da comunidade” com 

potencial para interferir no curso da transição. A proximidade/relação com o cônjuge e 

restante família reveste-se de grande importância para os pais. O cônjuge e os 

familiares próximos (avós e tios da criança) são os recursos de primeira linha. Quando 

há outros filhos menores, estes ficam mais ao cuidado do outro progenitor ou de 

familiares próximos. O cônjuge também é a pessoa mais próxima do ponto de vista 

emocional e afetivo, sendo muitas vezes a principal fonte de apoio e conforto. 
 

«Eu às vezes até converso com a minha cunhada e com o meu marido. Ele ainda ontem 

esteve aí e eu disse-lhe que estava cansada e ele tenta acalmar-me… De vez em quando 

também falo com eles.» (E10) 

 

«Ele diz dele, eu às vezes digo de mim… mas estamos a sofrer os dois…» (E17) 

 

A forma como familiares próximos (avós e tios da criança) respondem e integram 

a situação, causa impacto sobre os pais. A família funciona como condição facilitadora 

quando toma conta dos outros filhos, quando dá apoio financeiro, quando se faz 

presente com os meios que dispõe (i.e., telemóvel, internet) ou quando conforta. A 

ausência ou a indiferença da família afeta negativamente os pais, fazendo-os sentir 

sozinhos, incompreendidos ou menosprezados. 
 

«Tem-me sido difícil lidar com toda esta situação! Mas graças a Deus que também tenho 

muito apoio dos meus irmãos, da minha mãe, do meu pai… porque isso também é muito 

importante! A gente sente-se confortada pelas pessoas de fora, que é para eu poder confortá-

lo a ele também.» (E12) 

 

«Estava a contar com o apoio da minha mãe e da minha irmã! De alguns primos com quem 
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eu convivia muito nos meus avós! E senti assim um certo… ligam e perguntam se está tudo 

bem, mas ligaram-me de inicio depois nunca mais ligaram! São essas pequenas coisas que 

eu digo que acho que não entendem e que a gente fica magoada.» (E5) 

 

O progenitor acompanha a criança permanentemente em casa ou no hospital. 

Esta condição faz com que tenha de viver longos períodos no estabelecimento de 

saúde, junto com a criança, afastado das pessoas significativas. A natureza das 

experiências vividas no hospital e as relações aí estabelecidas revelam-se capazes de 

condicionar a transição.  
 

«O ambiente, o à vontade com que nos põem. O à vontade também nos ajuda muito. Eu 

estive no hospital X e era totalmente diferente.» (E14) 

 

«Mas eu acho que o pessoal de enfermagem… de médicos cinco estrelas. Nessa fase em 

que precisei deles fui falar e ouviram-me muito bem explicaram-me tudo direitinho… Sinto-me 

confiante agora.» (E5) 

 

Experiências positivas relacionadas com a doença/tratamento do filho e com as 

hospitalizações facilitam a transição. A título de exemplo encontramos como condições 

facilitadoras o controlo farmacológico da doença, a realização do protocolo terapêutico 

sem intercorrências. Enquanto que os efeitos secundários do tratamento, o sofrimento 

do filho ou a ocorrência de uma recidiva são eventos que podem interferir negativamente 

no curso da transição.  
 

«Tem sido muito mau… ao mesmo tempo tenho passado mais ou menos por cima de tudo 

isto, porque eu olho para ela e sinceramente não a vejo doente! Porque ela está sempre 

muito bem, sempre muito bem! Sempre bem-disposta…» (E7) 

 

«Não estou a dizer que os outros são maus, mas eu tive muita sorte em calhar com aquela 

doutora. Eu tenho muita segurança nela, eu gosto muito dela. Acho que ela me transmite 

muita segurança.» (E15) 

 

Tendo em conta as características de uma transição é importante sermos capazes 

de identificar o seu rumo e a sua conclusão (Meleis et al., 2000). O percurso de uma 

transição pode ser observado e monitorizado atendendo a um conjunto de 

comportamentos desenvolvidos pela pessoa e que são designados por “padrões de 

resposta” (Ibid.) Os padrões de resposta compreendem indicadores de processo e 

indicadores de resultado. Os primeiros permitem perceber a forma como a pessoa está 
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envolvida no processo (sentir-se ligado; interagir; estar situado; confiança e coping). Os 

indicadores de resultados permitem verificar - através do abandono de determinados 

comportamentos e a adoção de outros novos, mais ajustados às circunstâncias e às 

necessidades do presente - se a pessoa já concluiu ou está em vias de concluir a sua 

transição (mestria e identidade fluida ou integrativa) (Ibid.). 

No que diz respeito aos indicadores de processo foi possível observar, nas 

entrevistas realizadas, o seguinte: (a) os pais estabelecem e desenvolvem relação com 

os profissionais de saúde no âmbito da partilha dos cuidados à criança e estes são o 

seu principal recurso na resolução de problemas no tratamento do filho (sentir-se 

ligado); (b) na relação entre a criança e os pais há uma aceitação espontânea do papel 

de cada um, e observa-se um reforço do vínculo afetivo entre ambos (interagir); (c) os 

pais preservam a memória do seu passado, identificam as condições do presente e 

planeiam o futuro em função da circunstância atual (estar situado); (d) gradualmente 

desenvolvem confiança no seu desempenho e no controlo da situação em função das 

experiências positivas e das competências que desenvolvem (confiança); e (e) face às 

solicitações, os pais optam por desenvolver as competências  relacionadas com a 

realização e gestão dos cuidados à criança (coping). 
 

«E isso se for eu a fazer, eu sei que são bem-feitas porque eu tenho muito cuidado! Outra 

pessoa pode não fazer!» (E5) [confiança] 

 

«Agora estou à beira da AF mais, não estava à beira dos meus filhos em casa. E agora 

também não estou à beira do meu R [filho] e da minha R [filha], não estou à beira da minha 

mulher, nem da minha mãe! Agora estou mais virado para a AF e gostava de estar um pouco 

com os outros dois filhos ou com a minha mulher ou com a minha mãe! Mas eu não posso, 

estou aqui!» (E16) [estar situado] 

 

«É claro que sempre tive muito amor por ele, mas sinto que agora temos uma ligação muito 

maior, e vai ficar uma ligação para a frente sempre muito grande! Eu passo os dias todos 

com ele e isso faz com que haja aquela ligação muito maior entre a mãe e o filho…» (E12) 

[interagir] 

 

«Dantes tinha assim um bocado de receio de fazer uma pergunta ao enfermeiro ou à médica 

e agora não tenho! Se não estou aqui (hospital) pego no telemóvel e ligo para a pessoa.» 

(E16) [sentir-se ligado] 

 

«Não. Não penso no futuro. […] Penso no dia a seguir [ri]. É um dia de cada vez! […] mais 

vale pensar no dia de amanhã porque assim estou mais segura!» (E3) [coping] 

 

No que diz respeito aos indicadores de resultado, os dados revelaram que os pais 

vão desenvolvendo novas competências para dar resposta a necessidades de cuidados 

que resultam da doença e do tratamento da criança; estabelecem parceria com os 
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profissionais de saúde nos cuidados; aprendem a gerir o seu dia a dia, integrando 

solicitações de natureza diversa e estabelecendo prioridades (mestria). Assim que a 

situação da criança fica controlada, os pais procuram reequilibrar as suas vidas e 

retomar as suas biografias com a normalidade que é possível. Para isso estabelecem 

novos objetivos pessoais e familiares, reformulam os planos, aceitam o sucedido e 

reprogramam o seu quotidiano integrando a criança e a sua condição (identidade fluida 

e integrativa). 
 

«O que me faz organizar é assim: levanto-me de manhã dou a mama ao pequenino e fica na 

cama, que ele é sossegadinho. Depois vou dar o leite ao W. Depois ele vai para a sala e 

quando está saturado chama-me para meter mais filmes e assim! Ou vou para um ou vou 

para o outro. (E quais são as suas prioridades nesse dia-a-dia?) São eles. Depois quando o 

meu marido vem, ele vai para um e eu vou para o outro.» (E3) [mestria] 

 

«Estou a ver isto como uma lição de vida… tenho vinte e três anos entrei para aqui com vinte 

e dois, sei que isto com certeza me irá servir para futuro, já me serviu, já cresci mais um 

bocadinho! Já vejo as coisas de outra maneira, já dou mais importância a pequenas coisas 

que a maioria das pessoas não dá!» (E12) [identidade fluida e integrativa] 

 

A determinação da conclusão de uma transição deve ser flexível e ser sensível ao 

evento que a desencadeou (Meleis et al., 2000). A conclusão de uma transição está 

associada à recuperação do equilíbrio e aquisição de um sentimento de bem-estar, ao 

desenvolvimento de uma boa performance e conforto na gestão da situação, e à 

harmonização das relações que possui (Schumacher e Meleis, 1994). No entanto, na 

transição em estudo, e em particular pela natureza da doença, a determinação precisa 

da conclusão deste tipo de transição é algo problemático. 
 

«Mesmo que ela consiga ficar boa, nunca vou conseguir ter descanso. Vou estar sempre com 

aquele medo! Com o medo que a doença volte… tenho muito medo disso.» (E10) 

 

«Será que ele depois recupera dessas coisas todas e não lhe irá arrastar outros problemas 

além deste? Será que vai ser um homem normal?» (E14) 

 

 

2.7. Discussão dos resultados 

As mães são o principal “familiar cuidador” quando uma criança adoece ou 

necessita de cuidados mais específicos (Alves, Guirardelho e Kurashima, 2013; Clarke, 
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2006; Clarke et al., 2005; Kuan, 2000; Pyke-Grimm, Degner, Small e Mueller, 1999; 

Silva, 2009; Wells et al., 2002). A análise secundária realizada confirmou que tomar 

conta de um filho com cancro pode ser responsável por uma mudança major na vida da 

mulher/homem que a experiencia. O evento que está na origem deste processo é o 

diagnóstico de cancro num filho menor. Tomar conta de um filho, desenvolvendo 

comportamentos e habilidades promotores do crescimento da criança, é uma função 

que se inicia com o seu nascimento. Tal como refere Martins (2013), o exercício da 

parentalidade é caracterizado por um processo de constante aprendizagem e que se 

inicia quando os pais tomam consciência das primeiras necessidades da criança e das 

implicações deste acontecimento nos próprios. No entanto, o diagnóstico de cancro num 

filho e tomar conta de uma criança com uma doença grave são circunstâncias novas, 

inesperadas e com implicações numa dimensão tão nuclear como é o desempenho 

adequado da parentalidade. 

O cancro numa criança confronta os seus pais com o desconhecido, com o medo 

de não ser capaz, surgem novas exigências “cuidativas” e responsabilidades 

acrescidas. A análise que efetuamos sugere que se trata de uma transição no domínio 

do exercício da parentalidade em que há uma reformulação da parentalidade e uma 

expansão das responsabilidades e competências dos pais. Entre os autores que 

estudam o fenómeno da parentalidade não há consenso quanto à natureza da transição 

suscitada. Alguns autores consideram tratar-se de uma transição desenvolvimental 

(Canaval et al., 2007; Meleis e Trangenstein, 1994; Mercer, 2004; Schumacher e Meleis, 

1994) e outros como uma transição de natureza situacional (Meleis, 2012). Como 

resultado do estudo que temos vindo a desenvolver sobre a parentalidade consideramos 

tratar-se de uma transição de natureza desenvolvimental com base em três factos: 

(a) as transições de natureza desenvolvimental são aquelas relacionadas com o ciclo 

da vida das pessoas (Meleis, 2007; Meleis et al., 2000); (b)  a parentalidade diz respeito 

a tomar conta de um filho desenvolvendo comportamentos para otimizar o crescimento 

e desenvolvimento da criança no seio de uma família, tendo em conta a sua condição 

de saúde/doença e necessidades desenvolvimentais, afetivas e sociais (International 

Council of Nursing, 2015); e (c)  a análise dos dados revela que os pais continuam a 

desenvolver comportamentos para otimizar o crescimento e desenvolvimento do filho, 

mas agora num situação de desvio face à condição de saúde. 

A inclusão no estudo de participantes em diferentes fases da doença/tratamento 

dos seus filhos permitiu identificar uma tendência evolutiva nesta transição, indo ao 

encontro do que é postulado pelas autoras da teoria (Meleis et al., 2000). O diagnóstico 

da doença e, mais concretamente, os primeiros contactos com a nova realidade são os 

acontecimentos que antecipam e marcam o início da transição, quebrando com o 



89 

equilíbrio que os pais possuíam. Os primeiros tempos, e de um modo particular as 

primeiras quatro semanas, são referidos pelos pais como o período mais difícil de 

superar. Tal ocorrência deve-se à rutura com o pré-estabelecido a nível pessoal e 

familiar e à necessidade de uma rápida reestruturação e reorganização, também 

pessoal e familiar, integrando a condição da criança doente. Gradualmente, os pais vão 

readquirindo uma nova estabilidade que emerge à medida que a condição da criança 

estabiliza, que os pais vão desenvolvendo as competências que necessitam e que a 

família readquire um novo equilíbrio. A conclusão desta transição é difícil de definir 

devido às características da doença oncológica (i.e., imprevisibilidade, cronicidade, 

efeitos tardios e sequelas) e do tratamento (i.e., duração, efeitos secundários, efeitos 

adversos e complicações), mas também pela natureza da transição em si. O exercício 

da parentalidade está muito associado ao desenvolvimento de competências 

necessárias para tomar conta do menor (Cardoso, 2011; Fagan e Barnett, 2003). E à 

medida que a criança cresce os pais têm necessidade de integrar novos conhecimentos 

e desenvolver competências para continuar a tomar conta, aumentando a complexidade 

das atividades parentais (Hoghughi, 2003). Esta característica natural e evolutiva da 

parentalidade ainda é mais proeminente quando se trata de tomar conta de um filho 

portador de doença crónica. Pelo que, mais importante do que sermos capazes de 

identificar o final da transição será sermos capazes de identificar o curso da transição e 

monitorizar os ganhos que vão sendo alcançados. 

A análise efetuada, a partir da Teoria das Transições, permitiu identificar 

circunstâncias capazes de influenciar o curso da transição. As crenças culturais, atitudes 

e o significado atribuído aos acontecimentos, a preparação antecipada, o conhecimento, 

o vínculo entre a criança e os pais, a perceção da autoeficácia, a autoimagem, os 

profissionais de saúde, a família e amigos e os estigmas da sociedade relativamente a 

esta doença são aspetos que surgem com potencialidade para interferir neste processo. 

Este achado vai ao encontro de outros estudos sobre esta temática (Barros, 2003; 

Canam, 1993; Moreira, 2007; Silva, 2009). Um estudo, realizado por Costa e Lima 

(2002), destaca a falta de informação/conhecimento e uma relação distante entre os 

profissionais de saúde e os pais como duas circunstâncias que interferem nos cuidados 

à criança e limitam a capacidade de resposta dos pais. Enquanto a relação parental que 

existe entre o adulto e a criança é uma circunstância que prevalece sobre as outras e, 

tal como referido num estudo de Martins (2013), o filho é a principal motivação para 

ultrapassar os obstáculos e conseguir gerir a situação. Os aspetos que acabamos de 

mencionar, quando analisados à luz da Teoria das Transições (Meleis et al., 2000), 

podem ser considerados como condições da transição. Uma condição que esteja a inibir 

a transição em curso deve constituir-se numa área de atenção dos cuidados de 
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enfermagem. Um estudo realizado por Alves, Guirardelho e Kurashima (2013) sugere 

que os pais mais jovens e com crianças menores podem ter mais dificuldade em lidar 

com a doença crónica devido à pouca experiência que possuem e/ou devido a uma 

maior dependência destas crianças. O nosso estudo não permite tirar qualquer 

conclusão sobre estes aspetos. Em estudos futuros poderão ser explorados estes 

aspetos e sua relevância na transição. 

O exercício de análise secundária permitiu-nos identificar algumas respostas 

desenvolvidas pelos pais, no âmbito da transição em curso, para lidar com as 

dificuldades e situações que surgem no dia-a-dia. Algumas destas respostas poderão 

ser associadas a uma transição saudável pois revelam: (a) o desenvolvimento de 

competências necessárias ou úteis à situação; (b) a integração do acontecimento no dia 

a dia dos pais; (c) a normalização das rotinas familiares; e (d) a presença de algum 

bem-estar consigo próprio e nas relações que mantem. No entanto, a complexidade e 

pertinência da transição sugerem a necessidade de mais investigação centrada sobre 

os padrões de resposta a ela associados. Esse novo estudo poderá conduzir à 

identificação de indicadores (do curso e de resultados) da transição e à avaliação do 

efeito produzido pelas terapêuticas de enfermagem. Segundo Schumacher e Meleis 

(1994) é essencial que os enfermeiros tenham conhecimento sobre os padrões de 

resposta das transições, já que são estes padrões que fornecem informação sobre o 

processo em curso e que permitem avaliar a utilidade e pertinência das intervenções 

dos enfermeiros na promoção de uma transição saudável. 

A conclusão da transição não pode ser associada à conclusão do tratamento e 

controlo da doença. Neste caso, há circunstâncias específicas relacionadas com a 

natureza do cancro e do seu tratamento, com o vínculo afetivo que existe entre o 

progenitor e a criança doente e com o natural exercício da parentalidade que faz com 

que seja difícil, ou até mesmo questionável, colocar ou definir um limite temporal para a 

transição. 

Estudos centrados nas vivências destes pais, já na fase de sobrevivente, revelam 

que há cuidados que perduram e há sequelas que surgem durante o tratamento e que 

persistem após a sua conclusão. Os pais tendem a manter o mesmo nível de cuidados 

quer por necessidades reais, assim como pela dificuldade em abandonar padrões 

seguros que foram adquiridos e desenvolvidos ao longo de meses (Ortiz e Lima, 2007). 

Durante a fase de sobrevivente, os pais podem experimentar sentimentos contraditórios, 

como alegria pela conclusão do tratamento e controlo da doença e o medo de uma 

recidiva. O natural afastamento dos profissionais de saúde também é vivido entre a 

alegria pela alta hospitalar e o medo por ficar totalmente responsável pela criança e sem 

os profissionais de saúde na sua retaguarda (Ibid.). Viver nesta ambivalência juntamente 
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com as necessidades reais da criança e o retomar das rotinas, atividades e funções 

familiares pode significar uma nova fase de instabilidade com outras dimensões da 

parentalidade a desenvolver. 

A análise também evidenciou a estreita relação que existe entre alguns dos 

conceitos da Teoria (e.g., envolvimento, consciencialização, conhecimento, significado, 

indicadores de processo), como se influenciam mutuamente, como podem alterar-se ou 

modificar-se ao longo do tempo e como concorrem para uma transição bem-sucedida. 

Embora a estrutura conceptual da Teoria das Transições (Meleis et al., 2000) sugira 

haver relação entre os diferentes conceitos, os autores não sugerem a forma como estes 

se podem influenciar, nem referem que os mesmos possam ter um carácter dinâmico e 

evolutivo ao longo do tempo da transição. O estudo por nós realizado revelou que alguns 

conceitos associados às condições da transição, como o conhecimento, o significado e 

atitudes podem evoluir no espaço temporal da transição. Assim sendo, este facto 

leva-nos a questionar se não fará sentido estes conceitos assumirem o caráter de 

padrão de resposta, caso a evolução observada seja a desejada ou esperada. Estas 

são algumas questões, relativas à Teoria de Meleis, que estudos posteriores poderão 

clarificar. 

 

 

2.8. Conclusões  

O estudo que desenvolvemos confirmou que a pessoa que toma conta de um filho 

com cancro experimenta uma transição de natureza desenvolvimental, no domínio do 

exercício da parentalidade. Para se compreender esta transição impõe-se considerar o 

vínculo afetivo que existe entre o adulto e a criança e a condição de dependência do 

menor no que diz respeito à satisfação de uma parte substancial das suas 

necessidades. 

Assim um dos progenitores, a maior parte das vezes a mãe, assume-se como 

responsável por tomar conta da criança perante a própria família e a comunidade. 

Gradualmente, esta pessoa adquire consciência das circunstâncias atuais em que tem 

de exercer a sua parentalidade e envolve-se na aquisição das competências que 

necessita para gerir as necessidades emergentes da criança doente, de outros filhos e 

restante família. Trata-se de uma experiência que pode levar a mudanças estruturais no 

que diz respeito aos valores, prioridades e objetivos pessoais. A análise também revelou 

que o progenitor pode sentir-se diferente, desenvolver novas perspetivas e considerar 

o mundo de um modo distinto face ao seu passado.  
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Tal como é postulado na Teoria (Meleis et al., 2000), a transição desenrola-se ao 

longo do tempo, a par com a evolução da doença, seu tratamento e resposta global da 

criança. A análise dos dados sugere que podemos associar o início da transição ao 

reconhecimento pelos pais das novas condições e necessidades da criança e ao tomar 

sobre si a responsabilidade de acompanhar e assegurar os cuidados do filho.  

Neste estudo também foram identificadas condições de natureza pessoal, social 

e comunitárias que podem facilitar ou dificultar a transição. Se várias destas condições 

são as propostas pela teoria, identificamos algumas novas, nomeadamente 

relacionadas com a autoimagem e a perceção da autoeficácia, ou referentes à relação 

entre pais e crianças, às experiências vividas (durante o curso da doença) e às relações 

estabelecidas com os profissionais de saúde. 

Uma transição pode seguir diferentes rumos e, por isso, reconhecer sinais que 

produzam informação sobre o curso da mesma, revela-se de grande importância. A 

análise dos dados permitiu identificar algumas respostas desenvolvidas pelos pais no 

contexto em questão que, à luz da Teoria das Transições (Meleis et al., 2000), poderão 

ser entendidas como indicadores de processo ou de resultado. Os indicadores de 

processo estão mais centrados na pessoa (do pai/mãe), na forma como vive as 

relações, como compreende a situação que está a viver, como avalia o seu desempenho 

e capacidades, assim como as estratégias que desenvolve para lidar com os desafios e 

dificuldades que surgem no seu dia-a-dia. Já os indicadores de resultados, 

nomeadamente os que dizem respeito à mestria, estão em estreita relação com o tomar 

conta do filho e as competências que o progenitor tem de desenvolver para ser capaz 

de responder às necessidades de cuidados da criança.  

Ao final de algum tempo, os pais adquirem a noção de que a doença e o 

tratamento do filho são circunstâncias que se vão prolongar no tempo, consumindo uma 

parte substancial dos seus recursos pessoais. Simultaneamente, eles percebem o 

quanto é importante o seu bem-estar e equilíbrio para responder às exigências de cada 

momento e o quanto é importante reequilibrar o seu quotidiano. Para isso, os pais 

estabelecem novos objetivos pessoais e familiares, reformulam os planos, aceitam o 

sucedido, e reprogramam o seu dia-a-dia integrando a criança e a sua condição. 

A conclusão de uma transição está associada à recuperação do equilíbrio e 

aquisição de um sentimento de bem-estar, ao desenvolvimento de uma boa 

performance e conforto na gestão da situação e à harmonização das relações que 

possui (Schumacher e Meleis, 1994). No entanto, há circunstâncias específicas 

relacionadas com a natureza do cancro e do seu tratamento (e.g., ser umas das 

principais causas de morte infantil, a sua conotação social associada a morte e 

sofrimento, o sucesso do seu tratamento ser incerto, a duração do tratamento, os 
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cuidados e complicações associadas, as sequelas a longo prazo nos sobreviventes), 

com o vínculo afetivo que existe entre o pai/mãe e a criança doente, e o natural exercício 

da parentalidade que fazem com que seja difícil, ou até mesmo desadequado, colocar 

ou definir um limite temporal para esta transição. 

Segundo Meleis e Trangenstein (1994) a missão dos enfermeiros consiste em 

acompanhar os clientes em transição e desenvolver terapêuticas que facilitem o 

processo. No entanto, uma ação terapêutica deve surgir de uma necessidade de 

cuidados objetivamente identificada e ter como propósito produzir uma mudança na 

condição do cliente na direção pretendida. Perante os achados obtidos com a análise 

secundária e em linha com a perspetiva destes autores na definição da missão dos 

enfermeiros, consideramos ser fundamental aprofundar o conhecimento sobre os 

padrões de resposta apresentados pelos pais quando vivem a experiência de tomar 

conta de um filho com cancro. No próximo capítulo, descrevemos o processo 

desenvolvido na tentativa de expandir e aprofundar este conhecimento. 

 

 

 

 
Caixa 2. Síntese do capítulo “Uma transição desenvolvimental” 

TOMAR CONTA DE UM FILHO COM CANCRO: 

UMA TRANSIÇÃO DESENVOLVIMENTAL 

O diagnóstico de uma doença crónica ou grave numa criança é um acontecimento 

inesperado para a família. Cuidar de um filho doente, na maior parte das vezes, é uma 

função desempenhada pela mãe, que assume a responsabilidade de tomar conta do filho 

realizando cuidados complexos à criança, que estão muito para além do desempenho de 

uma parentalidade regular, garantindo a sua continuidade entre contextos, identificando e 

interpretando sinais e sintomas, providenciando, também, cuidados afetivos à criança. 

O estudo que realizámos anteriormente, no âmbito do Mestrado em Ciências de 

Enfermagem, e que nos conduziu até esta investigação, revelou que a experiência de 

tomar conta de um filho com cancro é promotora de um processo de mudança irreversível 

no progenitor, podendo resultar na reformulação da sua identidade (Silva, 2009). Uma 

reflexão sobre os resultados do estudo sugeriu-nos que a Teoria das Transições (Meleis 

et al., 2000) – considerando a sua perspetiva e estrutura concetual - poderia ajudar na 

compreensão daquele fenómeno. Voltamos assim a estudar a questão, procurando agora 

examinar em que medida a experiência de tomar conta de um filho com cancro é 

promotora de uma transição, identificando a sua natureza e as condições (facilitadoras e 

inibidoras) que podem influenciar o seu curso. 
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Para dar resposta a estes objetivos, optámos pela realização de uma análise secundária. 

Ou seja, tendo como referencial teórico a Teoria das Transições, foi feita uma segunda 

análise de conteúdo aos dados reunidos no estudo prévio (Silva, 2009). Este processo 

revelou os seguintes resultados: 

- o progenitor que toma conta de um filho com cancro vive uma experiência que se 

caracteriza pela rutura com a situação pré-existente. Nos primeiros tempos, após o 

diagnóstico daquela doença, os pais perdem os seus referenciais e são 

confrontados com uma realidade que desconheciam. Gradualmente, eles 

desenvolvem a consciência de que as suas vidas mudaram, são capazes de 

identificar as diferenças e envolvem-se naquilo que é necessário para responder às 

circunstâncias, procurando adquirir uma “nova estabilidade”, ainda que diferente da 

anterior. Esta “nova estabilidade” passa pela integração e aceitação das novas 

condições e pela adoção de novos comportamentos e desenvolvimento de novas 

competências. Tudo isto acontece ao longo do tempo, com mais ou menos 

conturbações e está dependente de fatores diversos; 

- com o diagnóstico de cancro, a criança passa a apresentar necessidades 

acrescidas que resultam da doença/tratamento. Os pais continuam a desenvolver 

comportamentos para otimizar o crescimento e desenvolvimento do filho, mas agora 

numa situação de desvio face à condição de saúde. A transição vivida pelos pais 

decorre do vínculo afetivo que existe entre o adulto e a criança, da condição de 

dependência da segunda e dos deveres parentais, social e culturalmente 

adquiridos. Pelo exposto, consideramos tratar-se de uma transição no domínio do 

exercício da parentalidade na medida em que há uma reformulação da 

parentalidade e uma expansão das responsabilidades e competências dos pais; 

- ao longo da análise foram identificadas várias circunstâncias que podem influenciar 

(favorável ou desfavoravelmente) o curso da transição. Para além das condições 

referidas pelos autores da Teoria das Transições, outras foram identificadas, 

designadamente: (a) a autoimagem dos pais; (b) a perceção da autoeficácia; (c) a 

relação entre os pais e as crianças; (d) as experiências vividas (durante o curso da 

doença); e (e) as relações estabelecidas com os profissionais de saúde; 

- podemos associar o início da transição ao reconhecimento pelos pais das novas 

condições e necessidades da criança, e ao tomar sobre si a responsabilidade de 

acompanhar e assegurar as necessidades de cuidados do filho. 

Consideramos que o conhecimento produzido confirma o carácter transicional e complexo 

da experiência e a necessidade de um acompanhamento regular por parte dos 

enfermeiros, no sentido de disponibilizarem uma ajuda profissional efetiva. Note-se que 

esta transição é particularmente relevante para a enfermagem dizendo respeito ao 

exercício da parentalidade no contexto de uma doença crónica na infância. 
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3. RESPOSTAS PARENTAIS PRESENTES NA TRANSIÇÃO 

Após a realização da análise secundária, avançámos para uma nova fase da 

investigação motivados pela pretensão de aprofundar o nosso conhecimento sobre um 

aspeto particular da transição. O nosso segundo objetivo global - conhecer as respostas 

desenvolvidas pelos pais quando vivem a experiência de tomar conta de um filho com 

cancro à luz da perspetiva teórica proposta pela Teoria das Transições - traduz esta 

pretensão. Tal como sugere o objetivo, desenvolvemos um novo estudo de natureza 

qualitativa, inscrito num paradigma construtivista e com recurso à metodologia proposta 

por Strauss e Corbin (2008).  

 

 

3.1. Justificação do estudo 

O cancro é uma doença que resulta num acréscimo de necessidades por parte da 

criança acometida por esta doença, independentemente da sua idade e fase do 

desenvolvimento. As necessidades passam a resultar, não só, da fase de 

desenvolvimento da criança como também da doença e tratamento em curso. Entre as 

crianças mais pequenas, há um prolongar da sua condição de dependência face a 

terceiros para sobreviver e superar a doença. Entre as mais velhas, há como que um 

regresso à condição de dependente de terceiros para satisfação de necessidades que 

decorrem do autocuidado universal e do desvio à condição da saúde. Esta situação 

tende a manter-se, pelo menos, durante toda a fase de tratamento da doença, o que 

significa que pode ir desde alguns meses até anos.  

A condição de saúde da criança portadora de cancro determina o seu 

acompanhamento por adulto que seja capaz de assegurar as necessidades de cuidados 

do menor (Silva 2009). Ainda que alguns membros da família possam ser envolvidos 

nos cuidados à criança, normalmente um dos seus progenitores assume a 

responsabilidade de a acompanhar, providenciado os cuidados que ela necessita. De 

entre os progenitores esta atribuição recai, na maior parte das vezes, sobre a mãe. A 

mulher atribui a si a missão de tomar conta do filho em permanência e fica responsável 

por assegurar uma parte substancial dos cuidados que ele necessita (Ibid.).  

A análise secundária permitiu-nos inferir que o progenitor que toma conta de um 

filho com cancro vive uma transição desenvolvimental no contexto da parentalidade. 

Segundo a Teoria das Transições (Meleis et al., 2000), o curso de uma transição pode 
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ser observado através de comportamentos desenvolvidos pela pessoa que a está a 

experienciar e de mudanças que efetua para integrar a situação. Pessoas a vivenciar 

transições de natureza semelhante tendem a apresentar repostas semelhantes. À luz 

desta teoria estes comportamentos podem assim ser entendidos como padrões de 

resposta de uma transição. Através dos comportamentos desenvolvidos e mudanças 

introduzidas pelo cliente, neste caso os pais, é possível identificar se a pessoa está a 

desenvolver uma transição saudável ou se pelo contrário está a colocar-se numa 

situação de perigo ou vulnerabilidade (Ibid.).  

Segundo Meleis e Trangenstein (1994) é missão do enfermeiro ajudar as pessoas 

a vivenciar transições que resultem de alterações da sua condição de saúde ou que 

possam estar relacionadas com ela de alguma forma. Ainda segundo os mesmos, os 

enfermeiros devem intervir numa transição antecipando respostas, providenciado 

orientação antecipada, minimizando os sintomas, promovendo saúde e bem-estar e 

apoiando as ações de autocuidado (Meleis, 2010). As terapêuticas de enfermagem têm 

como propósito dar resposta a necessidades de cuidados de enfermagem que o cliente 

apresenta, deste modo elas devem surgir a partir de diagnósticos identificados pelos 

enfermeiros. Simultaneamente, as terapêuticas têm de ter o potencial de produzir 

alterações na condição do cliente no sentido pretendido, ou seja, têm de ser capazes 

de promover resultados positivos. O conhecimento e experiência que o enfermeiro 

possui, sobre as respostas das pessoas aos processos de doença e de vida, são 

fundamentais para que ele seja capaz de atribuir significado clínico aos acontecimentos, 

escolher e prescrever as terapêuticas mais adequadas. 

De acordo com Meleis (2012) ainda que uma teoria de médio-alcance seja um 

constructo teórico próximo e sensível na explicação de fenómenos da clínica de 

enfermagem, o seu conteúdo nem sempre tem a especificidade que o clínico necessita 

para informar a sua prática e assim resolver os problemas das populações a quem 

disponibiliza cuidados de saúde. 

Após a conclusão da análise secundária, consideramos necessário aprofundar o 

conhecimento sobre os padrões de resposta desenvolvidos pelos pais quando vivem a 

experiência de tomar conta de um filho com cancro. Um maior conhecimento sobre as 

respostas desenvolvidas pelos pais poderá permitir a identificação de situações de 

vulnerabilidade ou risco, a identificação de necessidades de cuidados e ainda a 

avaliação dos efeitos produzidos pelas terapêuticas de enfermagem face aos resultados 

pretendidos.  

A investigação que desenvolvemos, e que apresentamos neste capítulo, teve 

como fundamentação o conhecimento de que: (a) tomar conta de um filho com cancro 

sujeita os pais a um processo transicional; (b) pessoas a vivenciar transições de 
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natureza semelhante, tendem a apresentar repostas semelhantes; (c) através dos 

comportamentos desenvolvidos e mudanças introduzidas pela pessoa é possível 

observar se ela está a desenvolver uma transição saudável ou se pelo contrário está a 

colocar-se numa situação de perigo ou vulnerabilidade; e (d) é missão do enfermeiro 

ajudar os clientes a vivenciar as transições que resultem de alterações da sua condição 

de saúde ou que possam estar relacionadas com ela de alguma forma. Com estas 

premissas reunidas, avançamos para uma nova fase da investigação centrados nos 

padrões de resposta que os pais desenvolvem quando vivem a experiência de tomar 

conta de um filho com cancro. 

 

 

3.2. Objetivos 

Tal como refere Charmaz (2009), nós somos parte do mundo que estudamos e, 

como tal, construímos as teorias sustentadas no nosso envolvimento e interação com 

as pessoas e nas nossas perspetivas teóricas e práticas de investigação. Note-se ainda 

que, uma investigação orientada pela teoria fundamentada nos dados está assente 

numa dialética contínua entre o mundo do empírico e a teorização que o investigador 

produz sobre o mesmo, resultando, simultaneamente, na imersão e descoberta gradual 

e contínua do objeto de estudo. A deambulação, que de aqui resulta, traz flexibilidade e 

permite que os objetivos possam emergir ao longo do desenvolvimento da teorização e 

à medida que o investigador vai apreendendo as diferentes dimensões do objeto de 

estudo. 

Assim, os objetivos deste estudo foram surgindo de forma gradual, ao longo da 

análise e colheita de dados, resultando no seguinte conjunto: 

‒ identificar respostas parentais desenvolvidas durante a experiência de tomar 

conta de um filho com cancro; 

‒ identificar a natureza e os atributos das respostas parentais;  

‒ identificar as relações existentes entre as respostas identificadas;  

‒ identificar circunstâncias potenciadoras das respostas parentais. 
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3.3. Metodologia 

Teoria fundamentada nos dados  

Para o desenvolvimento da investigação, a metodologia a selecionar teria de 

permitir uma grande proximidade ao fenómeno e, assim, ser capaz de trazer maior 

profundidade na descrição e explicação do mesmo, das relações que o caracterizam e 

do contexto em que acontece. Das hipóteses metodológicas possíveis, a escolha recaiu 

sobre a teoria fundamentada por se tratar de um método que se centra nos seres 

humanos, enquanto agentes ativos e produtores dos fenómenos, e que faz uso de 

estratégias específicas para o estudo dos fenómenos em causa (Charmaz, 2009). 

De acordo com Charmaz (2009), trata-se de uma metodologia que se desenvolve 

através de diferentes níveis de abstração a partir dos achados empíricos, permitindo a 

construção de teoria fundamentada nos dados ou uma compreensão teórica da 

experiência estudada. Através do uso de uma das suas principais ferramentas - a 

análise comparativa - é possível: (a) aceder à evidência através da comparação 

constante de factos e de conceitos; (b) desenvolver generalizações com base nos 

dados, conferindo um maior poder explanatório e preditivo; (c) especificar conceitos 

através de categorias e suas propriedades concetuais; e (d) generalizar as relações 

entre as categorias e suas propriedades (Glaser e Strauss, 1967). 

Uma teorização desenvolvida com esta metodologia permite uma explicação mais 

rica e complexa sobre a experiência a estudar, é acessível às pessoas próximas ao 

fenómeno, e, simultaneamente, pode ser útil e eficaz na resolução dos problemas que 

fazem parte da essência do fenómeno (Ibid.). Ainda segundo estes autores, a sua 

metodologia de investigação, profundamente enraizada nos dados, permite o 

desenvolvimento de uma “teoria” (Strauss e Corbin, 2008). Entenda-se teoria como um 

conjunto de afirmações, relativas a um determinado fenómeno da disciplina e que são 

desenvolvidas para descrever, explicar e predizer as respostas, situações, condições 

ou relações que fazem parte desse fenómeno (Meleis, 2012). A teoria de enfermagem 

deve ter o propósito de descrever, explicar relações e predizer fenómenos que sejam 

significativos para os enfermeiros e sustentar a tomada de decisão no que diz respeito 

aos cuidados de enfermagem (Ibid.). 

A análise qualitativa que desejávamos empreender, orientou-nos para uma 

abordagem aos dados essencialmente indutiva uma vez que pretendíamos descobrir 

temas, categorias e padrões emergentes a partir dos dados (Patton, 2002). 

Na utilização da teoria fundamentada nos dados optámos pela metodologia 

proposta por Strauss e Corbin (2008). Estes autores propõem um processo que se 
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desenvolve ao longo de três fases: codificação aberta, codificação axial e codificação 

seletiva. 

 

Procedimentos na colheita dos dados 

A colheita de dados foi realizada com recurso à técnica de entrevista 

semiestruturada. O guião da entrevista foi desenvolvido com base nos resultados da 

análise secundária e nos objetivos para esta nova fase da investigação. O guião foi 

sofrendo alterações ao longo do processo de colheita de dados, para integrar novos 

temas e questões que foram surgindo da análise das entrevistas (ver Anexo 3). As 

entrevistas ocorreram entre maio de 2012 e dezembro de 2013. A colheita de dados foi 

intercalada com a transcrição e análise das mesmas, tal como é proposto pela 

metodologia seguida (Strauss e Corbin, 2008). 

 

Local da colheita de dados 

A colheita de dados realizou-se em duas instituições públicas de saúde, 

localizadas na região norte de Portugal, que recebem e disponibilizam tratamento a 

crianças portadoras de doença oncológica. A decisão pela inclusão das duas instituições 

esteve relacionada com o facto de se tratarem de duas entidades com estatutos e 

organizações distintas. As duas, em conjunto, dão resposta completa às necessidades 

em pediatria oncológica na região norte. Ambas as instituições possuem serviço de 

internamento e hospital de dia. Os pais permanecem com os filhos o tempo que a 

criança estiver hospitalizada, sendo incentivados a envolverem-se nos cuidados ao filho. 

Os dados foram obtidos nas instalações das duas instituições entre o internamento e o 

hospital de dia. 

 

Critérios na seleção dos participantes 

Com base nos princípios defendidos pelos investigadores qualitativos, na seleção 

dos participantes deve-se procurar aqueles que sejam capazes de proporcionar mais e 

melhor informação (Mayan, 2001). De acordo com os objetivos deste estudo e com a 

sua natureza metodológica foram estabelecidos os seguintes critérios de inclusão: 

(a) ser progenitor ou desempenhar o papel parental de uma criança portadora de 

doença oncológica; (b) ser o progenitor que presta maior número de horas de cuidados 

à criança; (c) a criança estar em fase ativa de tratamento; e (d) a criança ter iniciado o 

tratamento há mais de um mês. Os critérios de exclusão foram os seguintes: (a) a 
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criança estar em fase terminal da doença; (b) a criança ainda não ter iniciado o protocolo 

terapêutico; e (c) ser cuidador formal.       

 

Considerações sobre os procedimentos de amostragem 

Para o desenvolvimento deste estudo, a amostra não foi definida à priori, apenas 

foram definidos os critérios de inclusão e exclusão dos participantes. Tal como 

preconizado por Strauss e Corbin (2008), a amostra foi-se definindo durante o processo 

de análise e em consequência dos procedimentos analíticos da teoria fundamentada – 

amostragem teórica. Esta forma de construir a amostra resulta do facto da colheita e a 

análise dos dados ocorrer simultaneamente, com a análise guiando a colheita dos 

dados. O objetivo da amostragem teórica é de potenciar a recolha de dados que permita 

aceder a um fenómeno conhecendo-o na sua completude (características, variabilidade, 

contexto em que ocorre, relações com outros fenómenos). Deste modo foi possível 

escolher algumas características dos participantes com o objetivo de resolver lacunas 

nos dados ou de obter mais dados que possibilitassem a saturação das categorias 

(Tarozzi, 2011).  

Inicialmente, a seleção dos participantes foi apenas determinada pelos critérios 

de inclusão. À medida que fomos avançando no processo de teorização/abstração 

surgiu a necessidade de recrutar pessoas com determinadas características para trazer 

a variabilidade e densidade que algumas categorias estavam a necessitar. A construção 

da amostra aconteceu sobretudo durante a codificação aberta e codificação axial, 

resultando na participação de 25 progenitores que estavam a viver a experiência de 

tomar conta de um filho com cancro. Com a amostragem teórica, os dados recolhidos 

junto de cada participante foram sempre acrescentados aos dados anteriores. 

 

 

3.4. Considerações éticas 

Na maioria das vezes, a investigação em enfermagem envolve o estudo de 

determinado aspeto da vida humana, pelo que tem de ser conduzida com respeito pelos 

direitos das pessoas que nela participam (Polit, Beck, e Hungler, 2004). Na realização 

deste trabalho foram seguidas as recomendações da Declaração de Helsínquia que se 

aplicavam ao contexto da investigação (World Medical Association, 2015). A cada 

pessoa convidada a participar foi explicado previamente: (a) o projeto em curso (âmbito, 

objetivos, participantes, resultados esperados); (b) possíveis transtornos que poderiam 
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estar associados (necessitar de alguém para tomar conta do filho durante a sua 

ausência para a entrevista); (c) o direito a decidir sobre a sua participação no estudo 

sem que isso acarretasse qualquer tipo de prejuízo para o próprio ou para o filho; (d) o 

direito a retirar-se da investigação assim que pretendesse; (e) o direito à privacidade, 

revelando apenas a informação que entendesse divulgar; (f) o direito ao anonimato e 

confidencialidade sobre a informação transmitida; (g) a filiação do investigador; (h) a 

filiação da investigação em curso; e (i) a necessidade do seu consentimento livre e 

informado. 

Junto de cada participante procurou-se reduzir qualquer tipo de inconveniente ou 

desconforto, deixando ao critério de cada um a escolha do local e do momento da 

realização da entrevista, tendo o próprio determinado a sua duração. 

O projeto de investigação foi aprovado pela Comissão Científica do Doutoramento 

em Ciências de Enfermagem e pelo Conselho Científico do Instituto de Ciências 

Biomédicas Abel Salazar, tal como recomendado pela Declaração de Helsínquia (World 

Medical Association, 2015). De seguida, o projeto de trabalho e os documentos a ele 

associados foram submetidos a avaliação pelas comissões de ética, das duas 

instituições onde se pretendia realizar o trabalho de campo, tendo sido aprovado por 

ambas. A proposta foi também foi aprovada pelos conselhos de administração e 

respetivas direções dos serviços de pediatria de cada hospital. 

 

 

3.5. Caracterização dos participantes 

Neste estudo participaram 25 adultos, progenitores de uma criança com cancro 

em fase ativa de tratamento. Da análise descritiva dos participantes, verificámos que o 

grupo foi composto por 22 mulheres e três homens com idade média de 40,4 anos 

(mínimo 30 anos; máximo 55 anos). 

Relativamente ao estado civil dos participantes, apurámos que 18 estavam 

casados, um estava solteiro, três divorciados e três em regime de união de facto. 

Quanto à variável habilitações literárias verificamos que três participantes tinham 

como habilitações literárias o primeiro ciclo; outros três tinham o segundo ciclo; quatro 

tinham o terceiro ciclo; 11 participantes tinham como habilitações o secundário; três 

possuíam licenciaturas e um tinha concluído o mestrado. 

Quanto à situação profissional, 14 participantes estavam na situação de baixa 

médica, cinco estavam desempregados, dois desenvolviam atividade doméstica e os 

restantes quatro mantinham-se a trabalhar. Entre os que estavam de baixa médica, 13 
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eram do sexo feminino e um do sexo masculino. Os cinco participantes que estavam 

desempregados eram todos do sexo feminino. Os quatro que estavam a trabalhar 

distribuíam-se igualmente por ambos os sexos. 

Quanto ao número de pessoas que compõe o agregado familiar, apurámos que a 

maioria dos participantes (18) vivem em agregados compostos por quatro, ou menos, 

elementos. Este facto deve-se ao reduzido número de filhos, por família, e à existência 

de famílias monoparentais (quatro). 

Relativamente aos filhos dos participantes, ou seja, crianças com cancro em fase 

ativa de tratamento (25), verificamos que idade média é de 9,4 anos com um mínimo de 

três anos e um máximo de 18 anos. O diagnóstico mais frequente entre as crianças foi 

a Leucemia Linfoblástica Aguda (nove casos), seguido por ordem decrescente pelas 

neoplasias malignas do cérebro e Sistema Nervoso Central (seis casos), neoplasias 

malignas dos ossos e cartilagens (quatro casos), neoplasias malignas do rim (dois 

casos) e por fim Linfoma de Hodgking, Linfoma Não Hodgking, Leucemia Mioblástica 

Crónica e neuroblastoma cada qual com um caso.  

No que diz respeito ao tempo decorrido desde o diagnóstico da doença, a análise 

descritiva demonstrou que o tempo médio foi de 13,92 meses, com um tempo mínimo 

de dois meses e um tempo máximo de 72 meses. 

A modalidade de tratamento mais frequente é a quimioterapia isolada (15) ou 

conjugada com outros tipos de tratamentos (10). Ou seja, todas as crianças tinham sido 

submetidas a quimioterapia, de forma isolada ou conjugada com outras modalidades de 

tratamento (i.e., cirurgia, radioterapia e transplante de medula óssea). 

Das 25 crianças, cinco já tinham passado pela experiência da recidiva da doença, 

sendo que as recidivas da doença são responsáveis pelo prolongar da doença. 

 

 

3.6. Apresentação do processo de análise desenvolvido 

Identificação da área de investigação 

Várias disciplinas, em particular as ciências sociais e a enfermagem, têm 

desenvolvido investigação sobre a experiência familiar de ter uma criança a quem foi 

diagnosticado cancro nos primeiros anos de vida. A vasta literatura científica sobre este 

tema atesta o interesse e o conhecimento produzido. O conhecimento que fomos 

construindo sobre a área em questão e a imersão gradual nos conceitos e pressupostos 
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da Teoria das Transições (Meleis et al., 2000) revelaram ser possível uma nova 

perspetiva na abordagem ao objeto de estudo a partir de uma teoria de enfermagem. 

 

Definição da pergunta de investigação 

De acordo com a teoria mencionada anteriormente, uma pessoa a vivenciar uma 

transição tende a desenvolver padrões de respostas não aleatórios, mas que resultam 

de processos e recursos interiores, de condições exteriores e da natureza do evento 

que está na origem da transição (Chick e Meleis, 1986). Uma abordagem centrada no 

conceito de transição, e nos padrões de resposta a ela associados, permite identificar 

situações de vulnerabilidade ou risco e ainda identificar as necessidades dos clientes 

durante todo o processo (Schumacher e Meleis, 1994). Pelo que acabámos de referir, 

consideramos relevante continuar a aprofundar o nosso conhecimento sobre a transição 

em estudo, mas focados nas respostas desenvolvidas pelos pais durante este processo.  

Este percurso reflexivo orientou-nos na direção de um território com pouco 

conhecimento construído e relativamente ao qual começaram a surgir inúmeras 

perguntas: os pais que vivem a experiência de tomar conta de um filho com cancro 

desenvolvem respostas semelhantes perante os acontecimentos que ocorrem?; qual é 

a natureza das respostas desenvolvidas?; existem relações entre as respostas 

encontradas?; quais as circunstâncias promotoras dessas respostas?. 

 

Decisão sobre o instrumento para colheita dos dados 

Com base nos pressupostos teóricos, no conhecimento que produzimos até então 

e nas novas questões, avançámos para o trabalho de campo. O processo iniciou-se com 

a seleção e desenvolvimento do instrumento que serviria para aceder aos dados. Ainda 

que Strauss e Corbin (2008) refiram a possibilidade de conjugar diferentes abordagens 

para a colheita dos dados, a escolha recaiu sobre a entrevista semiestruturada. A opção 

foi sustentada no facto de se pretender aceder a informação que resulta de vivências 

pessoais e que acontecem ao longo do curso da transição e em diferentes contextos. O 

nosso conhecimento e experiência clínica sobre o objeto de estudo permitiram 

flexibilizar o guião da entrevista e deste modo aceder a factos e experiências ocorridos 

em diferentes momentos. A colheita de dados através da entrevista também permitiu 

esclarecer dúvidas resultantes do discurso dos participantes ou da nossa interpretação 

imediata sobre os factos relatados (Anexo 3). 
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Colheita dos dados e codificação aberta 

O trabalho de campo iniciou-se com a realização de duas entrevistas gravadas 

em sistema áudio. Após a sua execução procedeu-se à transcrição e análise do 

conteúdo. Este procedimento foi importante porque permitiu testar a adequabilidade e 

qualidade do guião da entrevista e permitiu a nossa adaptação ao contexto clínico e ao 

instrumento em uso.  

Com a análise das primeiras entrevistas, começámos a fixar a nossa atenção em 

acontecimentos que pudessem de alguma forma estar relacionados com o objeto de 

estudo. De acordo com a metodologia adotada tratou-se do primeiro passo para a 

construção de teoria – a concetualização (Strauss e Corbin, 2008). Os dados foram 

analisados e identificados os fenómenos neles inscritos. Este procedimento 

permitiu-nos identificar e nomear cada fenómeno, escolhendo um nome capaz de 

evocar a imagem ou o significado nele contido. 

Optámos por fazer uma concetualização muito próxima dos dados devido ao 

elevado número de fenómenos identificados. Deste modo tornou-se mais fácil 

localizá-los, sempre que necessário, e manteve-se o vínculo ao contexto ao qual diziam 

respeito. Para este primeiro passo foi importante o uso da ferramenta analítica que 

Strauss e Corbin (Ibid.) designam por microanálise. 

Os dados foram lidos detalhadamente, analisados por um processo minucioso 

(frase-a-frase), orientado por perguntas sensíveis (importantes para a nossa 

sintonização com os dados) e por comparações teóricas (importantes na procura de 

similaridades ou semelhanças entre os fenómenos). As perguntas foram úteis na 

descoberta dos significados dos fenómenos, na identificação das circunstâncias em que 

ocorriam, quem estava envolvido e a que diziam respeito. As comparações permitiram 

a identificação de variações dentro dos próprios fenómenos. No final deste processo 

resultaram 176 conceitos. 

Atendendo ao volume muito significativo de conceitos identificados, demos início 

à sua agregação e categorização. Isto porque Strauss e Corbin (2008) recomendam que 

assim que o número de conceitos passe a ser demasiado extenso, o investigador deve 

começar a reuni-los e a categorizá-los sob termos explicativos mais abstratos – 

“codificação aberta”. Note-se que o trabalho de categorização corresponde a um 

processo de análise, conseguido às custas da divisão artificial dos dados para conseguir 

aceder ao seu verdadeiro significado, lugar e contributo na explicação do objeto de 

estudo (Tarozzi, 2011). 

As primeiras tentativas para proceder à categorização foram difíceis sobretudo 

pela quantidade de conceitos que se manobrava e relativamente aos quais havia que 

encontrar o seu significado, importância e possíveis relações entre si. O processo 
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conduzido permitiu agrupar os conceitos em 26 categorias - ainda com baixo nível de 

abstração -, que designámos por “categorias preliminares” (ver Quadro 1). 

 
 

Quadro 1. Categorias que resultaram da codificação aberta 

CATEGORIAS PRELIMINARES 

− Assegurar as necessidades de autocuidado do filho 

− Promover a integração da nova condição de saúde pelo filho 

− Providenciar cuidados no controlo da doença   

− Gerir o regime alimentar do filho 

− Promover as condições de segurança que o filho necessita 

− Assegurar a continuidade dos cuidados no regresso a casa 

− Mobilizar recursos necessários aos cuidados do filho 

− Apoiar o filho na relação com os profissionais de saúde  

− Recorrer a terapias complementares 

− Adquirir expertise relacionada com a doença, tratamento e condição do filho 

− Posicionar-se como parceiro na relação com os profissionais de saúde 

− Atender às solicitações dos profissionais de saúde 

− Gerir a relação com outros cuidadores de crianças com cancro 

− Gerir a relação com os profissionais de saúde  

− Explicar à família em que consiste a doença do filho 

− Preparar a família para realizar cuidados 

− Promover o reequilíbrio familiar 

− Tomar conta dos outros filhos 

− Mobilizar a família como um recurso 

− Identificar o que mudou no tomar conta do filho 

− Identificar as suas dificuldades como cuidador 

− Desenvolver estratégias para lidar com o cansaço 

− Revelar confiança no controlo da doença 

− Revelar capacidade crítica sobre as suas capacidades 

− Revelar capacidade crítica sobre as circunstâncias que está a viver 

− Integrar na sua identidade a nova condição em que vive 

 

A codificação aberta representou um passo importante na construção da teoria 

porque permitiu: (a) estabelecer o que distinguia e o que havia de comum entre os 

conceitos; (b) localizar os conceitos; (c) começar a identificar as características de cada 

categoria; (d) identificar quais as categoriais mais frágeis; e (e) desenvolver os 

procedimentos necessários para densificar as categorias. 
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A análise das primeiras entrevistas começou a revelar a centralidade e 

supremacia dos aspetos relacionados com as necessidades da criança, implicando uma 

aprendizagem cognitiva e instrumental com vista à realização de cuidados complexos. 

Para as entrevistas seguintes, o guião foi alterado para integrar estas questões e, 

assim, aprofundar e expandir os dados com o objetivo de densificar as categorias 

emergentes. O processo de teorização manteve-se neste nível até conseguirmos 

especificar as características particulares das categorias, tornando-as mais robustas 

e densas. 

Os procedimentos base consistiram em: (a) colheita de novos dados; (b) análise 

dos dados (microanálise, perguntas sensíveis e comparações teóricas); (c) revisão da 

codificação realizada até ao momento; (d) avaliação da necessidade de integrar novas 

orientações no guião das entrevistas; e (e) reformulação do guião sempre que 

necessário. 

 

Colheita de novos dados e codificação axial 

Durante a fase anterior, de codificação aberta e com o recurso ao NVivo 10®, os 

dados foram divididos e codificados para isolar os fenómenos latentes e, assim, fazer 

emergir as primeiras categorias. Após a identificação destas categoriais, começou a 

surgir a necessidade de estudá-las com uma perspetiva integradora. Trata-se de um 

processo designado como “codificação axial” que permite o reagrupamento dos dados, 

que foram separados durante a codificação aberta, produzindo explicações mais 

completas sobre os fenómenos identificados (Strauss e Corbin, 2008). Para tal, 

procurou-se explorar as possíveis relações entre as várias categorias, através do 

questionamento contínuo dos dados, contemplando perguntas que procuravam obter as 

respostas a questões tais como: o que acontece? Como acontece? Quem está 

envolvido? Porque acontece? Quando acontece? Qual o resultado? O que significa 

relativamente ao objeto de estudo? As relações entre as categorias preliminares foram 

identificadas a partir das respostas que foram sendo obtidas. 

A comparação sistemática das categorias foi outro procedimento realizado 

continuamente. Deste modo ficou explícito o que as distinguia, as relações entre elas e 

as suas características particulares. A nossa experiência clínica em pediatria oncológica 

e incursões propositadas na literatura revelaram-se ferramentas muito úteis para esta 

fase da teorização. 

Estes procedimentos permitiram-nos reagrupar, intencionalmente, os dados e 

começarmos a aceder à compreensão global e contextual de cada um dos fenómenos 

identificados anteriormente. A teorização sobre o objeto de estudo prosseguiu 
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sustentada por uma estrutura concetual que começava a emergir a partir do 

entendimento e relação dos próprios fenómenos. As relações encontradas entre as 

várias categorias preliminares (identificadas durante a codificação aberta) permitiram 

avançar para um nível de abstração superior, resultando em oito categorias e perceber 

que diziam respeito a diferentes aspetos do objeto de estudo: (a) tomar conta do filho 

otimizando o seu crescimento e desenvolvimento; (b) tomar conta do filho assegurando 

as necessidades e os cuidados no contexto da doença e tratamento; (c) tornar-se 

parceiro nos cuidados ao filho; (d) gerir relações interpessoais no contexto dos 

cuidados; (e) preparar a família para integrar o filho com a sua nova condição; 

(f) atender às necessidades da família; (g) assumir as condições do presente; e (h) viver 

numa nova condição. 

A estrutura concetual que começava a emergir apontava para uma hierarquização 

das categorias, em que as preliminares adquiriam o estatuto de subcategorias face às 

novas. Esta organização resultava do entendimento de que as primeiras explicavam 

uma parte do fenómeno e que quando reunidas, pelas relações que existiam entre elas, 

davam lugar ao aparecimento de categorias com um nível superior de abstração, as 

quais permitiam uma construção/explicação mais global e integradora do fenómeno (ver 

Quadro 2). 

 

O exercício de representar esquematicamente os resultados produzidos até a este 

momento da análise revelou-se extremamente útil, porque também permitiu identificar 

quais as categorias que necessitavam de maior desenvolvimento das suas 

características ou dimensões. 

Após este exercício foi necessário regressarmos ao trabalho de campo e 

prosseguir com a realização de novas entrevistas para acedermos aos dados em falta. 

Para tal, o guião da entrevista foi reformulado para integrar as necessidades 

emergentes. Após a análise das novas entrevistas, num total de quatro, considerámos 

que as lacunas detetadas foram resolvidas com os dados obtidos e não foram 

identificadas novas caraterísticas. As categorias estavam suficientemente 

desenvolvidas e devidamente suportadas pelos dados, pelo que consideramos que o 

propósito de saturar as categorias tinha sido conseguido de forma satisfatória. Tal como 

referem Strauss e Corbin (2008, p. 135): «Uma categoria é considerada saturada 

quando não parece surgir nenhuma nova informação […] o ‘novo’ que é revelado não 

acrescenta muita coisa à explicação naquele momento.» 
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Quadro 2. Categorização que resultou da codificação axial 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

Tomar conta do filho otimizando o 
seu crescimento e desenvolvimento 

- Assegurar as necessidades de autocuidado do filho 

- Promover a integração da nova condição de saúde pelo filho 

Tomar conta do filho assegurando 

as necessidades e os cuidados 

no contexto da doença e tratamento 

- Providenciar cuidados no controlo da doença 

- Gerir o regime alimentar do filho 

- Promover as condições de segurança que o filho necessita 

- Mobilizar recursos necessários aos cuidados do filho 

- Assegurar a continuidade dos cuidados no regresso a casa  

- Apoiar o filho na relação com os profissionais de saúde 

- Recorrer a terapias complementares 

Tornar-se parceiro nos cuidados 

ao filho 

- Adquirir expertise relacionada com a doença, tratamento e 

condição do filho 

- Posicionar-se como parceiro na relação com os profissionais 

de saúde 

- Atender às solicitações dos profissionais de saúde 

Gerir relações interpessoais 

no contexto dos cuidados 

- Gerir a relação com outros cuidadores de crianças com cancro 

- Gerir a relação com os profissionais de saúde 

Preparar a família para integrar 
o filho com a sua nova condição 

- Explicar à família em que consiste a doença do filho 

- Preparar a família para realizar cuidados 

Atender às necessidades da família - Promover o reequilíbrio familiar 

- Tomar conta dos outros filhos  

- Mobilizar a família como um recurso 

Assumir as condições do presente - Identificar o que mudou no tomar conta do filho 

- Identificar as suas dificuldades como cuidador 

- Desenvolver estratégias para lidar com o cansaço 

Viver numa nova condição 
 

- Revelar confiança no controlo da doença  

- Revelar capacidade crítica sobre as suas capacidades 

- Revelar capacidade crítica sobre as circunstâncias em que está 

a viver 

- Integrar na sua identidade a nova condição em que vive 

 

Progressão na teorização e codificação seletiva 

Uma vez realizado o processo de teorização até à codificação axial, considerámos 

que a análise efetuada até esse momento já permitia uma visão global do tema. No 

entanto, ainda era possível prosseguir na análise do objeto de estudo, procurando 

relações entre as diferentes categorias que tinham sido identificadas. Tal como sugerem 

Strauss e Corbin (2008), prosseguimos com o processo de análise, integrando e 

refinando as categorias, até à identificação de uma categoria que representasse o tema 

principal da pesquisa – “codificação seletiva” (ver Diagrama 2).  
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Diagrama 2. Síntese do procedimento de codificação e categorização 
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A análise foi conduzida, novamente, pela comparação sistemática das categorias, 

questionamento contínuo sobre as mesmas e pela identificação das relações existentes 

entre elas. Por vezes, também foi necessário regressar aos dados para rever o contexto 

da sua produção e o processo de concetualização. Nesta fase da teorização, foi 

necessário desenvolver diagramas e memorandos mais extensos onde foram fixados, 

de forma detalhada, os processos de análise desenvolvidos e os resultados que foram 

sendo obtidos. Estes procedimentos permitiram-nos observar as relações que existiam 

entre as categorias e compreender a natureza das relações, resultando em quatro 

categorias, com um nível de abstração ainda maior: (a) assegurar as necessidades e 

providenciar cuidados ao filho; (b) aprender a viver no contexto dos cuidados; 

(c) prosseguir em família; e (d) continuar a existir sob uma nova condição. Estas quatro 

categorias, que passámos a designar por “grandes categorias”, também podem ser 

entendidas como dimensões da experiência pelo seu nível de abstração. 

Para concluirmos o processo de integração das categorias faltava identificar a 

categoria central. Esta categoria, tal como as anteriores, é uma abstração que resulta 

de todo o processo de análise realizado ao longo do tempo e que permite que o trabalho 

produzido possa ser assumido como uma teorização (Strauss e Corbin, 2008). Resumir 

páginas de conceitos e de teorização numa simples frase foi um desafio, porque 

exigiu-nos um distanciamento e desprendimento racional relativamente ao objeto de 

estudo, com o qual tínhamos convivido de forma íntima ao longo de meses de trabalho. 
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A estruturação concetual das categorias (como o resultado do questionamento e da 

reflexão contínua sobre o significado, a importância, as relações e o lugar que cada 

fenómeno ocupava na teorização em curso sobre o objeto de estudo) permitiu-nos 

identificar um denominador comum a todas as categorias: “Continuar com a vida 

enquanto toma conta de um filho com cancro”. O passo seguinte consistiu em aferirmos 

se esta expressão poderia ser a categoria central do nosso estudo. Um olhar crítico 

sobre a mesma permitiu-nos observar o seguinte: (a) todas as outras categorias estão 

relacionadas com ela; (b) é um conceito subjacente aos dados; (c) a relação entre as 

diferentes categorias é lógica; (d) a expressão escolhida pode ser usada para 

desenvolver outras investigações; e (e) o estudo analítico do seu conteúdo permite aceder 

à essência da teorização. Desta análise, e de acordo com os critérios propostos por 

Strauss e Corbin (2008), adotámos aquela expressão globalizante como categoria central. 

 
 

Diagrama 3. Estrutura hierárquica resultante do processo de categorização 
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Esta expressão pode ser interpretada como uma síntese da experiência 

transicional em causa, refletindo não só a circunstância particular que o progenitor vive, 

mas também a missão que este assume. 

O processo ficou, assim, concluído com a consolidação de uma estrutura 

hierárquica de categorias, que considerámos ser tradutora da teorização desenvolvida 

sobre as respostas parentais que surgem quando se toma conta de um filho com cancro 

(ver Diagrama 3). 

 

 

3.7. Apresentação dos resultados 

Com base no processo de análise realizado, foi possível desenvolver um esquema 

teórico que proporcionou estrutura aos dados qualitativos, ajudando à conceptualização 

da experiência. Este trabalho levou à definição de uma estrutura hierárquica de 

subcategorias, categorias e grandes categorias, que no seu conjunto constituem um 

mapa conceptual da experiência em estudo. Se no capítulo anterior demos conta deste 

processo, centrados nas questões metodológicas, neste capítulo daremos conta dos 

resultados da análise, centrados nas questões de conteúdo. 

Tendo presente os nossos objetivos, para esta fase da investigação, fixámos a 

nossa atenção nas atividades, iniciativas, atitudes e comportamentos apresentados 

pelos pais. Estes acontecimentos foram analisados quanto ao seu significado, natureza 

e identificados os fenómenos neles inscritos. A reflexão sobre os mesmos permitiu-nos 

identificar as circunstâncias em que eram produzidos, quem estava envolvido e a que 

diziam respeito. Este procedimento analítico permitiu-nos perceber a sua natureza, 

similaridades, relações e ainda identificar o propósito para o qual concorriam 

(entenda-se aqui propósito como um “resultado que se pretende alcançar” ou “condição 

a atingir”). 

Tal como vimos, o conhecimento produzido sobre os fenómenos conduziu-nos à 

sua agregação, sobretudo tendo em consideração o seu propósito e relações, 

resultando em grupos de fenómenos (ou subcategorias). Este processo permitiu 

desenvolver explicações mais abrangentes e integradas sobre os fenómenos, o seu 

significado e importância relativamente ao objeto de estudo. Compreendemos, então, 

que as subcategorias diziam respeito a respostas desenvolvidas pelos pais (atividades, 

iniciativas, atitudes, comportamentos), decorrentes da circunstância de estar a tomar 

conta de um filho com cancro e que tinham subjacente um propósito específico. 

Passamos, assim, a entender as subcategorias como “respostas parentais”. Enquanto 
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os fenómenos correspondiam a respostas de âmbito restrito e, genericamente, de 

caráter mais operacional (e.g., monitoriza sinais e sintomas, regista sinais e sintomas, 

interpreta resultados das monitorizações, adequa os cuidados em função dos resultados 

da monitorização) as respostas parentais correspondiam a um conjunto articulado de 

fenómenos, convergentes, tendo em vista um propósito específico e de escala maior 

(e.g., providencia cuidados no controlo da doença). 

Na continuidade dos procedimentos analíticos, com a intenção de produzir 

explicações mais completas sobre as respostas parentais, foi possível aprofundar 

inter-relações e perceber complementaridades, levando à agregação das diversas 

respostas parentais em oito famílias. Enquanto as respostas parentais (subcategorias) 

expressam propósitos específicos (e.g., providencia cuidados no controlo da doença, 

gere o regime alimentar do filho, promove as condições de segurança que o filho 

necessita…), as categorias expressam propósitos mais genéricos, correspondendo a 

intenções dominantes e recorrentes entre os pais que tomam conta de um filho com 

cancro (e.g. tomar conta do filho assegurando as necessidades e os cuidados no 

contexto da doença e tratamento). 

Será com base nestas agregações das respostas parentais, atendendo às 

categorias e subcategorias anteriormente identificadas, que iremos apresentar os 

resultados desta fase da investigação. 

 

3.7.1. Tomar conta do filho otimizando o seu crescimento e desenvolvimento  

Os primeiros sinais de que a criança terá algum problema são, na maioria das 

vezes, identificadas pelos seus pais. A persistência das manifestações e alterações na 

condição da criança incitam os pais a procurar um médico para obterem alguma 

resposta. O tempo decorrido desde as primeiras alterações até à obtenção de um 

diagnóstico pode variar desde algumas horas até várias semanas. Após identificação 

do diagnóstico, a criança inicia o protocolo terapêutico (em regime de internamento ou 

de ambulatório) previsto para a sua situação. Os cuidados são iniciados e garantidos 

por uma equipa multidisciplinar, envolvendo enfermeiros, médicos, nutricionistas, 

técnicos de diagnóstico, psicólogo e assistente social.  

A criança fica numa situação singular quanto às necessidades e cuidados, mas 

simultaneamente ela continua a apresentar as necessidades inerentes ao 

desenvolvimento físico, social e afetivo comum a qualquer criança. A análise dos dados 

permitiu identificar um vasto leque de respostas desenvolvidas pelos pais relacionadas 

com a condição de responsáveis por tomar conta do filho e que diziam respeito a “Tomar 
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conta do filho otimizando o seu crescimento e desenvolvimento”. 

O exercício da parentalidade, para otimização do crescimento e desenvolvimento 

do filho com cancro, compreende respostas relacionadas com o “assegurar as 

necessidades de autocuidado do filho” e com o “promover a integração da nova 

condição de saúde pelo filho”. A resposta parental “assegurar as necessidades de 

autocuidado do filho”, foi reconhecida a partir das atividades desenvolvidas pelos pais 

quando assistem ou substituem a criança na realização de atividades relacionadas com 

a alimentação, higiene e hábitos de sono. Enquanto a resposta parental “promover a 

integração da nova condição de saúde pelo filho”, foi identificada a partir de iniciativas 

e atividades realizadas pelos pais com o objetivo proporcionar à criança um crescimento 

harmonioso no domínio emocional, social e pessoal, tal como os seus pares, apesar de 

se encontrar sob a condição de uma doença grave. 

 

Assegurar as necessidades de autocuidado do filho 

 

«(O que mudou no tomar conta da A?) Muda tudo! Altera por completo a noção de espaço e 

de tempo. A sensação que tenho é de que estamos permanentemente com um 

recém-nascido.» (E14-7) 

 

Entre os filhos dos participantes, havia crianças com idades compreendidas entre 

os três e os dezoito anos, o que trouxe diversidade às necessidades de autocuidado e 

às capacidades das crianças para se autocuidarem. Pais, com crianças mais pequenas, 

referem que cuidar dos filhos assemelhava-se a um regresso aos primeiros meses após 

o nascimento, devido à intensidade dos cuidados e à frágil condição da criança. 

Enquanto pais de crianças entre os seis e os oitos anos referem uma regressão ao nível 

da autonomia que já tinha sido conquistada. No que diz respeito a crianças mais velhas, 

os pais referem a necessidade de as substituir ou assistir na realização dos 

autocuidados sempre que a capacidade física da criança compromete a realização dos 

mesmos.   

Assegurar as necessidades de autocuidado de um filho é inerente à parentalidade 

sobretudo nos primeiros anos de vida da criança. A condição que resulta da doença 

oncológica, do tratamento e complicações associadas têm impacto sobre o autocuidado, 

quer ao nível dos requisitos para a sua satisfação, quer ao nível da capacidade da 

criança para o realizar.  

Como foi referido anteriormente, a doença oncológica e o seu tratamento tem 

repercussões na condição física e psicológica na criança colocando-a, novamente, 

numa condição de dependência ou a necessitar de maiores cuidados. O cansaço, as 
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náuseas, os vómitos, a dor, a diminuição do apetite e a perda de peso são alguns dos 

acontecimentos associados à quimioterapia e à radioterapia, referidos pelos pais, que 

determinam a condição da criança e a sua capacidade/disposição para se envolver nas 

atividades de autocuidado que já realizava anteriormente, tal como tomar banho, 

alimentar-se, vestir-se/despir-se… 

O conhecimento prévio que os pais têm sobre o filho, nomeadamente no que diz 

respeitos às suas necessidades, hábitos, preferências e capacidades, revela-se de 

grande valia para o reconhecimento de alterações na condição atual da criança. No caso 

de crianças mais pequenas, este conhecimento é de extrema importância devido às 

limitações que o menor possa apresentar ao nível da comunicação, capacidade de 

expressão e transmissão de informação sobre a sua condição.  

Ainda que a doença oncológica e os cuidados a ela associados seja um contexto 

desconhecido para os pais, o conhecimento que eles têm sobre o filho e a vivência de 

uma forma íntima com a situação atual permitem-lhes identificar facilmente quais os 

cuidados que a criança necessita. Os pais providenciam os cuidados de acordo com a 

condição da criança e necessidades que identificam. Em função disso, eles podem 

apenas assistir a criança nos autocuidados, podem substitui-la na totalidade da 

atividade ou promover o desenvolvimento do seu potencial de autonomia assim que as 

condições da criança o permitam. 

Ainda que sejam atividades de autocuidado universal (tomar banho, comer, vestir, 

despir…) algumas delas assumem características específicas resultantes do contexto 

da doença e/ou do tratamento. Os exemplos mais frequentes são as situações de 

compromissos na deglutição que obrigam a recorrer a dispositivos de alimentação 

entérica (sonda nasogástrica, sonda de gastrotomia percutânea), ou o dar banho na 

presença de cateter venoso central parcialmente implantado. A execução de certas 

atividades, ainda que fazendo parte das atividades de autocuidado, requerem 

aprendizagem e desenvolvimento de competências específicas para as realizar.  

 

Promover a integração da nova condição de saúde pelo filho 

 

«Ela [filha] ainda um destes dias disse que vem aí o verão e que não vai poder mergulhar por 

causa do cateter. E eu disse que isso não tinha importância. […] E ela começa a ver essas 

coisas e começa já a ver-se privada. E eu às vezes pergunto-lhe se isso é importante. E 

digo-lhe que o que é importante é curar.» (E16-13) 

 

Hoje em dia a sobrevida a um cancro na infância é globalmente boa e superior à 

dos adultos (Gatta et al., 2014; Pritchard-Jones et al., 2013). Estes resultados devem-
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se à conjugação de vários fatores e esforços, nomeadamente: a criação de centros de 

excelência para o tratamento do cancro na infância; a criação de políticas europeias; 

aplicação de protocolos de tratamento a um maior número de doentes; a centralização 

do tratamento em determinadas unidades; organização de equipas multiprofissionais 

especializadas; criação de redes internacionais de peritos; a investigação partilhada, o 

envolvimento da família (Gatta et al., 2014; Vassal et al., 2014). No entanto, a maior 

parte das doenças oncológicas têm uma rápida evolução na criança (Vassal et al., 

2014), o que acarreta a degradação célere da condição física da criança, colocando-a 

numa situação de elevada fragilidade.  

Os factos mencionados no parágrafo anterior aliados à idade precoce da criança 

concorrem para a circunstância de termos crianças a viver, por um tempo 

indeterminado, sob a condição de portadoras de uma doença oncológica, tendo de ser 

submetidas a uma panóplia de tratamentos e cuidados para controlar a progressão da 

doença. Durante este percurso, a criança fica numa situação distinta dos seus pares. 

Os seus pais, à medida que adquirem conhecimento e experiência sobre a doença e 

tratamento, procuram minimizar o impacto que tal situação possa ter no crescimento do 

seu filho e desenvolvem atividades com o objetivo de promover a integração da nova 

condição de saúde pela criança. Promover a integração da nova condição de saúde pelo 

filho compreende: (a) promover a aceitação da doença pelo filho; (b) assegurar as 

necessidades sociais do filho; (c) promover o desenvolvimento e disciplina do filho; e 

(d) promover o equilíbrio emocional do filho.  

O processo de aceitação da nova condição de saúde pela criança é uma questão 

que preocupa os pais independentemente da doença e da idade do filho. No entanto, 

estes dois fatores influenciam a forma como eles conduzem a situação. Os pais gerem 

o processo considerando a capacidade do filho para compreender a doença/tratamento, 

a capacidade para compreender as alterações necessárias nas rotinas e hábitos e de 

acordo com a interpretação que o filho faz sobre o sucedido. Os dados revelam que 

independentemente da idade da criança, os pais envolvem-se na explicação da doença 

e do tratamento aos seus filhos, ajustando a sua linguagem à capacidade de 

compreensão da criança e escolhendo o momento e local mais apropriados. Por vezes, 

solicitam a presença dos profissionais para validarem a informação que eles próprios 

transmitem ao filho ou para a completarem. 

Os constrangimentos ocasionados pela doença/tratamento são variados podendo 

ser um obstáculo à aceitação. Os pais procuram influenciar no processo reforçando, 

junto da criança, os aspetos positivos da experiência que ela se encontra a viver, 

reforçando o carácter transitório da situação e minimizando o impacto das limitações e 

restrições resultantes da doença e tratamento. 
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O tratamento da doença oncológica pode ser longo e exigir a modificação de 

alguns hábitos, rotinas e a integração de novos cuidados ou novas formas de os realizar. 

Os pais consideram importante o envolvimento e adesão do filho aos novos cuidados. 

Para que isso seja possível, eles procuram ensinar e explicar em que consiste esses 

novos cuidados. As áreas que recebem mais atenção são: (a) a higiene oral; (b) as 

restrições alimentares; (c) a prevenção de infeções pelo contacto e rotinas sociais que 

fazem parte do dia a dia; e (d) a toma de medicação.  

Durante o curso do tratamento, a criança pode ficar impedida de manter as suas 

rotinas sociais, escolares e lúdicas anteriores, tais como frequentar a escola, estar com 

o seu grupo de amigos, estar com a família alargada, realizar atividades que acontecem 

em locais públicos. Os pais revelam-se sensíveis a estes aspetos e são capazes de 

identificar o impacto e as necessidades que daí resultam para o filho.  

Quando a doença fica controlada, e o tratamento decorre como previsto, a criança 

estabiliza e novas rotinas podem ser definidas. Nesta altura, os pais já começam a ser 

detentores de conhecimento e experiência que lhes permitem identificar quais as 

atividades que a criança pode retomar, identificar qual o momento mais oportuno para 

as realizar e desenvolver as estratégias necessárias para a sua realização de forma 

segura. De acordo com as condições da criança os pais promovem atividades tais como: 

encontrar com os amigos; realizar pequenos passeios ao ar livre ou ir ao cinema. Com 

a realização destas atividades, os pais têm como objetivo trazer uma certa normalização 

ao quotidiano do filho apesar do contexto da doença. Mas, simultaneamente, eles 

tomam as medidas necessárias para não expor a criança a riscos que resultem da sua 

vulnerabilidade e suscetibilidade.  

Uma outra questão, que surge associada à normalização do desenvolvimento e 

crescimento da criança, diz respeito à promoção da disciplina como atividade parental. 

A frágil condição de saúde da criança é um fator que interfere com esta atividade 

parental. O medo de perder a criança, ou de lhe infligir algum dano, o medo de se sentir 

culpado e a centralidade adquirida pela doença/cura, pode contribuir para que as 

atividades parentais neste domínio sejam desvalorizadas ou adiadas. Assim que a 

situação da criança fica estável, os pais procuram retomar hábitos e rotinas de disciplina 

anteriores ao episódio de doença ainda que moderados e condicionados pela situação 

atual. O retomar destas atividades é considerado importante pelos pais, porque, 

segundo os mesmos, elas promovem o desenvolvimento da criança e proporcionam 

uma certa normalização no seu crescimento.  

As atividades parentais têm como objetivo promover o potencial da criança nas 

diferentes componentes do seu funcionamento, nomeadamente físico, cognitivo, 

funcional e relacional. Uma das limitações que mais preocupa os pais, das crianças em 
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idade escolar, é a impossibilidade de frequentar de forma regular a escola, porque 

acreditam que a escolarização é um importante motor do desenvolvimento da criança 

nos domínios cognitivo, social e emocional. Em virtude desta circunstância, eles 

procuram alternativas para compensar temporariamente este condicionalismo, como 

por exemplo trabalhar os conteúdos escolares com o filho ou mobilizar os recursos 

necessários para o filho ter acesso às aulas através da Internet ou com professores em 

casa. Assim que a condição da criança o permite, os pais desenvolvem as diligências 

necessárias para que a criança possa regressar à escola com segurança e de acordo 

com as suas necessidades e capacidades. Eles funcionam como o elemento de ligação 

e de mediação entre a criança e a escola/professores; informam os professores sobre 

a doença que a criança é portadora; transmitem informação sobre os cuidados que o 

filho necessita (i.e., vigilância na hora das refeições e na hora do recreio) e 

comprometem a equipa pedagógica nos cuidados que a criança necessita durante a sua 

permanência na escola. 

O equilíbrio emocional da criança é outra das atividades parentais (Hoghughi, 

2003). Segundo Hoghughi (2003), os cuidados emocionais têm como objetivo garantir 

que a criança não seja infeliz em resultado de experimentar ansiedade, medo ou 

acontecimentos traumáticos. Ou seja, estas atividades parentais irão permitir que a 

criança desenvolva interações positivas e de confiança com o meio envolvente.  

Promover o equilíbrio emocional de um filho no contexto da doença oncológica 

pode ser uma tarefa com desafios acrescidos, porque as necessidades emocionais vão 

resultar da condição de criança em crescimento, mas também das experiências que 

resultam de uma doença grave. Os pais verificam que a impossibilidade de manter um 

contacto regular com pessoas significativas do ponto de vista afetivo (i.e., familiares, 

amigos, namorado) e a impossibilidade de manter atividades de grupo (i.e., práticas 

desportivas em equipa, escutismo) são situações geradoras de instabilidade emocional. 

Eles, sozinhos, são capazes de identificar as necessidades afetivas e emocionais da 

criança e assumem a satisfação das mesmas como uma das tarefas essenciais. 

Outro aspeto que preocupa os pais está relacionado com o desenvolvimento da 

autoconfiança pela criança. No curso da doença oncológica, são vários os 

acontecimentos que podem fragilizar a autoconfiança da criança e a sua confiança na 

relação com os outros. Os pais conseguem identificar as situações que podem ter este 

efeito sobre o filho e, através do diálogo, eles procuram reforçar a autoconfiança da 

criança: (a) desvalorizando os acontecimentos menos positivos; (b) enfatizando os 

acontecimentos positivos; e (c) incitando a criança a ter uma atitude positiva face ao 

futuro. 
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3.7.2. Tomar conta do filho assegurando as necessidades e os cuidados no 

contexto da doença e tratamento 

No decurso da doença/tratamento, os pais são incitados a envolverem-se nos 

cuidados ao filho quer pelas necessidades acrescidas da criança, quer pela necessidade 

de assegurar a continuidade dos cuidados. Alguns destes cuidados ultrapassam as 

competências parentais associadas à responsabilidade e dever de tomar conta de um 

filho. Assim sendo, poder-se-á dizer que a criança com doença oncológica depende da 

capacidade dos seus progenitores para assegurar-lhe as necessidades básicas, 

próprias da sua fase de desenvolvimento e crescimento, mas também passa a depender 

da capacidade dos seus progenitores para garantir os cuidados que necessita na 

sequência da sua doença e tratamento.  

 “Tomar conta do filho assegurando os cuidados que a criança necessita no 

contexto da doença e tratamento” refere-se a respostas que os pais desenvolvem e que 

estão relacionadas diretamente com a doença ou com tratamento. Os pais assumem 

atividades diferenciadas nos cuidados ao filho. Algumas destas atividades podem 

implicar um processo de aprendizagem antes de serem delegadas. Durante o percurso 

da doença/tratamento, a criança vai necessitar de um conjunto de cuidados que terão 

de ser realizados tanto durante os períodos de internamento como durante a sua 

permanência em casa. Do que se depreende que, a disponibilidade e capacidade dos 

pais para se envolverem e realizarem estes cuidados diferenciados são determinantes 

quer para o sucesso do tratamento, quer para a promoção das melhores condições 

emocionais e a afetivas da criança. O estudo revelou que tomar conta de um filho com 

cancro implica: (a) providenciar cuidados no controlo da doença; (b) gerir o regime 

alimentar do filho; (c) promover as condições de segurança que o filho necessita; 

(d) mobilizar os recursos da comunidade; (e) assegurar a continuidade dos cuidados no 

regresso a casa; (f) apoiar a criança na sua relação com os profissionais de saúde; 

(e) recorrer a terapias complementares. 

 

Providenciar cuidados no controlo da doença 

 

«… então [depois da crise convulsiva] ficava a vigiar as saturações para ver se ela estava a 

respirar bem. (Como é que fazia?) Colocava o oxímetro [após fazer crise convulsiva, 

controlada com diazepam, por via retal] para ver como estavam as saturações. E se ela 

estava abaixo de 90 colocava o oxigénio que era as indicações que eu tinha e deixava estar 

a descansar até ela acordar.» (E18-7) 

 

A condição global de uma criança com cancro, ao longo do tempo, vai depender 
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de fatores como a doença, o seu tratamento, efeitos secundários, complicações e 

fatores intrínsecos à própria criança, como compleição física, capacidade 

fisiológica/resposta do organismo aos tratamentos e estado anímico. Os pais, no seu 

dia a dia, centram uma grande parte da sua atividade e tempo a providenciar cuidados 

dirigidos a necessidades que resultam tanto da doença como do tratamento. Ou seja, 

são cuidados que ultrapassam as atividades parentais regulares. No contexto atual, 

estes cuidados revestem-se de maior importância pelas suas implicações para a 

condição global da criança. Providenciar cuidados no controlo da doença, pelos pais, 

compreende: (a) realizar vigilâncias de situações que resultem da doença e/ou 

tratamento; (b) identificar alterações na condição física da criança, relacionadas com a 

doença e/ou tratamento; (c) tomar decisões relativamente aos cuidados, face ao que 

observam e interpretam; (d) executar cuidados de acordo com as necessidades 

identificadas; (e) avaliar o efeito das intervenções que realizam; (f) partilhar informação 

com os profissionais, sobre o que observam e cuidados que realizam, ou para solicitar 

orientação na resolução de problemas; (g) gerir as dificuldades que surgem no seu dia 

a dia, enquanto cuidam da criança; e (h) acompanhar a criança durante os 

procedimentos técnicos e consultas. 

Os pais realizam vigilâncias relacionadas com a doença e tratamento, de uma 

forma intencional, incluindo aspetos da condição física do filho (i.e., eliminação intestinal 

e vesical, peso, estado da pele e mucosas, sinais de infeção), evolução de sinais e 

sintomas (i.e., febre, dor, vómitos; sinais de desidratação), efeitos pretendidos ou 

adversos relacionados com a administração de medicamentos. As vigilâncias podem 

resultar de pedidos específicos por parte dos profissionais de saúde ou podem resultar 

da experiência e iniciativa dos pais sustentadas na experiência e conhecimento que os 

próprios vão adquirindo. 

A necessidade de manter o filho sob uma vigilância quase permanente tem como 

propósito identificar precoce e rapidamente alterações na condição do menor ou obter 

informações que confirmem a estabilidade clínica da criança. Estas últimas decorrem 

apenas da necessidade dos pais de manter as circunstâncias controladas. Os dados 

produzidos pelas vigilâncias são analisados criticamente pelos pais. Ou seja, fazendo 

recurso do seu conhecimento sobre a doença e tratamento, sobre as respostas do filho 

ao tratamento e experiências anteriores, os pais ficam capazes de identificar alterações 

que ocorrem e de lhes atribuir um significado.  

No seu dia a dia, os pais veem-se confrontados com a necessidade de tomar 

decisões relacionadas com os cuidados que o filho necessita. As dúvidas, medos e 

hesitações, presentes no início desta experiência, vão sendo ultrapassados, com o 

conhecimento e experiência adquiridos. Entre os pais a viver há mais tempo nesta 
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situação, observa-se uma maior facilidade em tomar decisões mesmo em relação aos 

cuidados que resultam da doença e seu tratamento.  

A tomada de decisão é sustentada pelo conhecimento e experiência adquiridos e 

pela informação que recolhem a partir das vigilâncias que realizam. Ela centra-se 

sobretudo em quatro aspetos em concreto: gestão de sinais e sintomas; administração 

de medicamentos, solicitação da intervenção dos profissionais de saúde, promoção das 

condições de segurança. Estas áreas, da tomada de decisão, estão interligadas e são 

interdependentes. Quando ocorre alguma alteração na condição da criança, 

normalmente a primeira atitude dos pais é de tentar perceber o seu significado e por 

isso realizam vigilâncias nos momentos a seguir. Em função da evolução da situação, 

os pais podem tomar a decisão de intervir com a implementação de uma medida 

terapêutica para a resolução do problema ou tomam a decisão de contactar os 

profissionais de saúde para receber orientações. 

A criança com doença oncológica tem necessidades específicas que implicam 

cuidados de natureza mais diferenciada e algo complexos. Ou seja, a criança necessita 

de cuidados que ultrapassam os cuidados parentais ou as competências parentais 

envolvidas no tomar conta de um filho saudável. O progenitor que toma conta desta 

criança: (a) assegura a gestão e administração de medicação; (b) realiza cuidados 

diferenciados e complexos (i.e., otimização de cateter central; introdução e otimização 

de cateter vesical; otimização de dispositivos de alimentação entérica; monitorização de 

parâmetros fisiológicos; alimentação por dispositivos entéricos; manipulação de 

dispositivos médicos); (c) implementa estratégias não farmacológicas no controlo de 

sinais e sintomas; e (d) atua perante situações imprevistas e de agudização da doença 

no domicílio (i.e., crises convulsivas; perda de consciência; febre súbita).  

A administração de medicamentos é uma área de extrema importância no 

tratamento destas crianças. Os pais são elementos essenciais no assegurar da 

administração e gestão de determinados medicamentos. Nos períodos em que a criança 

permanece em casa, os pais ficam responsáveis pelo cumprimento do esquema 

medicamentoso e pela gestão da medicação que está prescrita, inclusive em SOS. 

Sendo que em relação a esta última, eles avaliam a situação do filho e tomam a decisão 

de administrar ou não o medicamento ou ainda de ajustar a dose. O esquema 

medicamentoso é complexo pelo número de fármacos envolvidos, pelo esquema de 

administração de cada um deles e cuidados associados. Para superar algumas das 

dificuldades os pais desenvolvem estratégias que permitem a gestão do esquema 

reduzindo a possibilidade de falhas ou erros (i.e., registar os medicamentos à medida 

que vai administrando cada toma; realizar um mapa com os medicamentos, dose, 

horário e dias de administração; colocar lembretes em locais visíveis; triturar 
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comprimidos; converter comprimidos numa suspensão).   

Para além da gestão do regime medicamentoso, os pais podem ter de realizar 

cuidados de natureza técnica, normalmente realizados pelos profissionais de saúde. No 

entanto, devido às circunstâncias e necessidades da criança, alguns deles acabam por 

ser realizados pelos pais, depois de preparados pelos profissionais de saúde. De entre 

estes cuidados foram mencionados pelos participantes os seguintes: inserir cateter 

urinário intermitente; alimentar por sonda nasogástrica; fazer manutenção do botão 

gástrico; realizar cuidados a ferida cirúrgica; colocar dispositivos técnicos de suporte 

físico; executar terapias respiratórias; realizar cuidados a lesões dos tegumentos; 

assistir a criança durante os efeitos secundários dos medicamentos e administrar 

medicação injetável. 

Durante o tratamento, em muitas situações, é necessário recorrer a dispositivos 

técnicos que ficam implantados no corpo das crianças (i.e., cateter venoso central, botão 

gástrico). Ainda que a manipulação destes dipositivos seja do domínio dos profissionais 

de saúde, por vezes surgem imprevistos, durante a permanência em casa, que obrigam 

os pais a ter de intervir para controlar ou resolver intercorrências (i.e., saída do material 

de proteção do cateter venoso central, exteriorização parcial do botão gástrico). A 

progressiva familiaridade dos pais com os dispositivos, pela via da manipulação e, 

sobretudo, pela via da observação dos profissionais de saúde, permite-lhes ir adquirindo 

alguma capacidade de intervenção perante situações imprevistas.    

A criança permanece ou regressa a casa desde que a sua condição esteja estável 

e não represente risco acrescido para o menor. Mas ainda assim, não é possível 

controlar todas as variáveis, podendo ocorrer alterações súbitas da sua condição 

mudando o cenário previsto. Neste contexto, por vezes os pais vêm-se confrontados 

com situações de agudização da doença ou agravamento súbito da condição dos filhos 

e têm de atuar para resolver a situação ou mantê-la controlada até receber ajuda 

profissional.  

Os pais revelam preocupação em proceder à avaliação do impacto das 

intervenções instituídas para resolver necessidades identificadas pelo próprio ou pelos 

profissionais de saúde. Para os pais, a avaliação do resultado de uma intervenção 

implementada é importante porque permite-lhes saber se a medida surtiu o efeito 

pretendido. Ou, se pelo contrário, não surtiu o efeito pretendido e é necessário 

implementar outra medida. 

O contacto estabelecido entre os pais e os profissionais de saúde reveste-se de 

grande importância pela partilha de informação que deve acontecer entre ambos, com 

o objetivo de providenciar os melhores cuidados. Ainda que, ao longo do tempo, os pais 

se considerem mais capazes de identificar alterações na condição do filho e de tomar 
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decisões em função disso, eles mantêm-se sempre em contacto com os profissionais 

de saúde para informar a equipa de ocorrências, para solicitar orientação ou para validar 

decisões tomadas por sua iniciativa. As principais razões que levam os pais a solicitar 

a presença e intervenção dos profissionais de saúde estão relacionadas com a 

dificuldade em interpretar alguma alteração na condição do filho, o medo de errar ou a 

falta de conhecimento para atuar.  

Atribuir um significado correto a determinado sinal ou sintoma, referido pelo filho, 

trata-se de uma competência importante porque é em função do significado atribuído 

que os pais informam os profissionais de saúde.  

O tratamento da doença oncológica implica a realização de exames médicos, para 

diagnóstico e avaliação, e a realização de procedimentos invasivos. Uma parte 

significativa destas atitudes terapêuticas sujeitam a criança a experiências dolorosas ou 

desconfortáveis. Os pais entendem que a sua presença, nestes momentos, é importante 

para proporcionar conforto e segurança ao filho. Em virtude desta convicção, eles optam 

por acompanhar e permanecer junto do filho, mesmo que tal signifique desconforto e 

sofrimento para os próprios.   

O quotidiano é gerido em função condição física e das necessidades do filho. 

Ainda relativamente a este aspeto importa referir que, os pais disponibilizam e 

organizam uma parte significativa do seu tempo para providenciar cuidados que 

resultam diretamente da condição de doença e/ou do tratamento. Como tal, é natural 

que as suas principais dificuldades resultem deste facto. Gradualmente, eles integram 

a natureza imprevisível da doença/tratamento da doença oncológica e desenvolvem a 

capacidade de ajustar o seu quotidiano às mudanças frequentes e necessárias. A 

necessidade de fazer ajustes frequentes resulta, sobretudo, de alterações na condição 

da criança e cuidados necessários. 

 

Gerir o regime alimentar do filho 

 

«Só a parte da alimentação é que é muito complicada, porque ele não come e não come! E 

ele que comia tão bem, perdeu o apetite! Aí essa parte… e a nossa ansiedade que eles têm 

de comer e têm de estar nutridos… Aí é muito difícil de gerir, porque eu não consigo enfiar-lhe 

a comida e se enfio demais depois ele vomita tudo!» (E6-4) 

 

O regime alimentar em termos da ingestão nutricional adequada às necessidades 

da criança é um aspeto que preocupa os pais. A criança com doença oncológica sofre 

grandes variações na sua disposição para alimentar-se e nas preferências alimentares. 

Os efeitos secundários associados à quimioterapia e à radioterapia são dos principais 
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responsáveis por estas alterações, devido a alterações do paladar, a mucosites do trato 

gastrointestinal, a náuseas, a vómitos, à dor e à polifagia. A este cenário ainda se 

associam as restrições alimentares a que estão sujeitos devido à imunossupressão. A 

mucosite do trato gastrointestinal para além de interferir com a ingestão de alimentos 

também interfere com a absorção dos nutrientes.  

A conjugação de todos estes fatores resulta em grandes variações no status 

nutricional da criança e no seu peso. Uma ingestão nutricional adequada é fundamental 

para o desenvolvimento de qualquer criança. No caso da criança com uma doença 

oncológica, o seu organismo vai passar repetidamente por processos de 

hipercatabolismo e hipermetabolismo, aumentando assim as suas necessidades 

nutricionais (Garófolo, 2005). A síntese proteica e a reparação celular nos tecidos 

viscerais e a recuperação do sistema imunitário parecem ser dos principais 

consumidores de energia e proteínas, podendo levar o hospedeiro à depleção das suas 

reservas orgânicas e assim prejudicar o controlo da doença e a recuperação da saúde 

e aumentar a morbimortalidade entre os pacientes com cancro (Garófolo, 2005). Daí 

que uma ingestão nutricional, com aporte calórico e de nutrientes, adequada às 

necessidades da criança seja fundamental para a recuperação orgânica e funcional. 

Ainda que os pais possam não ser conhecedores da complexidade fisiológica do 

processo, o seu conhecimento empírico e a informação passada pelos profissionais de 

saúde fazem com que eles percecionem a questão do regime alimentar como algo de 

extrema importância para a cura da doença. Gerir o regime alimentar de uma criança 

com cancro compreende: (a) identificar alterações nos hábitos alimentares; 

(b) desenvolver estratégias para alimentar o filho; (c) providenciar o regime alimentar de 

acordo com a condição e necessidades do filho; (d) vigiar a ingestão de alimentos; e 

(e) tomar decisões sobre o regime alimentar a fornecer.  

Os pais identificam as alterações que ocorrem no padrão e preferências 

alimentares dos filhos. À medida que vão tendo mais experiência e conhecimento sobre 

a situação, eles conseguem identificar os motivos associados a essas circunstâncias. A 

disposição da criança para se alimentar e as suas preferências alimentares podem 

mudar relativamente ao que acontecia no passado, como também mudam ao longo do 

processo que estão a viver. Os pais referem frequentemente as náuseas, os vómitos, 

as alterações do paladar, a anorexia, a dor e cansaço como estando implicados na 

diminuição da ingestão nutricional.  

Com a experiência, os pais tornam-se capazes de reconhecer a disposição do 

filho para se alimentar e perceber como e porque varia. Por experiência própria eles 

aprendem estratégias e adaptam-se às circunstâncias de modo a responder às 

necessidades e condição da criança momento a momento. As estratégias passam por 
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ter refeições pré-cozinhadas ou pré-organizadas; desdobrar as principais refeições em 

refeições mais pequenas e a horas diferentes; ter alimentos alternativos; proporcionar 

variedade nos alimentos; mudar o local de refeição; introduzir elementos de distração 

durante as refeições.  

Uma ingestão de nutrientes inferior às necessidades da criança pode resultar 

numa degradação acentuada do seu status nutricional e comprometer o curso do 

tratamento, levando à sua interrupção ou a ter de recorrer a medidas alternativas para 

suprimir as necessidades nutricionais (e.g., alimentação parentérica, alimentação 

entérica com recurso a dispositivos). Neste cenário, e na tentativa de conciliar as 

variáveis envolvidas, os pais procuram providenciar uma alimentação que vá ao 

encontro das necessidades do filho. Ainda em relação ao regime alimentar, observa-se 

que os pais assumem determinadas decisões, integrando as orientações dos 

profissionais de saúde ou indo contra estas diretrizes caso seja necessário para 

conseguir alimentar o filho. 

Para além de desenvolver um plano alimentar compatível com as necessidades e 

vontade do filho, os pais ficam vigilantes quanto à quantidade e tipo de alimentos 

ingeridos. Providenciar um regime alimentar de acordo com a condição e necessidades 

do filho parece ser uma das principais preocupações dos pais. Em determinadas alturas, 

eles podem sentir alguma insegurança e pressão quando não alcançam os resultados 

que desejariam.  

 

Promover as condições de segurança que o filho necessita 

 

«Perguntei aqui à médica se ela tinha de estar com máscara e ela disse que não porque os 

valores estavam bons.» (E11-18) 

 

Promover as condições de segurança necessárias, evitando ou reduzindo a 

exposição da criança a riscos trata-se de uma das funções atribuídas aos seus pais. 

Segundo Hoghughi (2003) a precaução de acidentes ou de doenças faz parte das 

atividades parentais ao nível do cuidado físico. A idade prematura de uma criança faz 

com que ela ainda não possua os mecanismos que necessita para identificar as suas 

limitações e para responder pronta e adequadamente a situações de risco. 

No caso da criança com cancro, a suscetibilidade à infeção e às perdas 

sanguíneas colocam-na numa posição distinta da que possuía anteriormente à doença. 

O cancro e em particular o seu tratamento são os principais responsáveis por esta nova 

condição. Durante os períodos de neutropenia e trombocitopenia a criança fica mais 
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vulnerável podendo contrair infeções oportunistas ou apresentar perdas sanguíneas. Os 

pais recebem informação, desde cedo, sob alguns destes riscos e são envolvidos pelos 

profissionais de saúde nos cuidados necessários para reduzir a exposição da criança 

nas fases de maior suscetibilidade. 

A progressão da doença pode ter como consequência défices cognitivos, 

limitações motoras ou psicomotoras. As situações que daqui resultam podem sujeitar a 

criança a situações de risco para a sua integridade física. Os pais procuram proteger a 

criança de acidentes físicos no curso das suas atividades diárias e durante a realização 

de atividades lúdicas. Promover as condições de segurança que o filho necessita 

compreende: (a) proteger a criança evitando que contraia infeções e (b) proteger a 

criança de danos físicos. 

A imunossupressão é uma condição induzida pelos medicamentos utilizados no 

tratamento da doença oncológica e que perdura durante a sua realização. 

Gradualmente, os pais vão tomando contacto com as práticas dos profissionais de 

saúde com vista ao controlo dos riscos e vão recebendo orientações e informações 

sobre as medidas preventivas a adotar. No hospital, compete à instituição e aos seus 

profissionais implementarem as medidas de segurança que a criança necessita. Os 

períodos em que esta permanece em casa, as medidas de segurança ficam à inteira 

responsabilidade dos pais, os quais revelam preocupação em proporcionar cuidados 

com o mesmo nível de segurança proporcionado pelo hospital. 

Quando as crianças vão para casa a necessitar de medidas de restrição devido à 

imunossupressão, os pais procuram recriar em suas casas as mesmas condições que 

o hospital oferece (i.e., reservar uma divisão para uso exclusivo da criança, restringir a 

criança ao quarto, restringir o número de pessoas que contactam com a criança, usar 

equipamento de proteção individual, desinfeção dos espaços frequentados pela criança 

e dos objetos que ela manipula). Algumas destas medidas não resultaram de uma 

indicação expressa dos profissionais de saúde, mas sim da opção e decisão dos pais.   

Assegurar um ambiente seguro também está dependente da adesão dos pais no 

que respeita às recomendações fornecidas pelos profissionais de saúde. Os pais 

revelam-se capazes de seguir as recomendações e procuram ter um grande rigor na 

operacionalização das indicações. Atender às necessidades de proteção do filho é uma 

tarefa nem sempre fácil de gerir. As dificuldades parecem resultar das condições do 

contexto familiar e das condições/suscetibilidade e aceitação da criança. Os pais lidam 

com estas contingências e desenvolvem estratégias para as ultrapassar. Relativamente 

ao contexto familiar, as dificuldades podem resultar do próprio espaço físico, pois a 

habitação pode não ter dimensão suficiente para acondicionar todos os elementos que 

a habitam e, simultaneamente, proporcionar as condições de isolamento que a criança 



126 

necessita. Conciliar as necessidades de isolamento quando existem outras crianças 

menores também é mencionado como uma dificuldade e que os pais trabalham e 

procuram adequar às circunstâncias.  

A condição de imunossupressão da criança também tem implicações no seu 

regime alimentar. A prevenção da infeção por via alimentar resulta em exigências nos 

modos de confeção, de acondicionamento dos alimentos e no tipo de alimentos a 

consumir. Normalmente, os pais são orientados para um nutricionista da instituição de 

saúde e através dele recebem as orientações necessárias. Prevenir a infeção por via 

alimentar implica conhecer as restrições alimentares, ser capaz de providenciar o 

regime alimentar de acordo com as orientações recebidas e ser capaz de manipular os 

alimentos evitando a sua contaminação. Mas conciliar as restrições alimentares com as 

preferências e disposição da criança pode ser uma tarefa difícil e, como tal, é natural, 

que os pais necessitem de recorrer aos profissionais de saúde solicitando orientações 

acrescidas.   

Manter as relações com a família e pessoas significativas e manter algumas 

práticas/rotinas sociais é referido pelos pais como uma necessidade no 

desenvolvimento e equilíbrio emocional da criança. Por outro lado, a própria família e 

pessoas significativas também desejam estar com a criança e conviver com ela. 

Conciliar o desejo de todos, com as condições e restrições da criança pode ser uma 

tarefa difícil para os pais. Para eles é importante compatibilizar as condições de 

segurança que o filho necessita com as suas necessidades emocionais e afetivas. E 

dependendo da condição da criança, umas vezes tem mais peso as questões de 

segurança e outras vezes as necessidades emocionais e afetivas. No domicílio, na 

promoção da segurança no contacto social, são os pais que decidem e implementam 

as medidas que consideram necessárias, gerem as atividades do filho em função da 

sua condição, ensinam a família e amigos sobre as práticas de controlo de infeção e 

ensinam a própria criança a proteger-se.  

Junto de crianças mais velhas, adolescentes e jovens, a compreensão da sua 

suscetibilidade e restrições associadas pode ser importante para aceitação e adesão às 

medidas necessárias. Nestas situações, os pais envolvem-se em explicações mais 

detalhadas e podem corresponsabilizar o filho pela promoção das condições de 

segurança. Relativamente aos familiares e pessoas significativas, os pais consideram 

ser fundamental que estas pessoas tenham conhecimento sobre a condição da criança 

e sobre as medidas de proteção. Os pais ensinam à família (nuclear e alargada) e 

amigos as práticas necessárias no controlo da infeção corresponsabilizando-os pelo seu 

cumprimento. No entanto, a reação da família alargada, por vezes não é a mais 

adequada por dificuldade em compreender algumas das medidas restritivas, sobretudo 
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se elas colidem com rotinas de relacionamento existentes na família e necessidades 

afetivas pessoais (i.e., passeios, reuniões e festas familiares). Estas situações são uma 

preocupação acrescida para os pais pelo mau estar que se gera nas relações familiares. 

Ainda em relação às condições/suscetibilidade da criança, os pais procuram 

adequar o tipo de cuidados às necessidades do filho. Para que tal seja possível eles 

solicitam informação ao médico sobre a condição do filho relativamente à situação 

imunitária. Esta informação permite-lhes adequar os cuidados às necessidades da 

criança e gerir as medidas a implementar. Por outro lado, também permite-lhes 

flexibilizar alguns cuidados e proporcionar atividades que são da vontade da criança, 

nomeadamente estar com amigos e familiares e realizar atividades ao ar livre. 

As atividades sociais e físicas que fazem parte do quotidiano da criança passam 

a ser alvo de atenção por parte dos pais. Eles mantêm-se vigilantes durante a realização 

das atividades e desenvolvem estratégias para controlar os riscos. O regresso à escola 

é vivido com alguma apreensão porque significa a saída da segurança familiar e ao 

mesmo tempo uma certa exposição a novos riscos (i.e., quedas, brincadeiras físicas). 

Os pais envolvem-se na sensibilização dos professores e técnicos operacionais para as 

condições/necessidades do filho e em conjunto com os mesmos procuram encontrar 

soluções para minimizar os riscos.  

Algumas atividades quotidianas (i.e., tomar banho ou o uso de sanitário) podem 

necessitar de medidas para controlo de riscos, em especial no que diz respeito à 

possibilidade de queda. Esta possibilidade resulta da frágil condição física e das 

limitações motoras que a criança apresenta. Os pais avaliam a condição do filho para 

realizar as atividades e desenvolvem estratégias recorrendo a dispositivos de suporte 

(i.e., banco de banheira, arrastadeira). 

 

Mobilizar recursos necessários aos cuidados do filho 

 

«No início, ela tinha direito a transporte. […] Nós soubemos disso aqui, foi a pediatra dela 

que nos disse. […] Depois há aqueles subsídios a que a gente tem direito e aí foi a assistente 

social que nos informou.» (E23-4) 

 

O diagnóstico e o processo de tratamento de uma criança com cancro podem dar 

origem a um vasto leque de necessidades. Uma parte substancial destas estão 

relacionadas com a criança e assumem prioridade face às demais. Os pais procuram 

assegurar todas as necessidades do filho, recorrendo a terceiros apenas para situações 

pontuais. Quando necessitam de ser substituídos nos cuidados ao filho, eles solicitam 

ajuda de familiares ou amigos nos quais têm confiança sobre as suas capacidades e 
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tomam as medidas necessárias para preparar a pessoa para a função que vai 

desempenhar.  

Os pais também têm à sua disposição recursos previstos e disponibilizados pelo 

estado português e por organizações locais. Para mobilizar os recursos que necessita, 

em primeiro lugar, os pais precisam de os conhecer. Os pais têm conhecimento daquilo 

a que têm direito, sobretudo, através do médico assistente e da assistente social. O 

conhecimento dos recursos disponíveis e das necessidades presentes, sobretudo as 

que dizem respeito à criança, são as duas condições que motivam os pais a solicitar os 

recursos que consideram necessários. Os recursos solicitados podem ter como 

objetivos: (a) satisfazer necessidades de bem-estar e promover o desenvolvimento da 

criança; (b) obter ajudas técnicas necessárias ao seu tratamento; (c) obter subsídios 

financeiros previstos para o apoio a situações de doença crónica. 

 

Assegurar a continuidade dos cuidados no regresso a casa 

 

«Ela disse para reparar nos lábios e se começarem a ficar mais claros, com uma cor mais 

pálida, provavelmente será a hemoglobina a baixar. E associado a isto se ela disser que está 

tonta, então devo ligar para aqui porque é para a trazer.» (E5-3) 

 

A duração do tratamento da doença oncológica é bastante variável, podendo 

prolongar-se no tempo. A criança vive esta fase da sua vida alternando entre casa e o 

hospital. Os internamentos são restringidos, em tempo e em número, ao estritamente 

necessário. Já os cuidados prolongam-se para além do período de internamento. Os 

tratamentos em ambulatório são, cada vez mais, a primeira escolha, desde que as 

condições de segurança da criança estejam asseguradas.  

Os pais são quem assegura a continuidade dos cuidados quando a criança 

regressa a casa. As medidas podem passar, entre outras, por: (a) fazer determinadas 

vigilâncias sobre a condição da criança; (b) administrar medicamentos (citostáticos 

orais, corticoides, antibióticos, analgésicos, antieméticos, hipocoagulantes…); (c) gerir 

a ingestão hídrica (fazer uma hiperhidratação); (d) executar cuidados à pele e mucosas; 

e (e) executar cuidados pós-operatórios.     

A criança só poderá regressar a casa se os pais forem capazes de assegurar 

todos os cuidados de que ela necessita, seguir as orientações dos profissionais de 

saúde, relativamente aos mesmos, e forem capazes de informar os profissionais de 

saúde sobre a condição da criança e acontecimentos relevantes durante a ausência 

destes últimos. De uma forma global, os pais para além de solicitarem regularmente 
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orientações sobre o que fazer, também revelam preocupação em seguir as indicações 

fornecidas pelos profissionais de saúde. 

 

Apoiar o filho na relação com os profissionais de saúde 

 

«Estas pessoas todas estão cá para nos ajudar e para nos fazer bem. E foi isso também 

sempre que eu lhe ensinei, por muito que custe às vezes aquilo que eles estão a fazer, é para 

nos ajudar e para ele ficar melhor.» (E 25-6) 

 

A relação que se estabelece entre a criança e os profissionais de saúde reveste-

se de grande importância para ambas as partes, mas sobretudo para a criança. Junto 

da criança, os profissionais podem ter um papel determinante no processo de aceitação 

da doença e das suas consequências físicas (i.e., fadiga, alterações da imagem 

corporal); na definição de objetivos realistas; na promoção de um sentimento de 

esperança e de confiança e na normalização da vida da criança (Abrams et al., 2007; 

Smith et al., 2007) 

Em algumas situações, os profissionais de saúde passam a fazer parte do 

quotidiano da criança. Uma boa relação com os primeiros promove a confiança e o bem-

estar na criança. A relação que se estabelece nem sempre é a pretendida já que a 

presença dos profissionais de saúde, em particular enfermeiros e médicos, pode ser 

acompanhada por experiências desagradáveis (e.g., dor, desconforto, más notícias, 

restrições). Os pais compreendem ser importante esta relação e intervêm atuando como 

informador, mediador e moderador da relação entre ambos. Junto dos filhos, eles 

procuram explicar o papel e funções dos profissionais, assim como a necessidade de 

certas opções terapêuticas para o seu tratamento. Junto dos profissionais, os pais 

procuram dar a conhecer o filho e as suas necessidades e explicar determinadas 

reações ou comportamentos deste. 

 

Recorrer a terapias complementares 

 

«E fui fazer eu [Reiki] e depois aconselharam-me a fazer ele também. Não parou o 

tratamento, mas disseram que ajudava a não ter tantas dores… […] Não é só pela doença 

dele porque sei que ela está controlada, mas para lhe dar mais qualidade de vida.» (E24-3) 

 

Um dos comportamentos identificados entre os participantes diz respeito à procura 

de terapias complementares. Os pais não abdicam do tratamento convencional, mas 
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associam terapias complementares. Eles fazem-no com os objetivos de promover o 

bem-estar emocional da criança; minimizar os efeitos secundários dos tratamentos 

convencionais; potenciar recuperação física entre os ciclos de tratamento; potenciar a 

ação do tratamento convencional. 

 

3.7.3. Tornar-se parceiro nos cuidados ao filho 

As necessidades e cuidados que resultam da doença oncológica na infância e o 

seu tratamento implicam um acompanhamento intenso e quase em permanência por 

um familiar cuidador que, na maior parte das vezes, é um dos progenitores. Em função 

destas circunstâncias, pais e profissionais de saúde acabam por desenvolver um 

relacionamento próximo e articulado com o objetivo de garantir os cuidados que a 

criança necessita, independentemente do contexto em que eles possam ocorrer.    

O “Tornar-se parceiro nos cuidados ao filho” trata-se de um processo que 

acontece à medida que os pais: (a) adquirem conhecimento sobre a doença e 

tratamento; (b) aprendem a realizar os cuidados complexos; e (c) adquirem expertise na 

gestão da doença/tratamento. A autoconfiança no desempenho e nas capacidades são 

fatores que permitem aos progenitores evoluir e ajustar a sua posição junto dos 

profissionais de saúde. Gradualmente, os pais percecionam-se como parceiros dos 

profissionais de saúde, partilhando objetivos, responsabilidades e cuidados. Por outro 

lado, os profissionais de saúde começam a solicitar o envolvimento dos pais para 

determinados cuidados. Os dados revelam que os pais umas vezes atuam como 

complemento do desempenho dos profissionais de saúde e noutras situações 

asseguram a realização de alguns cuidados complexos na íntegra. Estas situações 

ocorrem quer em contexto hospitalar quer durante a permanência em casa. Resumindo, 

“Tornar-se parceiro nos cuidados ao filho” compreende: (a) adquirir expertise 

relacionada com a doença, tratamento e condição do filho; (b) posicionar-se como 

parceiro na relação com os profissionais de saúde; e (d) atender às solicitações dos 

profissionais de saúde. 

 

Adquirir expertise relacionada com a doença, tratamento e condição do filho 

 

«E estive a ver gliomas e vi que o Gustave Roussy [instituição de saúde francesa] tinha uma 

casuística de gliomas muito alta, muito maior do que nós cá no hospital. […] Eu questionei o 

maior defensor mundial da vimblastina que é um médico do Canadá.» (E14-7) 
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Segundo Casey (1995) um modelo de cuidados assente numa lógica de parceria 

de cuidados, implica o reconhecimento da expertise da família no cuidar das suas 

crianças. O que significa que os modelos de cuidados assentes na parceria reconhecem 

as capacidades excecionais dos pais nos cuidados aos seus filhos. Ou seja, eles serão 

as pessoas que reúnem as melhores competências para identificar as necessidades do 

filho e providenciar os cuidados que ele necessita.  

Com o aparecimento de uma doença grave e prolongada numa criança, os seus 

progenitores vêm-se confrontados com uma nova realidade caracterizada por desafios, 

incertezas e responsabilidades acrescidas. A experiência e conhecimento que possuem 

é essencial para tomar conta do filho na nova condição. Mas a doença e o tratamento 

reclamam novas habilidades e o desenvolvimento de outras competências que não 

eram necessárias no exercício da parentalidade. A expertise que os pais de crianças 

com cancro adquirem resulta sobretudo da procura de conhecimento sobre a doença e 

tratamento e da aprendizagem que decorre da experiência de tomar conta do filho. 

Os pais procuram obter informação sobre a doença e sobre o tratamento de 

acordo com as suas necessidades, capacidade e circunstâncias que envolvem a 

experiência. As principais fontes de informação são o médico assistente da criança, os 

enfermeiros, os outros pais de crianças com cancro e a Internet.  

O nosso estudo revelou que, relativamente à necessidade de conhecimento, os 

pais podem assumir uma de duas posições. Uma posição mais passiva, em que os pais 

deixam ser os profissionais a determinar o seu nível de conhecimento sobre a doença 

e tratamento, cingindo-se àquilo que os profissionais optam por transmitir. Enquanto 

outros pais têm uma atitude mais ativa, procurando informação para além da que os 

profissionais proporcionam. Estes últimos fazem pesquisas na Internet, procuram 

amigos profissionais de saúde, fazem perguntas aos profissionais envolvidos no 

tratamento do filho, colocam dúvidas. Estes pais têm necessidade de procurar mais 

informação sobre a doença, desenvolvendo um conhecimento aprofundado sobre a 

mesma com um certo domínio de aspetos técnicos.  

Os motivos que ativam a procura de mais informação surgem relacionados com: 

(a) a necessidade de saber mais para assim conhecer com maior pormenor a doença; 

(b) conhecer as estratégias terapêuticas em uso noutros países; (c) conhecer os 

resultados previstos para o tratamento que o filho está a receber; (d) ter conhecimento 

sobre a evolução prevista para a doença; (e) compreender e interpretar os 

acontecimentos que vão surgindo; e (f) saber o que esperar em termos futuros. Os pais 

que optam por se restringir à informação transmitida pelos profissionais justificam tal 

posição com três argumentos: os inúmeros imprevistos que acontecem ao longo do 

curso da doença/tratamento, obrigando a reajustes frequentes; o carácter 
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extremamente técnico da doença e tratamento, que fica fora da sua esfera de 

conhecimento; a dificuldade em processar e integrar toda informação, podendo ser fonte 

de ansiedade e angústia para o próprio. 

Acompanhar o filho no seu percurso de doença também envolve estar a par do 

rumo da doença, do tratamento e dos acontecimentos que vão surgindo. A presença 

constante dos pais e a sua proximidade aos profissionais de saúde permite-lhes: 

(a) estar a par dos acontecimentos e da evolução da doença; (b) conhecer termos 

técnicos e jargão utilizados pelos profissionais de saúde; e (c) o desenvolvimento de 

uma certa capacidade interpretativa sobre alguns exames de monitorização da condição 

física do filho.  

A par do conhecimento sobre a doença surge, também, o conhecimento sobre o 

tratamento da doença. Enquanto o primeiro está depende da vontade e necessidade 

dos pais, o segundo resulta sobretudo das experiências que decorrem da sua aplicação 

no filho. O conhecimento que os pais adquirem sobre o tratamento surge em estreita 

relação com as modalidades de tratamento em uso no filho e com as respostas da 

criança às mesmas. Este conhecimento pode incluir: (a) o esquema terapêutico (com 

as diferentes modalidades em uso); (b) o nome dos medicamentos; (c) a sequência da 

sua aplicação e os momentos previstos para a sua administração; (d) as formas de 

administração; (e) os efeitos pretendidos; (f) os efeitos secundários; e (g) complicações 

associadas. A expertise que os pais adquirem resulta não só do conhecimento formal 

sobre a doença e tratamento aos quais têm acesso, mas também muito pela via das 

experiências que têm com o tomar conta efetivo e regular do filho. Mas como está em 

estreita relação com a experiência, a expertise é algo que vai acontecendo ao longo do 

tempo e vai estar dependente das situações e oportunidades. À medida que os pais se 

reconhecem com conhecimentos e competências para além do ordinário exercício da 

parentalidade, eles vão adquirindo maior segurança e confiança no seu desempenho.  

No que diz respeito aos pais que tomam conta de um filho com cancro, a perícia 

constrói-se à medida que se tornam competentes: (a) a identificar alterações na 

condição do filho; (b) a atribuir um significado ao que observam no filho; (c) a tomar 

decisões quanto aos cuidados a realizar; (d) a executar os cuidados necessários; e (e) a 

avaliar o efeito dos cuidados. 

Ser capaz de identificar alterações na condição do filho é uma competência de 

extrema importância sobretudo quando os pais estão sozinhos com a criança. No que 

diz respeito a identificar o agravamento na condição da criança, esta competência 

permite que os pais solicitem os profissionais de saúde e estes avancem com uma 

intervenção em tempo oportuno. Reconhecer alterações no filho é algo que os pais 

aprendem a fazer muito bem e que resulta da conjugação da experiência adquirida 
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sobre a doença/tratamento, com a experiência e conhecimento acumulados enquanto 

progenitor da criança. 

Em estreita relação com a competência anterior encontra-se a competência de 

atribuir significado ao que observa. A conjugação do conhecimento adquirido com a 

experiência de tomar conta potencia a competência dos pais na identificação de 

alterações e formulação de juízos. Perante alterações físicas que observam (i.e., 

petéquias, trémulo, rubor, prurido com tosse) os pais são capazes de identificar o seu 

significado. O contacto regular dos pais com os profissionais de saúde também é uma 

circunstância que potencia as competências parentais na atribuição de significado(s) 

aos acontecimentos que observam. 

Tomar conta de um filho com cancro, devido à natureza da doença/tratamento e 

às alterações constantes da condição da criança, implica ter de tomar decisões para dar 

resposta às situações que ocorrem. Os pais tomam decisões com base no 

conhecimento, na interpretação e na experiência adquiridos durante o processo de 

tratamento. Os pais tomam decisões relativamente a questões que resultam do 

quotidiano da criança e questões que resultam da doença/tratamento. À medida que 

eles vão adquirindo mais experiência e conhecimento vão-se tornando mais autónomos 

a tomar decisões nos cuidados diretos à criança. A autonomização face aos 

profissionais de saúde é mais evidente em áreas relacionadas com a gestão do regime 

alimentar, gestão dos cuidados no domínio do autocuidado e da promoção de um 

ambiente seguro. 

Em função das decisões tomadas, os pais executam os cuidados que consideram 

necessários, com a regularidade que consideram necessária. Eles só assumem a sua 

realização quando se consideram preparados para o fazer e quando a segurança do 

filho está assegurada. Gradualmente, os pais também desenvolvem competências no 

que diz respeito a avaliar o efeito dos cuidados que realizam. Esta competência resulta 

sobretudo da experiência que vão adquirindo e da aprendizagem efetuada junto dos 

profissionais de saúde. A avaliação após a realização de um cuidado é importante na 

medida que pode determinar a necessidade de um novo cuidado. 

 

Posicionar-se como parceiro na relação com os profissionais de saúde 

 

«(Qual é que acha que é o seu papel neste grupo de pessoas?) O meu papel é igual ao deles: 

dos enfermeiros, dos médicos e de toda a gente. Porque é assim, eles fazem uma parte e eu 

tenho que fazer outra. E inclusive até injeções já sei dar! Portanto, o meu papel é igual ao 

vosso [profissionais de saúde]. Porque é assim, cada um faz a sua parte. Se eu descurar a 

minha parte…» (E17-15) 
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O início da experiência é referido pelos pais como um momento muito difícil, de 

desorientação pessoal e familiar, de desconhecimento da doença e do que podem 

esperar. Desde logo, os pais continuam a tomar conta do filho, realizando cuidados em 

resposta às necessidades que a criança apresenta. Os sentimentos como a culpa e o 

medo do que pode acontecer e de não serem capazes de providenciar todos os 

cuidados que o filho necessita são referidos na fase inicial. Mas, gradualmente, eles vão 

dando lugar a atitudes de enfrentamento e de confiança na gestão da situação. Esta 

mudança acaba por acontecer em resultado da conjugação de fatores como: a 

estabilização da situação da criança; o desenvolvimento do tratamento de acordo com 

o previsto e a constatação das suas capacidades e competências para tomar conta. 

Assim, os pais fazem o seu percurso de aprendizagem posicionando-se, gradualmente, 

como um parceiro dos profissionais de saúde nos cuidados ao filho. Este acontecimento 

compreende: (a) definir o seu papel entre as pessoas envolvidas no tratamento do filho 

e (b) assumir o seu papel entre a equipa dos profissionais de saúde. 

Tornar-se parceiro nos cuidados implica os próprios pais identificarem o seu papel 

nos cuidados ao filho. Os pais consideram-se como sendo a pessoa que reúne as 

melhores condições para tomar conta da criança, devido ao conhecimento e experiência 

que já possuem sobre ela. Eles definem-se como alguém que complementa o trabalho 

e partilha a responsabilidade com os profissionais de saúde. Este posicionamento 

relativamente ao seu papel entre equipa de cuidados resulta, não só, do sentimento 

quanto ao dever de tomar conta, mas também do envolvimento profundo nos cuidados 

ao filho. 

Gradualmente, os pais percebem da importância de alguns dos cuidados que 

realizam, não só para a recuperação física e emocional da criança como também para 

a concretização com sucesso de determinadas atitudes terapêuticas mais complexas. 

Normalmente, os pais assumem de forma espontânea a realização de cuidados 

relacionados com as necessidades universais de autocuidado e com as necessidades 

emocionais e afetivas da criança. À medida que necessidades e cuidados mais 

complexos vão surgindo, os pais também se envolvem na sua realização. Relativamente 

a estes últimos, em algumas situações eles ficam como responsáveis pela realização 

destes cuidados na íntegra, nomeadamente no domicílio. Durante as permanências nos 

serviços de saúde, os pais também realizam cuidados complexos. Estas situações 

ocorrem sob a responsabilidade e supervisão profissionais de saúde e apenas quando 

é considerado benéfico para a criança e estejam garantidas as condições de segurança 

para a sua realização (a condição da criança e a preparação dos pais o permitirem).  

Tão importante quanto ser capaz de assumir o seu papel de parceiro, está a 

capacidade dos pais em reconhecer as suas limitações. A ausência de um destes 
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aspetos pode ter consequências indesejáveis para os próprios e para a criança. A partir 

dos testemunhos dos pais percebemos que o medo de errar, a experiência e 

conhecimento acumulados sobre a doença/tratamento e reações do filho a este 

processo são os principais fatores que definem os limites da sua atuação como parceiro. 

Os pais admitem as suas limitações e revelam saber até onde são capazes de atuar de 

forma autónoma e segura para a criança.  

Os pais revelam não ter dúvidas de que o seu papel é de continuar a tomar conta 

do filho. Gradualmente, eles vão percebendo e integrando as novas circunstâncias e 

assumindo novas responsabilidades no tomar conta. Na sequência deste processo, os 

pais definem e assumem o seu papel junto dos profissionais de saúde, numa lógica de 

parceiros a trabalhar para os mesmos objetivos, partilhando cuidados e 

responsabilidades. Numa perspetiva de parceiros dos profissionais de saúde, os pais: 

(a) solicitam informações; (b) transmitem a sua opinião; (c) informam os profissionais 

das suas decisões nos cuidados; (d) questionam os profissionais sobre estratégias 

seguidas no tratamento ao filho e sobre possíveis consequências; e (e) negoceiam 

medidas terapêuticas. A disponibilidade e abertura demonstrada pelos profissionais de 

saúde permitem que os pais abordem a equipa sem constrangimentos.  

Por outro lado, os pais adquirem, gradualmente, segurança e capacidade para: 

(a) expor as suas opiniões aos profissionais de saúde sobre factos que ocorrem no 

decurso do tratamento (i.e., alterações súbitas na condição do filho); (b) emitir opiniões 

sobre aspetos que manteve sob vigilância (i.e., vigilância do local de inserção do cateter 

central); (c) emitir opinião sobre decisões terapêuticas (i.e., realização de exames 

auxiliares e diagnóstico); e (d) realizar cuidados à criança (i.e., tratamento de feridas).  

 

Atender às solicitações dos profissionais de saúde 

 

«E depois pediam-nos também para vigiar um bocadinho, se a coloração de volta do tubo 

[cateter central parcialmente implantado] que sai diretamente da pele, se achava que estava 

a ter alterações, porque nós também fazemos um bocadinho de vigia. Nós damos banho 

todos os dias. Embora elas também vigiassem, mas se achava que estava dorida, se não 

estava ou se estava bem.» (E2-5) 

 

Tornar-se parceiro nos cuidados também implica ser reconhecido como tal pelos 

profissionais de saúde. Os pais envolvem-se nos cuidados ao filho não só em resultado 

da sua livre vontade, mas também porque são solicitados a fazê-lo por parte dos 

profissionais de saúde. Os profissionais envolvem os pais numa perspetiva de partilha 

de cuidados, quando ambos estão presentes, ou numa perspetiva de serem os pais a 
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assegurar a continuidade dos cuidados quando a criança regressa e permanece em 

casa. Durante as permanências no hospital os pais são solicitados: (a) a realizar 

vigilâncias (i.e., temperatura, pele e tegumentos, vigilância de sinais inflamatórios, 

ingestão de alimentos, eliminação vesical e intestinal); (b) a envolver-se na 

administração de medicamentos; (c) a substituir ou assistir a criança nas atividades de 

autocuidado; e (d) a realizar cuidados que já fazia em casa.  

Com a redução dos tempos de hospitalização, são cada vez mais e mais 

complexos os cuidados que tem de ser realizados em casa. Os pais assumem a 

responsabilidade de garantir a continuidade dos cuidados. Em resposta às 

necessidades do filho e à solicitação dos profissionais de saúde, os pais assumem 

essas responsabilidades integrando-as naturalmente como uma extensão das 

atividades parentais. No entanto, alguns dos cuidados por eles executados são 

complexos e implicam algum tipo de aprendizagem. Entre estes exemplos consta o 

ajustar de doses de medicação em função dos valores da diurese; saber determinar a 

diurese estimada; fazer a manutenção de um botão gástrico; monitorizar o volume 

urinário residual; fazer cateterismo intermitente; fazer aspiração de secreções; atuar em 

crises convulsivas… 

 

3.7.4. Gerir relações interpessoais no contexto dos cuidados 

Tal como já tivemos oportunidade de referir, o trajeto de uma doença oncológica 

e o seu tratamento é algo que acontece entre o hospital e o domicílio. Este percurso 

pode prolongar-se por vários meses a anos, com internamentos mais ou menos 

frequentes e longos. Independentemente das circunstâncias em que se inscreve cada 

situação, os pais referem-se às permanências no hospital como momentos intensos 

devido às situações vivenciadas, às relações que se estabelecem e que têm de gerir. 

Ao longo do processo de tratamento do filho, eles conhecem novas pessoas, 

estabelecem e desenvolvem novas relações. De entre estas pessoas e relações 

destacaram-se os profissionais de saúde envolvidos nos cuidados à criança e os 

cuidadores de outras crianças. 

Gerir relações interpessoais no contexto dos cuidados compreende assim: 

(a) gerir a relação com outros cuidadores de crianças com cancro e (b) gerir a relação 

com os profissionais de saúde. 
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Gerir a relação com outros cuidadores de crianças com cancro 

 

«As pessoas [outros pais] chamam-me e eu digo que só irei com eles quando eles deixarem 

de falar sobre a doença durante esses trinta minutos de almoço. Ou vou com pais que não 

falam sobre a doença.» (E5-3) 

 

Durante o tratamento da doença, a criança é acompanhada pelo seu familiar 

cuidador. Os pais das diferentes crianças movimentam-se pelos mesmos espaços, 

partilhando as salas de espera ou o mesmo quarto do hospital. Pessoas que se 

desconheciam, subitamente, ficam sujeitas a uma proximidade espacial e vivencial 

alheias à sua vontade e predisposição. As experiências pessoais anteriores, as 

experiências com a doença/tratamento e o processo de aceitação da doença são 

acontecimentos e circunstâncias pessoais que influenciam a forma como os pais se 

relacionam uns com os outros. À medida que o tempo vai passando, os pais 

desenvolvem competências e adotam estratégias para gerir esta relação de modo a que 

não perturbe o seu equilíbrio ou de modo a ser uma mais-valia na sua adaptação.  

As razões pelas quais os pais estabelecem relações entre eles têm, na sua 

origem, fatores de ordem circunstancial, identitária, emocional e funcional. A doença das 

crianças promove o encontro entre os seus pais de forma aleatória, colocando-os 

perante dificuldades, desafios e experiências semelhantes. Estas circunstâncias 

promovem o desenvolvimento de uma “identidade partilhada”. O afastamento da família 

e das pessoas significativas é um acontecimento naturalmente imposto pela doença e 

seu tratamento. Os pais experimentam períodos, mais ou menos longos, em que ficam 

condicionados nas suas relações afetivas, incluindo a família nuclear. Mas em 

simultâneo passam a estar em contacto frequente com outros pais e crianças. Este 

contexto permite que entre eles se estabeleçam relações de entreajuda e de apoio 

mútuo, ajudando a superar a privação das relações familiares. Ou seja, as necessidades 

afetivas e emocionais dos pais também surgem como circunstâncias impulsionadoras 

de novas relações.  

No processo de tomar conta do filho, é natural que os pais tenham dúvidas, 

experimentem medos e revelem insegurança perante determinadas situações. Os pais 

menos experientes podem aproximar-se de outros pais mais antigos, e por isso com 

mais experiência, porque estes últimos proporcionam o conhecimento e segurança que 

necessitam para tomar conta do seu filho. No entanto, também há pais que preferem 

manter uma certa distância relacional com outros pais porque não se identificam com a 

forma como estes vivenciam, posicionam e partilham a doença do filho. 
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Gere a relação com os profissionais de saúde 

 

«E ela sabe o que está a fazer e se tivermos esse à vontade estamos à vontade que eles 

estão a fazer o melhor que podem aos nossos filhos e eu acho que isso é importante. […] 

senão não podíamos estar tranquilos estávamos sempre preocupados, não só a fazer o 

nosso trabalho como pais, mas também preocupados se o médico ou enfermeiro estava a 

fazer o trabalho que tem que fazer.» (E25-6) 

 

Pais e profissionais de saúde exercem as suas funções em estreita proximidade 

e relação. O êxito de cada um deles na sua missão depende, em parte, do desempenho 

do outro. A competência dos pais para providenciar os cuidados que o filho necessita 

depende não só das suas capacidades, mas também da ação dos profissionais de 

saúde. Esta ação dos profissionais diz respeito à identificação e atendimento das 

necessidades dos pais e à preparação antecipada destes para necessidades atuais e 

acontecimentos futuros. 

Nos cuidados à criança, a eficácia dos profissionais de saúde fica condicionada, 

em parte, pelo desempenho dos pais. Estes últimos são os responsáveis pela maior 

parte dos cuidados que a criança necessita, quer no que diz respeito à promoção da 

saúde como no que diz respeito à sua condição de doença. Pais e profissionais de saúde 

necessitam de confiar no desempenho um do outro para que a parceria seja efetiva e 

resulte a favor da criança.  

Na perspetiva dos pais, a confiança que adquirem relativamente aos profissionais 

de saúde pode começar a surgir desde os primeiros encontros. Nesta perspetiva, os 

primeiros contactos parecem ser determinantes para o desenvolvimento de uma relação 

de confiança para com os profissionais de saúde. Entre os fatores referidos pelos pais 

como sendo determinantes para sentirem confiança nos profissionais de saúde 

encontram-se: (a) a disponibilidade para dar explicações sobre o que se está a passar 

e sobre o que virá a seguir; (b) a forma como aborda e se relaciona com a criança; (c) o 

rigor que coloca nos assuntos relacionados com a doença; (d) a prontidão para atender 

às solicitações; e (e) a eficácia na resolução de situações. Eles próprios referem-se à 

confiança como condição fundamental para se sentirem seguros em relação ao que está 

a ser feito ao filho e para poderem concentrar-se apenas no seu papel e funções.   

Para os pais, a sua relação com os profissionais de saúde tem de ser sustentada 

pelo reconhecimento mútuo da competência, pela confiança mútua e pela proximidade 

de contacto. Uma relação com estas características permite o desenvolvimento de um 

sentimento de bem-estar por parte dos pais. 

Um serviço de pediatria oncológica corresponde a um contexto denso e complexo, 

pelas experiências vividas, pelos sentimentos experimentados e pelas relações que se 
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estabelecem. Não só os pais se encontram a viver uma situação que pode levar ao 

extremo as suas capacidades e habilidades, para dar resposta a todas as solicitações, 

como se veem confrontados a ter de lidar com uma equipa de cuidados muito diversa. 

Esta pluralidade de elementos e de práticas profissionais podem gerar situações de 

dificuldade acrescida para os pais, tendo em conta que os profissionais são a sua 

referência para os cuidados e uma das principais fontes de segurança. Na fase inicial 

da doença, os pais tendem a adotar uma atitude relativamente pacífica. Mas, à medida 

que adquirem conhecimento e experiência são capazes de questionar os profissionais, 

ainda que receiem algum tipo de desentendimento. A experiência e o conhecimento 

também permitem-lhes analisar as situações, avaliar a importância das divergências e 

tomar as decisões que consideram adequadas. 

 

3.7.5. Preparar a família para integrar o filho com a sua nova condição 

No que diz respeito aos conceitos de família, família nuclear e família alargada 

optamos pela definição proposta de Conselho Internacional de Enfermagem que 

estabelece a família como «unidade social ou todo coletivo composto por pessoas 

ligadas através de consanguinidade, afinidade, relações emocionais ou legais; sendo a 

unidade ou o todo considerado como um sistema que é maior do que a soma das 

partes». A mesma organização define a família nuclear como um grupo constituído por 

marido, esposa e filho(s), entendendo que a família alargada inclui outras pessoas 

(Internacional Council of Nurses, 2015). 

Parte dos cuidados e tratamento da doença oncológica têm vindo a deslocar-se 

gradualmente para o contexto familiar. A família passa a estar presente ao longo do 

processo da doença/tratamento da criança ainda que de modo distinto entre os seus 

membros. A família nuclear vai viver diariamente com a criança e com as implicações 

que daí resultam. Algumas das suas rotinas, hábitos e práticas vão sofrer alterações. 

Irmãos mais velhos poderão ser envolvidos pontualmente nos cuidados à criança 

doente. Na maioria das vezes, são os progenitores quem asseguram as necessidades 

do filho e de um modo particular a mulher. Membros da família alargada, como avós e 

tios, ainda que sendo pessoas significativas acabam por ter um envolvimento diferente 

nos cuidados. O estudo revela que são pessoas importantes, não só pelos laços 

familiares, mas também pela proximidade afetiva que existe entre todos. No entanto, o 

envolvimento destes membros nos cuidados é mais circunscrito.  

Os pais assumem a responsabilidade de preparar todas as pessoas da família que 

vão estar mais próximas do filho e eventualmente envolvidas nos cuidados. Com esta 
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medida, eles esperam produzir as melhores condições possíveis para tomar conta da 

criança em casa e promover um ambiente com as condições de segurança que o filho 

necessita. Preparar a família para integrar o filho com a sua nova condição compreende: 

(a) explicar à família em que consiste a doença do filho e (b) preparar a família para 

realizar cuidados. 

 

Explicar à família em que consiste a doença do filho 

 

«Ao princípio custou para eles também perceberam um bocado o que é que se passa! E a 

gente tem que explicar, uma, duas, quatro vezes. Depois outra coisa também muito foi… 

como é que se apanha a leucemia? Não sei como de explicar! Era quase justificar que a culpa 

não é nossa.» (E7-6) 

 

Os pais admitem que inicialmente tinham pouco conhecimento sobre a doença 

oncológica na infância. No entanto, tomar conta do filho diariamente dota-os de 

conhecimentos pertinentes sobre a doença, seu tratamento e acontecimentos 

associados. Esta circunstância coloca-os numa posição privilegiada de informador e 

formador perante a restante família, oscilando entre a obrigação e a necessidade de 

explicar o que se passa com o filho. Os outros membros da família, reconhecendo a 

posição central ocupada pelos pais, também solicitam informações sobre a criança. A 

informação veiculada pode ser sobre a doença/tratamento ou sobre necessidades e 

cuidados. 

Atendendo à natural convivência da criança com os vários membros da família, 

torna-se importante que todos estejam preparados para lidar com ela, nomeadamente 

ambos os progenitores. Nas situações em que os pais partilham o tomar conta da 

criança e em que ambos convivem de perto com os profissionais de saúde, a questão 

não se coloca porque os dois têm conhecimento sobre a doença e os cuidados que o 

filho necessita. Mas quando o cuidado é assumido maioritariamente por um dos 

progenitores, aquele que se assume como principal responsável tem a preocupação de 

preparar o outro para receber a criança e para o substituir nos cuidados sempre que for 

necessário. 

Para os pais, preparar os outros filhos é algo que se assume como importante. 

Eles optam por fazê-lo de forma gradual, de acordo com as necessidades do filho 

doente, e repetem, sempre que necessário, os aspetos que consideram importantes. 

Neste processo de preparação, os pais desenvolvem três ações: informar sobre a 

evolução e condições do irmão doente; ensinar sobre os cuidados necessários durante 

o relacionamento físico entre os irmãos; ensinar a realização de alguns cuidados. 
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Relativamente a filhos mais velhos, alguns dos quais já em idade adulta, os pais 

procuram mantê-los a par da evolução da condição do irmão, ensinam as medidas 

envolvidas na promoção de um ambiente seguro e ensinam alguns cuidados 

nomeadamente a administração de medicamentos. Junto de filhos menores, eles 

procuram mantê-los a par da evolução da condição do irmão, ensinam as medidas 

necessárias sobre prevenção da infeção e de acidentes durante os contactos físicos 

entre eles. 

Relativamente à família alargada, os pais explicam em que consiste a doença e 

alguns aspetos relacionados com o seu tratamento e ensinam alguns cuidados diretos 

que a criança necessita, nomeadamente aqueles relacionados com a promoção de um 

ambiente seguro. Por vezes, os familiares têm dificuldades em entender o que envolve 

o tratamento da doença e o significado/implicações de cada uma das fases, obrigando 

os pais a explicar várias vezes a condição e cuidados que a criança necessita. 

 

Preparar a família para realizar cuidados 

 

«Esta minha cunhada, a maioria da medicação já a prepara. Eu ensinei-a a preparar. A minha 

irmã também já prepara a maioria.» (E14-7) 

 

O nível de envolvimento da família nos cuidados à criança não é igual entre os 

seus elementos. Os progenitores são, naturalmente, os membros mais comprometidos 

com os cuidados, mesmo se um deles não está tão envolvido. Quando um progenitor 

fica a tomar conta do filho tem a preocupação de manter o outro a par da situação, quer 

no que diz respeito à condição da criança como em relação aos cuidados que ela 

necessita. Deste modo, ambos estão em condições de ficar a tomar conta do filho em 

qualquer altura. Nos casos em que um dos progenitores está mais afastado do cuidado 

direto ao filho, o progenitor responsável pode apresentar alguma reserva em envolver e 

responsabilizar o outro nos cuidados por não confiar. Nestas situações, as explicações 

são mais precisas, diretivas e circunscritas aos cuidados que a criança necessita no 

momento. 

Relativamente aos outros filhos, a preparação e envolvimento nos cuidados 

variam consoante as suas idades e a disponibilidade. Quando a idade o permite, e eles 

têm disponibilidade, os irmãos são envolvidos nos cuidados ainda que em diferentes 

modalidades: substituindo pontualmente os pais ou partilhando os cuidados com os 

progenitores. 

Em relação a outros familiares (i.e., avós, tios ou pessoas significativas), os pais 
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só envolvem alguém que tenha uma boa relação com a criança e em quem eles confiam, 

mesmo tratando-se de situações pontuais. A confiança está relacionada com a 

capacidade que estes demonstrem para aprender e seguir as suas indicações. Amigos 

que sejam profissionais de saúde são um recurso de primeira linha e alguém em quem 

confiam plenamente. 

 A colaboração da família alargada é algo pontual, porque acontece apenas para 

substituir os pais quando estes precisam de se ausentar e em situações que a condição 

da criança se encontra estabilizada. No entanto, as necessidades da criança podem ir 

desde apenas a vigilância, passando por cuidados associados às necessidades básicas 

de autocuidado, administração de medicação, práticas no controle da infeção até à 

aprendizagem de técnicas. Em função das necessidades do filho e da capacidade da 

pessoa que irá ficar com a criança, os pais determinam os cuidados a ser realizados e 

ensinam as pessoas a fazê-los. Mesmo assim, os pais mantêm-se vigilantes gerindo e 

controlando os cuidados à distância.   

 

3.7.6. Atender às necessidades da família 

A comunicação do diagnóstico da doença e o início dos tratamentos são 

acontecimentos inesperados para a família. Os seus elementos, desde cedo começam 

a ser confrontados com os condicionalismos inerentes à doença oncológica, seu 

tratamento e com a particularidade de ver atingido um dos seus elementos mais jovens 

e, por isso, ainda bastante dependente de terceiros para a satisfação das suas 

necessidades. Os elementos adultos procuram retomar o equilíbrio familiar, 

assegurando ou providenciando as medidas necessárias para a satisfação das 

necessidades da família. Uma das principais medidas passa por mobilizar familiares 

mais afastados e/ou pessoas significavas para obter a ajuda necessária para a família 

nuclear prosseguir funcionando. 

Tal como já foi referido anteriormente, a maior parte das vezes, é a mãe da criança 

doente que fica a tomar conta do menor. Mas, simultaneamente, observa-se a sua 

preocupação e vontade em conseguir manter o papel e funções que desempenhava 

anteriormente no que diz respeito à família nuclear. No caso de haver filhos menores, a 

mulher assume como prioritário ser capaz de continuar a desempenhar o seu papel 

parental junto destes, procurando promover um ambiente e condições que permitam um 

desenvolvimento equilibrado e harmonioso. O estudo revelou que atender às 

necessidades da família passa por: (a) promover o reequilíbrio familiar; (b) tomar conta 

dos outros filhos; e (c) mobilizar a família como um recurso. 
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Promover o reequilíbrio familiar 

 

«As minhas irmãs vêm a chorar e eu pergunto porque é que elas choram. E eu digo, que a 

menina está bem, que vai ficar bem e que isto é só um tempo. Eu quero poupar o sofrimento 

dos outros.» (E17-15) 

 

Neste estudo, a composição familiar encontrada é bastante diversa: (a) famílias 

com uma composição tradicional (marido e mulher com um ou mais filhos); (b) famílias 

com os progenitores da criança separados e em que os filhos vivem maioritariamente 

com a mãe, mantendo ou não relação com o pai; e (c) famílias reconstituídas em que 

existe filhos de cada um dos adultos e filhos do casal reconstituído. Refletindo as 

condições económicas do país, integraram o estudo famílias a vivenciar situações de 

desemprego e de emigração, designadamente de um dos cônjuges. 

Promover o reequilíbrio familiar é um dos objetivos dos pais, paralelamente aos 

objetivos relacionados com o filho doente. Os pais movidos por esta intenção procuram: 

(a) assegurar a manutenção do quotidiano familiar; (b) coordenar as necessidades dos 

diferentes elementos da família nuclear; (c) promover a aceitação das alterações na 

rotina familiar; (d) gerir a informação a transmitir à família sobre a doença; e (e) dar 

apoio emocional à família. 

A manutenção do quotidiano familiar permanece muito centrado na mulher. As 

mulheres que tomam conta de um filho com cancro procuram manter-se na gestão das 

rotinas familiares, como por exemplo: fazer as compras para a família; limpar a casa; 

organizar as roupas; fazer as refeições; preparar os filhos para a escola; acompanhar 

os filhos nos estudos e fazer a gestão dos compromissos financeiros. As maiores 

dificuldades em conciliar todas as funções surgem, sobretudo, durante os internamentos 

ou nas alturas em que têm de se deslocar quase diariamente ao hospital de dia para 

acompanhar o filho durante os tratamentos.  

Ter mais do que um filho, com idades e necessidades diferentes é uma realidade 

partilhada pelos pais que participaram no estudo. Também foram identificadas situações 

de pais que tinham à sua responsabilidade e cuidado um adulto dependente. No dia a 

dia, conciliar as rotinas e necessidades de todos os membros da família é uma tarefa 

que, por vezes, se torna difícil de harmonizar. Os pais procuram continuar a dar resposta 

às rotinas e dinâmicas familiares incorporando, com especial atenção, as necessidades 

de cada um dos filhos. Os pais conhecem as necessidades de cada um deles e 

procuram desenvolver estratégias para responder a todas elas de forma coordenada e 

controlada. Com o aparecimento da doença, este cenário altera-se sobretudo devido ao 

tempo necessário para tomar conta do filho doente e devido às suas ausências 
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frequentes de casa. Em casa, ou a partir do hospital, os pais procuram organizar-se de 

modo a responder às necessidades de cada um dos filhos, sem, contudo, deixar de 

referir o quanto é difícil conseguir conciliar e atender a todos eles. Os relatos dos pais 

revelam o esforço que está associado a esta pretensão e o quanto pode ser difícil 

consegui-la e mantê-la. 

Com o aparecimento da doença, sucedem-se várias alterações no seio da família 

nuclear: alimentação, rotinas sociais, rotinas do quotidiano, funções de cada membro, 

separação dos membros. Estas alterações atingem todos os membros da família. Os 

pais revelam especial preocupação no que diz respeito ao impacto destas alterações 

nas outras crianças da família e mobilizam-se para que elas compreendam e aceitem 

as circunstâncias. Neste sentido, junto dos outros filhos, os pais procuram comunicar e 

explicar antecipadamente os acontecimentos e justificar a sua ocorrência. A aceitação 

de alterações pode constituir-se numa dificuldade para os pais quando estão envolvidas 

outras crianças pequenas, cuja capacidade para compreender o sucedido é 

naturalmente menor.   

Os pais são detentores de um vasto conjunto de informações sobre a 

doença/tratamento. Familiares diretos como avós e tios tendem a solicitar informações 

sobre a criança, para estarem a par da situação. Os pais fazem uma gestão da 

informação a transmitir a estes familiares, relativamente ao conteúdo e ao momento em 

que a transmitem.  

A transmissão de informação acontece sobretudo com dois propósitos: preparar 

algum familiar para ajudar nos cuidados ao filho ou então obter apoio emocional e afetivo 

de uma pessoa significativa. Na gestão da informação, os pais decidem quanto ao teor 

e restringem conteúdo a passar aos familiares alegando os seguintes motivos: (a) as 

pessoas desconhecem o contexto hospitalar da pediatria oncológica e por isso não são 

capazes de compreender a situação; (b) há acontecimentos relacionados com a 

doença/tratamento que poderão ser demasiado perturbadores; (c) determinada 

informação sobre a doença e tratamento é demasiado específica para ser 

compreendida; e (d) as pessoas desconhecem a realidade (doença, tratamento e 

prognóstico) da doença oncológica na criança. 

Ainda movidos pelo propósito de proteger a família, os pais ainda são capazes de 

proporcionar apoio emocional a familiares próximos como o cônjuge ou seus familiares 

diretos (pais e irmãos). Os pais procuram ter uma atitude otimista face à situação do 

filho e transmiti-la aos outros, porque acreditam que deste modo conseguem minimizar 

o sofrimento desses familiares. Ao mesmo tempo, eles acreditam ser importante manter 

esta atitude para conseguir manter-se na função de ser o suporte da família. 
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Tomar conta dos outros filhos 

 

«Na altura (fase de diagnóstico) (o meu marido) quis ficar (no hospital), (mas) também tinha 

que ir buscar a outra miúda à escola. Temos outra filha, também não podíamos estar aqui 

(os dois). Por muito que goste da C não podemos abandonar a outra filha.» (E16-13) 

 

Para os pais, ter outros filhos menores e dependentes é uma preocupação 

acrescida. Antes do aparecimento da doença, os pais exerciam a sua parentalidade 

junto de todos os filhos, procurando atender às necessidades de cada um de forma 

coordenada e equilibrada. Com o diagnóstico de cancro, o filho doente acaba por 

apropriar-se da maior parte do tempo e disponibilidade dos pais, comprometendo o 

exercício da parentalidade junto dos outros filhos. Os pais revelam-se conscientes desta 

realidade e são capazes de identificar as mudanças que a situação trouxe para os 

restantes filhos. As hospitalizações frequentes ou os tratamentos em hospital de dia 

durante dias seguidos e por várias horas levam à sua separação física dos outros filhos 

e dificultam o exercício das suas funções e responsabilidades parentais. Os pais de uma 

criança com cancro no seu propósito de tomar conta dos outros filhos mobilizam-se no 

sentido de: (a) identificar o que mudou para os outros filhos; (b) acompanhar as 

necessidades desenvolvimentais dos outros filhos; e (c) promover a integração dos 

filhos na nova condição da família. 

A doença oncológica numa criança traz consigo implicações várias para os 

restantes filhos. Uma das implicações com maior impacto para os outros filhos está 

relacionada com as ausências prolongadas e/ou frequentes de um dos pais para 

acompanhar o irmão doente. Esta circunstância condiciona os pais no tempo que tem 

para estar com os outros filhos e estes, por sua vez, ficam privados da presença 

materna/paterna e da normalidade da vida familiar que tinham anteriormente.  

Os pais revelam o desejo de continuar a acompanhar os outros filhos nas suas 

necessidades. As dificuldades que surgem estão relacionadas com o tempo que têm 

disponível para o fazer, a fase de desenvolvimento em que os filhos se encontram e a 

própria personalidade de cada filho.  

As necessidades dos filhos saudáveis relacionadas com a preservação da vida, 

tais como a alimentação, higiene, sono e repouso, normalmente são asseguradas ou 

supervisionadas por outro familiar adulto (o outro progenitor, avós ou tios). O que parece 

preocupar mais os pais são as necessidades emocionais e de afeto. Na opinião dos 

pais, o afastamento físico entre ambos e o facto de a criança ter de sair do seu ambiente 

familiar e ir viver com outros familiares são circunstâncias que podem dificultar a 

satisfação destas necessidades. Relativamente a crianças mais velhas, os pais referem 
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que os filhos apresentam necessidades relacionadas com práticas e rotinas que tinham 

anteriormente (i.e., ir às compras com a mãe, ter a companhia da mãe nas deslocações 

para a escola) e a necessidade de se manter no seu espaço e ambiente próprios.  

Para satisfazer as necessidades dos filhos, os pais procuram gerir as suas 

atividades junto do filho doente, de modo a ter tempo disponível para estar com os 

primeiros. Eles acreditam que se trata de uma condição necessária e imprescindível 

para: (a) minimizar o impacto da doença sobre estes filhos; (b) atender às necessidades 

dos filhos; e (c) atender às suas próprias enquanto progenitor. Para atender às 

necessidades dos restantes filhos, os pais desenvolvem estratégias para se libertar 

temporariamente dos cuidados ao filho doente. As principais estratégias passam por 

coordenar-se com o cônjuge na distribuição de funções ou ser substituído, 

temporariamente, por outro familiar que fica a tomar conta do filho doente.  

Os avós e tios são as pessoas que apoiam a família nuclear relativamente aos 

filhos saudáveis, assegurando as suas atividades diárias e algumas das necessidades 

durante as ausências dos seus progenitores. Mesmo assim, os pais têm a necessidade 

de se manter a par do dia a dia dos filhos. Para tal, socorrem-se de vários meios, como 

o telemóvel e a Internet, e mantêm um contacto frequente com os adultos, de modo a 

tomar conhecimento de acontecimentos e a orientar os cuidados. 

O processo de preparação destes filhos, para as circunstâncias atuais, é 

influenciado por vários fatores tais como a idade e sua capacidade de compreensão, 

circunstâncias em que tomam conhecimento do diagnóstico, capacidade emocional dos 

pais para lidar com esta tarefa.  

Relativamente à comunicação do diagnóstico, os pais desejam ser eles a controlar 

e a definir o momento em que os outros filhos tomam conhecimento do sucedido com o 

irmão. No entanto, este acontecimento nem sempre é controlado e gerido pelos pais 

devido a circunstâncias que rodeiam o momento em eles próprios tomam conhecimento. 

Por vezes são os familiares que estão a tomar conta dos filhos que gerem a informação. 

Os pais podem optar por comunicar o diagnóstico de imediato ou adiar a sua 

comunicação para um momento posterior. Tal decisão prende-se com a idade e 

capacidade dos filhos para compreender o sucedido e com a sua própria capacidade 

emocional para lidar com esta tarefa. Gradualmente, os pais adquirem conhecimento 

sobre as implicações da situação para a vida familiar. Em função disto, eles procuram 

preparar antecipadamente os filhos para as mudanças previstas, transmitindo a 

informação adequada e dando as explicações que consideram necessárias.  

As respostas dos filhos, ao diagnóstico do irmão e suas implicações, vão 

emergindo como resultado da conjugação de fatores intrínsecos e extrínsecos ao 

próprio. A fase de desenvolvimento em que se encontram e aspetos da sua 
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personalidade em combinação com fatores como a competência da família para atender 

às suas necessidades e a evolução da condição do irmão doente são aspetos que se 

conjugam e que influenciam as respostas destas crianças/jovens ao longo do tempo. De 

acordo com os relatos dos pais, os filhos em idades muito precoces não suscitam 

dificuldades acrescidas porque consegue-se que a maior parte das suas necessidades 

sejam asseguradas por familiar ou por uma pessoa afetivamente significativa. Filhos 

mais velhos (jovens e adultos jovens) surgem como um elemento facilitador do 

processo, podendo colaborar ativamente nos cuidados ao irmão doente e na 

manutenção das atividades do quotidiano da família. Na preparação dos filhos, as 

dificuldades acrescidas surgem relacionadas com crianças em idade escolar e 

adolescentes, nomeadamente no que diz respeito à aceitação das circunstâncias e 

gestão das emoções. Quando não conseguem gerir o impacto da situação sobre os 

filhos, no que diz respeito a aceitação e gestão de emoções, os pais procuram obter 

apoio profissional especializado, nomeadamente a intervenção de um psicólogo. 

 

Mobilizar a família como um recurso 

 

«[Nós] não estamos em nossa casa. Logo aí eu tive de recorrer a ajuda da família, porque 

nós não vivíamos cá, não temos cá casa e tive de pedir a uma tia para nos deixar 

lá ficar.» (E25-6) 

 

As necessidades atuais das famílias resultam da situação de doença da criança e 

do contexto familiar pré-existente com as suas relações, particularidades, fragilidades e 

dinâmicas estabelecidas. Nas situações mais frequentes, a mulher fica responsável por 

acompanhar o filho doente e providenciar todos os cuidados que ele necessita e o 

homem mantem a sua atividade profissional. Durante os períodos em que ambos 

permanecem em casa, a mulher acumula a manutenção do quotidiano familiar e o toma 

conta de todos os filhos. Durante os períodos de internamento do filho doente, em 

famílias com mais filhos menores, o homem fica responsável pelos cuidados aos outros 

filhos, com a ajuda de familiares, e sempre que é possível colabora no cuidado à criança 

doente. 

No nosso estudo participaram famílias com composição e situação distintas. Desta 

diversidade nas famílias, percebe-se que os pais podem ter necessidades diferentes 

relativamente ao apoio de terceiros. Os pedidos de ajuda acontecem sobretudo durante 

os períodos de internamento em que estão ausentes de casa. Normalmente, os pais 

solicitam ajuda aos seus pais, irmãos ou cunhados. Os pedidos de ajuda podem ser 

para: (a) apoiar o progenitor que permanece a trabalhar e cuida dos restantes filhos; 
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(b) preparar refeições; (c) ficar com os filhos durante o dia; e/ou (d) para fazer algumas 

atividades domésticas necessárias ao quotidiano da família. Os pais também solicitam 

ajuda para alguns cuidados indiretos ao filho doente, nomeadamente a confeção de 

certos alimentos, cuidados na manutenção da roupa durante as hospitalizações mais 

prolongadas, limpeza da casa antes da alta hospitalar. Atendendo ao conhecimento que 

possuem sobre a família e as relações que têm com os vários elementos, os pais sabem 

qual a disponibilidade e o tipo de ajuda que cada pessoa pode oferecer. 

Resumindo, tomar conta do filho no contexto da doença envolve a realização de 

um vasto leque de atividades, representando para os pais muitas horas de trabalho com 

uma dedicação quase exclusiva e, por vezes, acompanhado de degaste físico e 

emocional. A par das necessidades deste filho coexistem as necessidades da família 

como um todo e as necessidades individuais de cada um dos seus elementos. Perante 

este cenário, é natural que os pais tenham que solicitar ajuda junto dos familiares que 

lhe são mais próximos e junto de pessoas significativas. Entre os familiares mais 

próximos encontram-se o próprio cônjuge, pais, irmãos e cunhados. 

 

3.7.7. Assumir as condições do presente 

O diagnóstico de cancro e o seu tratamento faz com que a criança passe a ter 

necessidades de cuidados distintas das que possuía até então. Esta circunstância faz 

com que os pais experimentem a sensação de que tomar conta deste filho implica novas 

aprendizagens.   

Os pais, pela sua função e papel na família têm alguma dificuldade em abandonar 

padrões anteriores. Perante o sucedido, observa-se o seu desejo e empenho em 

continuam a tomar conta do filho, integrando e assumindo as novas necessidades e 

cuidados que resultam da doença/tratamento. Simultaneamente, eles desejam e tentam 

manter as atribuições e responsabilidades que tinham na família. Para os profissionais 

de saúde importa saber em que medida os pais têm noção da excecionalidade da sua 

situação e se são capazes de comparar e reconhecer as diferenças da sua vida atual 

com a que possuíam. A análise dos dados revelou que “Assumir as condições do 

presente” revela-se na medida em que os pais: (a) identificam o que mudou no tomar 

conta do filho; (b) identificam as suas dificuldades como cuidador; e (c) desenvolvem 

estratégias para gerir o cansaço. 
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Identificar o que mudou no tomar conta do filho 

 

«(O que mudou no tomar conta da R?) Mudou muita coisa… acho que voltamos a ter um 

bebé. Porque voltamos a ter todos os cuidados que tínhamos quando ela era um bebé.» 

(E21-8) 

 

Os pais são capazes de identificar o que mudou no tomar conta do filho. No 

entanto, é uma noção que surge e que se desenvolve com a experiência e influenciada 

por ela. Nos discursos dos pais emerge a noção de que “agora o filho necessita de mais 

cuidados”, nomeadamente com a higiene, sono, alimentação e proteção. Assegurar a 

alimentação e higiene, zelar pelas horas de sono e descanso e proteger o filho de riscos 

são atividades que fazem parte das atividades parentais na promoção do 

desenvolvimento saudável de um filho. Algumas destas atividades já tinham uma rotina 

estabilizada e estavam integradas na dinâmica familiar. Mas, com a doença elas 

assumem maior relevância, têm novos requisitos e exigências, passando a ser 

realizadas com maior atenção, intencionalidade e rigor. Um dos exemplos mais vezes 

mencionados é a questão da alimentação. Os pais verbalizam que confecionar e 

alimentar o filho são duas atividades que passaram a consumir mais recursos 

económicos e a necessitar de mais tempo para a sua concretização.   

Com o desenvolvimento psicomotor, uma criança vai adquirindo cada vez mais 

autonomia na satisfação das suas necessidades individuais básicas e atividades da vida 

diária. Uma das consequências da doença/tratamento pode ser a regressão na 

autonomia, resultando na dependência dos outros para a satisfação das suas 

necessidades. Os pais identificam esta situação e atuam no sentido de assistir ou de 

voltar a substituir o filho durante o tempo que seja necessário. Um dos exemplos 

mencionado pelos pais diz respeito ao tomar banho. A criança pode necessitar de ajuda 

ou de ser substituída pela debilidade da sua condição física ou devido à presença de 

dispositivos médicos, como por exemplo o cateter venoso central parcialmente 

implementado.  

As necessidades atuais da criança também implicam com rotinas, dinâmicas e 

organização familiar. Os pais identificam estas necessidades e efetuam as mudanças 

que consideram necessárias. Os exemplos mencionados pelos pais relacionam-se com 

limpeza frequente dos espaços frequentados pela criança; limpeza e desinfeção de 

objetos que são para uso da criança; redistribuição dos membros da família pelas 

divisões da casa (atribuindo um quarto só para o filho).  

A partir da informação transmitida pelos profissionais de saúde e da experiência 

pessoal com o “tomar conta”, os pais percebem que podem ocorrer alterações súbitas 
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e subtis na condição física do filho. Em função disso, eles desenvolvem uma atitude de 

“hipervigilância” sobre a condição global do filho e das condições que o rodeiam. Sendo 

que esta atitude surge quer da natureza da doença e respetivos cuidados, quer da 

necessidade de identificar, precocemente, alterações na condição da criança.  

Uma criança com cancro é alvo de maior atenção parental e de mais horas de 

cuidados por um longo período de tempo. No entanto, os pais tendem a considerar estas 

circunstâncias como algo inerente ao tomar conta de um filho e ao dever de o fazer. 

Esta conjuntura contribui para que os pais tenham alguma dificuldade em reconhecer 

as exigências a que estão sujeitos em resultado das necessidades e cuidados do filho.   

 

Identificar as suas dificuldades como cuidador 

 

«Estou-lhe a dar aquilo, mas para mim é uma dor de alma estar a picá-la! Aquilo já vem com 

agulha. Agora espetar aquilo tudo na carne da minha rica filhinha, dói-me o coração! E ela 

queixa-se e a mim isso dói-me ainda mais.» (E17-15) 

 

O progenitor, que está responsável por tomar conta do filho, fica sujeito a um 

contexto (doença oncológica) que não lhe é familiar, exercendo a sua parentalidade sob 

condições de elevada exigência. Integrar este acontecimento na sua vida pessoal e 

familiar, e estar à altura das solicitações, resulta em dificuldades de natureza diversa. 

As dificuldades podem resultar dos cuidados diretos à criança, de condições e 

características pessoais, de questões relacionadas com a gestão da família. 

No que diz respeito ao tratamento, os pais referem ter dificuldade em lidar com 

alguns dos cuidados associados aos medicamentos (i.e., jejum) e seus efeitos 

secundários (i.e., vómitos, náuseas, alterações de humor, anorexia). Relativamente à 

criança, os pais referem dificuldade em lidar com a dor, sofrimento e tristeza que o filho 

manifeste. Foram ainda identificadas algumas dificuldades relacionadas com o conciliar 

das necessidades e cuidados de todos os membros da família. Os pais verbalizam que 

é difícil continuar a tomar conta dos outros filhos, atender às necessidades de todos e 

estabelecer prioridades. As dificuldades serão maiores sobretudo quando não podem 

contar com a ajuda do cônjuge e/ou têm vários filhos menores à sua responsabilidade.  

Com a doença, as despesas relacionadas com os cuidados da criança aumentam 

substancialmente. De entre as despesas são mencionadas as deslocações ao hospital 

e os cuidados com a alimentação (i.e., aquisição de produtos em doses individuais e a 

rejeição de produtos não consumidos na totalidade). A par destes acontecimentos, é 

frequente que um dos progenitores tenha de interromper a sua atividade profissional 

implicando uma diminuição significativa no rendimento familiar. O aumento das 
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despesas e da diminuição de rendimentos é uma realidade nestas famílias, numa fase 

em que os recursos internos estão dirigidos para a criança. 

 

Desenvolver estratégias para lidar com o cansaço 

 

«E muitas vezes se eu estiver 24 horas sobre 24 horas, começa a ficar um cansaço e um 

desgaste tal, que começa a deteriorar-se. Eu começo a sentir-me cansada! E eu acho que se 

sair e se for fazer qualquer coisa e ela ficar com alguém, eu chego, estou melhor, e até ela 

está melhor!» (E14-7) 

 

O cansaço é uma situação experimentada pelos pais, descrevendo-o como uma 

diminuição da energia e da capacidade para lidar com toda a situação. Alguns pais 

podem revelar uma certa reserva em o assumir. Trata-se de um cansaço relacionado 

com a atividade física que realiza diariamente, com a intensidade dos acontecimentos 

experimentados e partilhados e com o arrastar de toda a situação por vários meses ou 

anos. Quando os pais experimentam este estado, a seu tempo e modo, eles reagem e 

mobilizam-se porque não querem comprometer a sua capacidade para tomar conta do 

filho. As estratégias que os pais utilizam para gerir o cansaço podem passar por: 

(a) ausentar-se de junto do filho, por períodos de tempo mais ou menos longos, de 

acordo com a sua vontade e capacidade; (b) proporcionar períodos de descanso para 

si; (c) proporcionar atividades de lazer para o próprio; (d) centrar a sua atenção nas 

necessidades e nos cuidados dos outros filhos; e (e) realizar atividades lúdicas com toda 

a família. 

 

3.7.8. Viver numa nova condição 

Os pais que vivem a experiência de tomar conta de um filho com cancro 

desenvolvem a noção de que ter e tomar conta deste filho é um acontecimento capaz 

de provocar mudanças definitivas nas suas vidas e na sua própria identidade. Os pais 

são capazes de analisar criticamente as circunstâncias em que estão a viver, 

reconhecendo o que mudou e identificando as condições do presente. Tomar conta de 

um filho com cancro é promotor do desenvolvimento de novas competências que 

ultrapassam as necessárias para o exercício do papel parental. À medida que os pais 

adquirem experiência, progridem em novas competências e se apercebem da 

relevância do seu desempenho, vão sendo capazes de avaliar as capacidades pessoais 
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na resposta aos problemas com que lidam diariamente. As circunstâncias mencionadas 

anteriormente são promotoras da integração da nova condição em que vive. 

 

Revelar confiança no controlo da doença 

 

«O meu filho àquilo que ele já passou, acho que ele tem o direito de ser feliz e acho que ele 

ainda vai ser feliz e vai conseguir! […] Vai correr tudo bem…» (E12-16) 

 

No curso da doença/tratamento é natural que os pais vivenciem diferentes 

situações. Umas mais difíceis e marcadas pela angústia e pelo medo, outras de uma 

certa tranquilidade e sensação de controlo da situação. Ter uma postura positiva ao 

longo do processo e acreditar na cura são atitudes que permitem que os pais sejam 

capazes de perspetivar o regresso à normalidade e fazer planos para o futuro. A 

confiança no controlo da doença revela-se através da: (a) apresentação de uma atitude 

positiva ao longo do processo; (b) acreditar na cura da doença; (c) perspetivar o 

regresso à normalidade; e (d) ter planos para o futuro.  

Desde cedo, os pais adquirem a noção de que se trata de uma situação grave e 

que necessitam de enfrentar os riscos e o que possa acontecer. Gradualmente, eles 

optam por adotar uma atitude otimista e de enfrentamento da doença e suas 

adversidades, porque consideram importante para o filho e para si próprios. O estudo 

revela que apesar das vicissitudes, nomeadamente a recidiva da doença, os pais 

procuram manter uma atitude otimista. O facto de o plano de tratamento decorrer de 

acordo com o planeado também é motivador deste tipo de postura. 

Tal como já foi dito anteriormente, o curso da doença/tratamento faz-se com uma 

dose de imprevisibilidade e por vezes surgem situações que interferem no planeado, 

colocando em risco a eficácia do tratamento ou a sobrevivência da criança. Os pais 

fazem referência a este tipo de situações e de como elas estão presentes no seu dia a 

dia. Por vezes, junto do filho, eles vivem momentos de grande incerteza e angústia, mas 

simultaneamente procuram acreditar que a criança irá ficar curada no final de todo o 

processo. “Acreditar na cura” é uma imposição que os pais colocam a si próprios, 

tratando-se de uma estratégia que resulta de um processo racional e intencional. 

Acreditar na cura proporciona esperança, sentimento de controlo sobre a situação e 

permite manter-se confiante. A esperança, o sentimento de controlo e a confiança na 

cura revelam-se como necessidades destes pais para prosseguirem na sua missão. 

O regresso a uma rotina e dinâmicas que possuíam antes do aparecimento da 

doença é um desejo expresso pelos pais. Alguns adiam este desejo para quando o filho 
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concluir o tratamento e os médicos comunicarem que a criança está curada. Enquanto 

há pais que, ainda durante o processo de tratamento, perspetivam conseguir regressar 

a algumas das rotinas que possuíam. O regresso à normalidade passa: (a) por o filho 

voltar a frequentar a escola e realizar as atividades que fazia; (b) pelo próprio regressar 

ao trabalho ou retomar projetos interrompidos; e (c) por cada membro da família voltar 

ao quotidiano que tinha.   

Quando questionados diretamente sobre se tinham planos para o futuro, alguns 

pais revelaram-se cautelosos na resposta e alguns afirmaram mesmo ter deixado de 

fazer planos. No entanto, ainda que de uma forma não assumida, os seus discursos 

revelam que fazem projeções para o futuro acerca do que irão fazer e do que querem 

que aconteça. O acreditar na cura da doença e no regresso à “normalidade”, e ainda o 

facto de ter passado por um período de privações, faz com que a pessoa tenha 

necessidade de desenvolver projetos, ainda que sejam para concretizar mais tarde. 

 

Revelar capacidade crítica sobre as suas capacidades 

 

«O que eu tenho para dizer é que temos de continuar a trabalhar e aprender para melhorar, 

mesmo com os nossos erros. E melhorar cada vez mais, porque eu acho que cada vez mais 

estou a melhorar… que eu acho que tenho melhorado!» (E18-7) 

 

Tomar conta de uma criança com cancro coloca os seus progenitores sob um 

desempenho de grande exigência e dedicação, levando alguns pais a referir-se à 

situação como estando a viver uma experiência parental única e diferente do que já 

tinha experimentado. As capacidades pessoais e as competências parentais são 

testadas e desenvolvidas num nível nunca dantes experimentado. Os pais afirmam que 

há situações que os levam a experimentar o sentimento de ter atingido o limite das suas 

capacidades ou até mesmo o sentimento de incapacidade. Uma pessoa acreditar nas 

suas capacidades para produzir os efeitos pretendidos é importante na medida que 

funciona como propulsor da motivação que necessita para se manter em função. As 

«pessoas com elevada segurança nas suas capacidades abordam as tarefas difíceis 

como desafios em vez de uma ameaça a ser evitada», promovendo a realização pessoal 

e o bem-estar (Bandura, 1994, p. 71). Reveste-se de grande importância os pais 

desenvolverem ou possuírem capacidade crítica sobre as suas capacidades e 

competências. A partir do nosso estudo, foi possível observar que os pais fazem juízos 

sobre as suas capacidades e competências. Neste caso, a capacidade crítica dos pais 

compreende: (a) ter uma visão positiva sobre as suas capacidades; (b) revelar 

confiança no seu desempenho; (c) revelar motivação para aprender; (d) gerir as suas 
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limitações; e (e) identificar as suas limitações e os limites da sua eficácia. 

Ter uma opinião sobre as suas capacidades é importante porque significa que a 

pessoa é capaz de localizar o seu potencial face ao desempenho que é esperado ou 

necessário. O estudo revela que os pais podem desenvolver um juízo positivo sobre as 

suas capacidades para tomar conta do filho e gerir as demais solicitações. Esta 

apreciação desenvolve-se ao longo do tempo e pode variar em função das experiências 

e acontecimentos que vivem. O caráter imprevisível da doença, a resposta da criança 

ao tratamento e conseguir manter a família em equilíbrio podem interferir nesta 

construção. 

Na fase inicial da doença, os pais podem apresentar-se inseguros quanto às suas 

capacidades e com medo de não serem capazes. Gradualmente, vão-se sentindo mais 

capazes de providenciar os cuidados que o filho necessita. A aprendizagem que resulta 

do dia a dia e a proximidade/presença dos profissionais de saúde são duas 

circunstâncias determinantes neste processo. À medida que o tomar conta do filho se 

torna familiar e adquirem algum domínio sobre a situação (em termos de interpretar 

cada momento e saber quais as decisões a tomar), os pais ficam com maior 

disponibilidade para gerir e integrar as outras solicitações que fazem parte do seu 

quotidiano. 

A confiança no desempenho é algo que surge ao longo do tempo, com o 

envolvimento no tomar conta. As experiências parecem ser, sobretudo as positivas, um 

dos fatores que contribui para que assim seja. Assim como o envolvimento solicitado 

pelos profissionais de saúde em cuidados complexos ou quando estes delegam, nos 

pais, a responsabilidade de os realizar na totalidade O reconhecimento das 

competências dos pais por parte dos profissionais de saúde é referido pelos próprios 

como acontecimento importante e que vem reforçar a sua confiança no que diz respeito 

ao desempenho que apresentam. 

Tomar conta do filho no contexto da doença implica aprendizagem. Este facto é 

assumido pelos pais nas suas entrevistas. A partir da análise dos dados, emerge que a 

motivação para aprender estará relacionada fundamentalmente com três fatores: 

necessidade de garantir a continuidade dos cuidados quando o filho regressa a casa; 

necessidade de garantir as condições de segurança que o filho necessita, o que implica 

ser capaz de identificar as necessidades a cada momento; o desejo de conhecer com 

pormenor tudo o que envolve a situação do filho. 

Na tentativa de dar resposta a todas as suas funções e deveres os pais 

deparam-se com limitações de natureza diversa, sendo que algumas delas poderão ser 

de difícil resolução. A vivência deste tipo de experiências poderá ter um impacto 

negativo sobre cada um, com repercussões na perceção da autoeficácia e 
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consequentemente na sua autoimagem. O estudo revela que este tipo de situações está 

muito associado à existência de outros filhos. Os pais tendem a sentir-se culpados por 

não conseguirem proporcionar-lhes as condições de vida familiar que possuíam antes 

do aparecimento do cancro e por permanecerem muito tempo ausentes, delegando o 

cuidado dos filhos a outras pessoas. Por este motivo torna-se importante que os pais 

reconheçam a exigência da situação que estão a viver e aceitem as limitações inerentes. 

A experiência de tomar conta do filho também pode funcionar como um impulso 

para ultrapassar certas limitações de natureza pessoal ou relacionadas com a sua 

personalidade. Perante determinadas necessidades de cuidados do filho doente e 

perante necessidades dos outros filhos, os pais veem-se obrigados a tomar decisões, a 

agir ou até a superar medos e dificuldades pessoais. 

Tendo em conta o envolvimento da família, e dos progenitores em especial, nos 

cuidados à criança é fundamental que, a par do desenvolvimento da perícia nos 

cuidados, os pais sejam capazes de identificar as suas limitações pessoais e os limites 

na sua capacidade de atuar eficazmente no que diz respeito às necessidades do filho. 

O estudo revela que os pais conseguem identificar limitações de natureza pessoal 

relativamente a certos cuidados que o filho possa necessitar, de um modo particular 

aqueles que possam causar alguma dor. Também são capazes de identificar quando os 

cuidados que a criança necessita estão para além do seu desempenho e competência. 

Com o tempo, os pais desenvolvem uma compreensão adequada das suas limitações 

e passam a aceitá-las.  

 

Revelar capacidade crítica sobre as circunstâncias que está a viver 

 

«Eu tenho de ter os pés assentes na terra para ver que o que falta do tratamento da R, não 

será fácil! Porque a R tinha um tumor de grau IV, com metástases pulmonares que ainda 

estão lá, mas que com os seis ciclos reduziram e algumas desapareceram.» (E21-8) 

 

O quotidiano da criança e sua família é condicionado pela imprevisibilidade e 

exigências que resultam tanto da doença oncológica como do seu tratamento. Os relatos 

dos pais revelam que estas circunstâncias lhes trazem dificuldades acrescidas na 

medida em que os impede de programar o quotidiano e dificulta a articulação de todas 

as solicitações a que têm de dar resposta. Os pais veem-se confrontados com este 

cenário e ao mesmo tempo com a necessidade de produzir a resposta mais adequada 

para cada situação. Numa fase inicial, percebe-se que os progenitores procuram 

ajustar-se e dar resposta a todas as solicitações, mas que nem sempre o conseguem 

ou fazem-no à custa de um grande dispêndio de recursos pessoais. Perante estas 
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circunstâncias, é importante que os pais sejam capazes de analisar o seu dia a dia, 

ajuizar sobre as circunstâncias e identificar as possibilidades e as vantagens que poderá 

tirar delas. 

O envolvimento no processo, o tomar conta do filho e o contacto regular com os 

profissionais de saúde permitem que os pais desenvolvam a capacidade de reconhecer 

que as condições da sua vida pessoal, profissional e familiar são diferentes das que 

tinham anteriormente.   

A experiência de tomar conta de um filho com doença crónica pode ser uma 

circunstância de aprendizagem e de valorização face às exigências que têm de dar 

resposta. O estudo revela que os pais são capazes de identificar aspetos positivos na 

experiência que estão a viver. Apesar da gravidade da situação e de todas as 

dificuldades e problemas a ela associados, há pais que referem que nem tudo é mau e 

conseguem identificar aspetos positivos: (a) o desenvolvimento de habilidades e 

aquisição de competências para além do expectável; (b) a superação de dificuldades 

pessoais; (c) o respeito por parte dos outros; (d) o reconhecimento do mérito pelo 

próprio e pelos outros; e (e) o reforço da autoconfiança.  

 

Integrar na sua identidade a nova condição em que vive 

 

«A sensação que eu tenho muitas vezes é que quando a A piora… eu sinto-me como um ioió! 

A A piora, eu esqueço tudo e estou lá em baixo com ela a tentar resolver as coisas. Depois a 

A melhora, e eu fico cá em cima a fazer outras coisas…» (E14-7) 

 

A circunstância de ter um filho com uma doença oncológica tem repercussões 

diretas sobre a família nuclear e de um modo particular sobre o progenitor que fica a 

tomar conta dela. O pai/mãe experimenta modificações e constrangimentos no que se 

refere à vida que tinha anteriormente. Dos constrangimentos destaca-se a menor 

disponibilidade para os outros filhos; menor disponibilidade para a manutenção das 

dinâmicas familiares do quotidiano; menor disponibilidade para atender às 

necessidades pessoais; menor liberdade de ação e dificuldade em planear a vida a curto 

e médio prazo. Os dados também revelam que os pais reformulam objetivos, ajustam o 

quotidiano, modificam rotinas, procuram alternativas ao pré-existente e ajustam 

atividades da família de modo a que todos os membros da família se sintam incluídos e 

satisfeitos. 

O desejável é que esta pessoa seja capaz de retomar a sua vida, de acordo com 

os seus desejos, possibilidades, e circunstâncias integrando todos os condicionalismos 

e alterações a que o presente a sujeita. O nosso estudo revelou que os pais procuram 
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integrar na sua identidade a nova condição em que vivem. De acordo com a nossa 

análise dos dados, este acontecimento envolve: (a) identificar o que mudou na sua vida; 

(b) aprender a (con)viver com a doença; (c) gerir as suas necessidades; e (d) promover 

hábitos de vida saudáveis 

Os pais revelam-se capazes de identificar as mudanças que ocorrem nas suas 

vidas com o diagnóstico da doença. Uma análise detalhada dos dados permitiu-nos 

identificar em que domínios elas acontecem e perceber o quanto estão relacionadas 

com o exercício da parentalidade. A experiência de tomar conta do filho numa condição 

de doença, com fragilidades e dependências, a necessitar de cuidados e atenção 

intensivos leva os pais a sentirem uma nova experiência de parentalidade. Para alguns, 

o momento atual permite-lhes: (a) ter mais tempo para estar e tomar conta do filho, tal 

como aconteceu quando a criança nasceu; (b) valorizar e promover mais o estar com 

os filhos; (c) reviver a sensação de estar a tomar conta de um filho recém-nascido, pela 

intensidade dos cuidados e dependência/fragilidade da criança; e (d) experimentar 

novos desafios, no seu exercício parental, mesmo já quando tinham tido tomado conta 

de outros filhos mais velhos. 

Com a declaração do diagnóstico da doença, a criança passa a ser a prioridade 

dos pais não só pelos riscos associados à doença, mas também pelos cuidados de que 

necessita. Os pais são capazes de identificar as implicações deste acontecimento nas 

suas vidas, mencionando: (a) a interrupção ou a reformulação da atividade profissional; 

(b) a reformulação/adiamento de objetivos pessoais; (c) a abdicação de rotinas sociais; 

(d) menor disponibilidade para os restantes membros da família e para o próprio; 

(e) existir sob uma preocupação constante; e (f) viver em função do dia a dia. 

 A interrupção da atividade profissional surge como a implicação, e em certa 

medida, a restrição que é sentida como uma perda efetiva, sobretudo pela satisfação e 

realização pessoal que lhe está associada e pelo impacto na economia familiar.  

O primeiro passo para viver com esta situação passa pela aceitação das 

circunstâncias. O estudo revelou que a aceitação da doença pelos pais passa por: 

(a) aceitar o sucedido, ainda que não haja respostas a justificar o aparecimento da 

doença; (b) aceitar as limitações impostas pela doença; (c) desenvolver uma atitude de 

enfrentamento face à situação; (d) atribuir um significado/propósito ao sucedido; e 

(e) ter uma atitude positiva face ao futuro.  

Ainda que sob os condicionalismos resultantes da doença, os pais procuram 

adquirir alguma estabilidade e normalização de acordo com o que a doença permite. A 

(re)integração da criança na comunidade corresponde a um dos objetivos dos pais. A 

vida em comunidade pode ser difícil de retomar por contingências que resultam da 

doença/tratamento (i.e., a suscetibilidade à infeção, instabilidade na condição física da 
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criança, internamentos prolongados) e por contingências que resultam da própria 

comunidade (i.e., falta de conhecimento sobre a doença, rejeição da criança com 

necessidades especiais). Relativamente aos fatores diretamente relacionados com a 

criança e sua condição, observa-se que os pais vão desenvolvendo estratégias e ações 

que permitem que a criança retome, gradualmente, a vida em comunidade, procurando 

assegurar as condições de segurança que necessita. No que diz respeito às dificuldades 

produzidas pela comunidade, os pais, ao longo do tempo, tornam-se capazes de 

enfrentar o preconceito e de mobilizar os recursos que consideram necessários para o 

bem-estar do filho. 

Outro acontecimento que consideramos ser revelador da aceitação das 

circunstâncias em que vivem diz respeito ao acreditar que a sua experiência e 

conhecimento sobre tomar conta de um filho com cancro poderá ser útil a outras 

pessoas. Em função disso envolvem-se em atividades de divulgação dirigidas a outros 

pais ou manifestam a pretensão de vir a integrar numa organização de voluntariado 

destinada a apoiar famílias de crianças com cancro.  

A centralidade adquirida pela criança com cancro parece ser um acontecimento 

transversal às famílias acometidas por esta doença. Outra circunstância observada diz 

respeito ao progenitor, responsável por tomar conta da criança, relegar para segundo 

plano os seus objetivos profissionais e pessoais. No entanto, mesmo sob circunstâncias 

excecionais, alguns deles são capazes de falar sobre as suas necessidades. Nos seus 

discursos emergem necessidades associadas às rotinas e atividades que tinham, 

nomeadamente a atividade profissional e ter tempo disponível para si. Outra 

necessidade que surge com frequência, e bastante relevante para os pais, está 

relacionada com a existência de outros filhos e com o desejo de poder estar com eles. 

Os pais procuram conciliar as suas necessidades com as circunstâncias e 

oportunidades que dispõem, tendo em conta que a satisfação das mesmas quase 

sempre implica ter de deixar o filho ao cuidado de alguém. Ou seja, para poder satisfazer 

as suas necessidades, os pais estão dependentes da condição do filho, se está estável 

ou não, e da disponibilidade de terceiros para ficar com a criança durante a sua 

ausência. 

Os pais que conseguem manter alguma atividade profissional fazem-no em função 

das condições do filho. Em fases iniciais do tratamento, esta atividade é muito 

condicionada pela doença/tratamento, pela condição global da criança e suas 

necessidades e pelo apoio de terceiros. Em fases mais tardias do tratamento, a 

atividade é mantida em coordenação com os cuidados ao filho (i.e., vindas ao hospital). 

A preocupação pela própria condição de saúde é uma atitude que surge entre os 

pais ainda que de uma forma discreta. A prioridade está toda dirigida para o filho e para 
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promoção dos cuidados que ele necessita. No entanto, entre alguns pais surge a noção 

de que é importante zelar pela sua própria condição de saúde. Ainda que tal atitude, por 

vezes, esteja associada à necessidade de estar bem para conseguir tomar conta do 

filho. Tais cuidados estão relacionados com uma prática regular de atividade física, 

cuidados com a alimentação e adoção de medidas preventivas relativamente a doenças 

contraídas por contágio. 

 

 

3.8. Discussão dos resultados 

Quando iniciámos o trabalho empírico, estávamos convictos que o objeto de 

estudo ficaria suficientemente conhecido através da identificação do fenómeno e sua 

descrição. No entanto, a metodologia de pesquisa selecionada – teoria fundamentada 

nos dados – começou a revelar, desde cedo, a complexidade e extensão do objeto de 

estudo, incitando a um envolvimento cada vez mais profundo com o mesmo. 

Considerámos, assim, pertinente progredir no conhecimento sobre o mesmo, para além 

da sua descrição, procurando compreender a sua natureza, relações e a forma como 

ocorre, desenvolvendo teoria sobre o mesmo. Esta opção resultou não só do método de 

análise dos dados, mas também do nosso propósito de desenvolver conhecimento que 

permitisse sustentar a prática clínica dos enfermeiros. Até porque, tal como refere Meleis 

(2012), as teorias da enfermagem devem ser desenvolvidas também para providenciar 

aos clínicos estruturas de apoio às prescrições de enfermagem.  

No capítulo anterior, desenvolvemos uma explicação detalhada da experiência de 

tomar conta de um filho com cancro centrada nas respostas parentais identificadas, 

reunidas segundo oito categorias (de acordo com o conteúdo, as inter-relações e as 

complementaridades daquelas respostas).  Estas categorias (ou famílias de respostas 

parentais) expressavam propósitos genéricos, correspondendo a domínios de intenções 

recorrentes entre os pais que tomam conta de um filho com cancro. Tendo em conta o 

conhecimento produzido sobre as respostas parentais, o referencial teórico que lhes 

deu sustentação e os resultados de uma revisão integrativa que realizámos (Cerqueira, 

Pereira, e Barbieri, 2016), julgámos ser adequado compreender estas categorias como 

“padrões de resposta” para a transição em estudo. Ou seja, no que se refere à 

experiência transicional de tomar conta de um filho com cancro, entendemos como 

padrão de resposta um conjunto de respostas parentais que expressam um domínio de 

intenções, recorrente entre os pais que vivem a transição. Assim, as categorias “Tomar 

conta do filho otimizando o seu crescimento e desenvolvimento”; “Tomar conta do filho 
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assegurando as necessidades e os cuidados no contexto da doença e tratamento”; 

“Tornar-se parceiro nos cuidados ao filho”; “Gerir relações interpessoais no contexto dos 

cuidados”; “Preparar a família para integrar o filho com a sua nova condição”; “Atender 

às necessidades da família”; “Assumir as condições do presente” e “Viver numa nova 

condição” foram consideradas como “padrões de resposta” da experiência em 

estudo. 

No que diz respeito à Teoria das Transições, os autores referem ser 

responsabilidade dos enfermeiros procurar padrões de resposta próprios das 

comunidades a quem prestam cuidados, em vez de se limitarem aos que estão 

identificados na literatura (Meleis e Trangenstein, 1994). Neste sentido, Meleis (2012) 

faz referência à importância de se desenvolver teoria para maior conhecimento da 

natureza das transições e dos padrões de resposta associados (Meleis, 2012).  

Ainda durante a análise dos dados, com o processo de teorização, agruparam-se 

as diversas categorias (entendidas agora como “padrões de resposta”) em quatro 

“grandes categorias”: “Assegurar as necessidades e providenciar cuidados ao filho”; 

“Aprender a viver no contexto dos cuidados”; “Prosseguir em família”; e “Continuar a 

existir sob uma nova condição” (ver Quadro 3). 

 

Estas grandes categorias podem ser entendidas como “dimensões da 

experiência” pelo seu nível de abstração e pela capacidade de revelar que tomar conta 

de um filho com cancro envolve: (a) a relação da pessoa com o filho; (b) a relação da 

pessoa com os profissionais de saúde e com outros pais de crianças com cancro; (c) a 

relação da pessoa com a família; e (d) a relação da pessoa consigo própria. 

A dimensão “Assegurar as necessidades e providenciar cuidados ao filho” reúne 

respostas desenvolvidas pelos pais na condição de responsáveis por tomar conta da 

criança ao longo do curso da doença e seu tratamento. O isolamento de factos, 

presentes nos dados, e a sua concetualização permitiu compreender que uma parte 

significativa dos acontecimentos relevantes correspondiam a respostas parentais 

relacionadas com o “Tomar conta do filho otimizando o seu crescimento e 

desenvolvimento” e com o “Tomar conta do filho assegurando as necessidades e 

cuidados no contexto da doença”. 

A dimensão “Aprender a viver no contexto dos cuidados” está relacionada com o 

facto de os pais continuarem a tomar conta dos filhos durante os períodos de 

internamento ou dos cuidados em ambulatório, realizando cuidados de natureza e 

complexidade diversa. No exercício das suas funções, os pais vão estar em grande 

proximidade com os profissionais de saúde e com os pais de outras crianças com 

cancro. Neste processo, eles vão desenvolvendo competências para gerir de forma mais 
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adequada a relação com ambos. Esta dimensão compreende respostas parentais 

relacionadas com o “Tornar-se parceiro nos cuidados ao filho” e com a necessidade de 

“Gerir relações interpessoais no contexto dos cuidados”. 

A dimensão “Prosseguir em família” está relacionada com o facto de, na maior 

parte das vezes, serem as mulheres a assumir-se como as principais responsáveis 

pelos cuidados do filho doente e, simultaneamente, quererem manter o seu papel na 

família. Esta dimensão compreende respostas parentais relacionadas com o propósito 

de “Preparar a família para integrar o filho com a sua nova condição” e de “Atender às 

necessidades da família”. 

A dimensão “Continuar a existir sob uma nova condição” emerge de repostas 

parentais que revelam como os progenitores procuram “Assumir as condições do 

presente” e “Viver numa nova condição”. O diagnóstico de cancro no menor traz consigo 

consideráveis mudanças na vida dos seus pais, nomeadamente no que diz respeito a 

tomar conta deste filho, a projetos e expetativas pessoais e familiares.  

Será com base nestas “dimensões” das respostas parentais, e atendendo aos 

“padrões de resposta” identificados, que iremos desenvolver a discussão sobre os 

resultados desta fase da investigação. Refira-se que realizámos, previamente, uma 

revisão integrativa da literatura de modo a perceber em que medida o conhecimento 

publicado sobre o nosso objeto de estudo poderia refinar, apoiar ou refutar os resultados 

que tínhamos obtido através da teoria fundamentada nos dados (Cerqueira et al., 2016). 

De uma forma global os resultados da revisão integrativa foram ao encontro dos 

resultados da teoria fundamentada nos dados, ainda que não cobrindo a totalidade dos 

mesmos. Esta última foi quem mais contribuiu para a minúcia do conhecimento obtido 

sobre as respostas parentais associadas ao curso da transição. Simultaneamente, os 

resultados da revisão integrativa revelaram-se de grande utilidade e pertinência para a 

discussão dos resultados. 
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Quadro 3. Dimensões, padrões de resposta e respostas parentais presentes na transição 

DIMENSÃO PADRÕES DE RESPOSTA RESPOSTAS PARENTAIS 

A
s
s
e
g
u
ra

r 
a
s
 n

e
c
e
s
s
id

a
d
e

s
 e

 

p
ro

v
id

e
n
c
ia

r 
c
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id
a

d
o
s
 a

o
 f
ilh

o
 

Tomar conta do filho 
otimizando o seu crescimento e 
desenvolvimento 

- Assegurar as necessidades de autocuidado do 

filho; 

- Promover a integração da nova condição de saúde 

pelo filho. 

Tomar conta do filho 

assegurando 

as necessidades e os cuidados 

no contexto da doença e 

tratamento 

- Providenciar cuidados no controlo da doença; 

- Gerir o regime alimentar do filho; 

- Promover as condições de segurança que o filho 

necessita; 

- Assegurar a continuidade dos cuidados no 

regresso a casa;  

- Mobilizar recursos necessários aos cuidados do 

filho; 

- Apoiar o filho na relação com os profissionais de 

saúde; 

- Recorrer a terapias complementares. 

A
p
re

n
d
e
r 

a
 v

iv
e
r 

n
o
 c

o
n
te

x
to

 d
o
s
 

c
u
id

a
d
o
s
 

Tornar-se parceiro nos 
cuidados ao filho 

- Adquirir expertise relacionada com a doença, 

tratamento e condição do filho; 

- Posicionar-se como parceiro na relação com os 

profissionais de saúde; 

- Atender às solicitações dos profissionais de saúde. 

Gerir relações interpessoais no 
contexto dos cuidados 

- Gerir a relação com outros cuidadores de crianças 

com cancro; 

- Gerir a relação com os profissionais de saúde. 

P
ro

s
s
e
g
u

ir
 e

m
 

fa
m

íl
ia

 

Preparar a família para integrar 
o filho com a sua nova 
condição 

- Explicar à família em que consiste a doença do 

filho; 

- Preparar a família para realizar cuidados. 

Atender às necessidades da 

família 

- Promover o reequilíbrio familiar; 

- Tomar conta dos outros filhos;  

- Mobilizar a família como um recurso. 

C
o
n
ti
n
u

a
r 

a
 e

x
is

ti
r 

s
o
b
 u

m
a
 n

o
v
a
 c

o
n
d

iç
ã
o

 Assumir as condições do 
presente 

- Identificar o que mudou no tomar conta do filho; 

- Identificar as suas dificuldades como cuidador; 

- Desenvolver estratégias para lidar com o cansaço. 

Viver numa nova condição - Revelar confiança no controlo da doença; 

- Revelar capacidade crítica sobre as circunstâncias 

que está a viver; 

- Revelar capacidade crítica sobre as suas 

capacidades; 

- Integrar na sua identidade a nova condição em que 

vive. 
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3.8.1. Assegurar as necessidades e providenciar cuidados ao filho 

Tomar conta do filho e assegurar as suas necessidades e cuidados assume-se 

como a prioridade para os pais e a criança torna-se no foco de atenção dos seus 

progenitores. A concorrer para esta circunstância encontram-se a gravidade da doença, 

a complexidade do tratamento, as necessidades atuais da criança e os cuidados que 

ela necessita e o vínculo afetivo que existe entre ambos. 

Um estudo, realizado por Clarke et al. (2005), revela que as mães são os principais 

responsáveis pelos cuidados que a criança necessita, inclusive o trabalho adicional que 

resulta das vulnerabilidades, dor, sofrimento e mudanças de comportamento da criança 

que resultam do cancro e do tratamento a ele associado. 

O número e diversidade de respostas parentais encontradas no estudo e na 

revisão integrativa são resultado, e prova, da centralidade que se gera em torno da 

criança e da prioridade que as suas necessidades e cuidados assumem sobre as 

demais circunstâncias. Esta dimensão agrega dois padrões de resposta: “Tomar conta 

do filho otimizando o seu crescimento e desenvolvimento”; “Tomar conta do filho assegu-

rando as necessidades e os cuidados no contexto da doença e tratamento” (ver Quadro 4). 

 
 

Quadro 4. Dimensão “Assegurar as necessidades e providenciar cuidados ao filho” 

DIMENSÃO PADRÕES DE RESPOSTA RESPOSTAS PARENTAIS 
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Tomar conta do filho 
otimizando o seu crescimento e 
desenvolvimento 

- Assegurar as necessidades de autocuidado do 

filho; 

- Promover a integração da nova condição de saúde 

pelo filho. 

Tomar conta do filho 

assegurando 

as necessidades e os cuidados 

no contexto da doença e 

tratamento 

- Providenciar cuidados no controlo da doença; 

- Gerir o regime alimentar do filho; 

- Promover as condições de segurança que o filho 

necessita; 

- Assegurar a continuidade dos cuidados no 

regresso a casa;  

- Mobilizar recursos necessários aos cuidados do 

filho; 

- Apoiar o filho na relação com os profissionais de 

saúde; 

- Recorrer a terapias complementares. 

 

Tomar conta do filho otimizando o seu crescimento e desenvolvimento 

Enquanto tomam conta do filho com cancro, os pais desenvolvem respostas para 

otimizar o crescimento e desenvolvimento da criança. Estas respostas estão 
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relacionadas com as necessidades de autocuidado, necessidades emocionais, sociais, 

de disciplina e de desenvolvimento. Estas respostas parentais, segundo Hoghughi 

(2003) podem ser entendidas como atividades que fazem parte do exercício da 

parentalidade. Ou seja, trata-se do conjunto de atividades necessárias a uma atividade 

parental adequada e que compreende o cuidado, a disciplina e o desenvolvimento da 

criança.  

No nosso contexto de estudo, os pais realizam um conjunto de atividades para 

atender às necessidades do filho relacionadas com o seu cuidado físico, cuidado 

emocional, cuidado social, disciplina e desenvolvimento cognitivo. Este padrão de 

resposta diz respeito a duas respostas parentais: (a) “Assegurar as necessidades de 

autocuidado do filho”; (b) “Promover a integração da nova condição de saúde pelo filho”. 

Assegurar as necessidades de autocuidado do filho 

No que diz respeito às respostas parentais no contexto do autocuidado, elas 

atendem à fase de desenvolvimento e condição atual da criança. Relativamente à 

criança, no que diz respeito à sua capacidade para o autocuidado, a doença e o 

tratamento podem implicar uma regressão em competências já adquiridas (em 

crianças mais pequenas) ou uma interrupção na capacidade para o realizar (em 

crianças mais velhas). Por último, a presença de dispositivos médicos implantados 

(i.e., a presença de um cateter central parcialmente implantado; a presença de 

uma gastrostomia para alimentação) interfere com algumas atividades de 

autocuidado (i.e., tomar banho, alimentar-se), exigindo habilidades e capacidades 

acrescidas para a sua realização. A execução de cuidados sob estas condições 

pode requerer aprendizagem e desenvolvimento de competências específicas.  

O conhecimento que os pais possuem sobre os filhos é uma mais-valia, no entanto 

é importante que sejam capazes de reconhecer a condição atual do filho para a 

realização das atividades envolvidas no autocuidado e de identificar as suas 

necessidades. Em função das necessidades identificadas os pais providenciam 

os cuidados, assistindo ou substituindo a criança. Gradualmente, os pais vão 

adquirindo a capacidade para avaliar o impacto das atividades que realiza sobre 

as necessidades que a criança apresenta.  

As questões relacionadas com o assegurar das necessidades de autocuidado de 

um filho com cancro é um tema que parece não suscitar grande atenção por parte 

da comunidade científica, talvez por serem consideradas como atividades 

regulares do exercício da parentalidade e como tal já aprendidas, em fases 

anteriores, e desempenhadas pelos pais desde sempre. Entre os estudos 

incluídos na revisão integrativa, é possível identificar algumas atividades neste 
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domínio, mas na forma de uma enumeração das tarefas que os pais realizam em 

casa, sem abordarem a sua especificidade e exigência face às condições da 

criança (Comaru e Monteiro, 2008). Apenas o estudo de Moore e Beckwitt (2006) 

está centrado no autocuidado, tendo como um dos objetivos determinar quais as 

operações de autocuidado que as crianças realizam e os cuidados que os pais 

realizam aos seus filhos com cancro para atender aos requisitos de autocuidado 

da criança. Os resultados permitiram identificar que os pais e as crianças 

desenvolvem três tipos de operações – estimativa, transicionais e produtivas – 

para atender aos requisitos de autocuidado da criança. Em relação às operações 

de estimativa (entendidas como sendo aquelas que incluem a exploração, a 

análise e a contemplação da natureza da situação) dizem respeito a operações 

de aquisição de conhecimento e de obtenção de informação relativas aos 

requisitos de autocuidado face ao desvio da condição de saúde. As operações 

transicionais (que inclui o processamento da informação, o julgamento e a ação 

de tomada de decisão) diziam respeito a processar informação, tomar decisões e 

fazer julgamentos. Em relação às operações produtivas (inclui todas as atividades 

psicomotoras relacionadas com a realização de ações, assim como aquelas 

atividades que ajudam a determinar se as ações resultam no resultado desejado), 

estas incluem: agir; identificar recursos, avaliar e ajustar a ação.            

Com base na nossa investigação podemos considerar que a resposta parental 

“Assegurar as necessidades de autocuidado do filho” inclui: identificar as 

necessidades do filho; providenciar os cuidados necessários; avaliar o impacto 

das atividades que realiza. Estas atividades realizadas pelos pais vão ao encontro 

das operações de estimativa, transicionais e produtivas mencionadas por Moore 

e Beckwitt (2006). 

Promover a integração da nova condição de saúde pelo filho 

Os avanços científicos na área do tratamento das doenças oncológicas têm 

permitido que as crianças sobrevivam cada mais vez mais tempo com esta 

doença, assim como com as suas sequelas (e.g., efeitos da radioterapia; 

cardiotoxidade; ototoxidade; infertilidade; tumores malignos secundários…) 

(Enskar e von Essen, 2007; Pinto, 2007; Pritchard-Jones et al., 2013; Vassal et 

al., 2014). Os tratamentos podem prolongar-se desde meses a vários anos, 

acompanhando a criança e influenciando o seu crescimento e desenvolvimento. 

Os pais, à medida que adquirem conhecimento e experiência sobre a doença e 

tratamento, procuram minimizar o impacto que tal situação possa ter no 

crescimento do filho e desenvolvem atividades com o objetivo de promover a 
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integração da nova condição de saúde pela criança.  

O processo de aceitação da nova condição de saúde da criança é uma questão 

que preocupa os progenitores de acordo com a idade do filho. Os pais procuram 

gerir o processo considerando a capacidade do filho para compreender a 

doença/tratamento e as alterações nas rotinas e hábitos, e de acordo com a 

interpretação que o filho é capaz de fazer sobre o sucedido. As explicações são 

fornecidas em linguagem e conteúdo ajustadas às capacidades de compreensão 

e expressão da criança. 

Perante a necessidade de novos cuidados, ou nova forma de os fazer, os pais 

consideram importante o envolvimento e adesão dos filhos aos mesmos. Para tal, 

eles mobilizam-se para ensinar e explicar em que consiste os novos cuidados. No 

caso de crianças mais velhas, os pais optam por ensinar e informar acerca dos 

cuidados e procuram que os filhos se envolvam e se corresponsabilizem pela sua 

realização. Os pais de crianças mais novas restringem a informação ao essencial, 

estimulam a sua participação, mas estão sempre presentes para garantir a sua 

realização.  

A necessidade de segurança da criança é um dos aspetos que preocupa os pais, 

sobretudo nas de menor idade. A doença e seu tratamento tendem a ser 

geradores de experiências negativas pela via da dor e desconforto que possam 

estar associados a certos procedimentos. Uma vez que estes cuidados são 

realizados pelos profissionais de saúde, facilmente a criança passa a associar os 

profissionais de saúde à dor, sentindo-se inseguros e desconfiados com a sua 

presença. Os pais consideram importante que o filho se sinta seguro na relação 

com os profissionais. Com o objetivo de promover o sentimento de segurança, os 

pais procuram explicar e preparar os filhos relativamente a certos cuidados e sua 

importância, de acordo com o conhecimento que possuem sobre o filho e sobre a 

forma como costuma reagir a estas situações. Deste modo, eles acreditam 

reforçar a confiança da criança nos pais e nos profissionais de saúde.  

Durante a fase de tratamento é natural que a criança fique numa condição de 

maior suscetibilidade devido à fragilidade da sua condição física. Com o objetivo 

de proteger a criança, pode ser necessário interromper as suas rotinas sociais, 

relacionais, escolares e lúdicas. As privações sociais podem implicar a não 

participação em atividades de grupo, a impossibilidade de frequentar recintos 

públicos fechados e o afastamento dos pares sociais e de pessoas significativas. 

Os pais, sendo conhecedores das necessidades e hábitos sociais do filho, 

conseguem identificar o impacto que este tipo de privação tem sobre o 

desenvolvimento social da criança. O isolamento e a exclusão social são duas 
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consequências que os pais procuram evitar. Mas, simultaneamente, eles não 

querem expor a criança a riscos acrescidos ou ir contra as indicações dos 

profissionais de saúde. À medida que os pais adquirem mais experiência com os 

cuidados e mais conhecimento sobre a doença/tratamento tornam-se capazes de 

identificar e planear atividades, para o filho, de acordo com a sua condição e 

controlando os riscos que possam estar associados à sua realização. Eles 

pretendem que as atividades sejam realizadas de forma segura e para tal 

promovem as condições de segurança necessárias, escolhendo o local e o 

momento para a realização das mesmas, selecionando as pessoas e ensinando-

lhes os cuidados que têm de ter durante o contacto com o filho.  

Os cuidados sociais fazem parte das atividades parentais e visam a integração da 

criança na sociedade através de relações com os seus pares e com os adultos 

significativos no seu percurso de crescimento (Hoghughi, 2003). Facilitar o 

contínuo crescimento e desenvolvimento da criança doente é identificado, no 

estudo de Kuan (2000), como uma das necessidades parentais no que diz respeito 

a cuidar de um filho com cancro. Leavitt et.al. (1999), no seu estudo envolvendo 

famílias de crianças com cancro, observaram que gradualmente os pais deixam 

de ter uma atitude de elevada proteção e passam a ser a favor da sociabilização 

da criança e do seu regresso à escola. Ainda que eles continuem a evitar a 

exposição da criança a espaços lotados de pessoas.  

O controlo, a disciplina e a promoção do desenvolvimento também fazem parte 

das atividades parentais (Hoghughi, 2003). A doença exerce influência sobre 

estas questões devido à frágil condição física em que a criança se encontra. O 

medo de perder o filho ou de lhe infligir algum dano, o medo de se sentir culpado 

e o medo de causar sofrimento são circunstâncias que fazem com que alguns pais 

desvalorizem ou tenham dificuldade em impor limites disciplinares e 

comportamentais ao filho. A estabilização da condição da criança e o controlo da 

doença são facilitadoras das atividades parentais nestes domínios. Os pais 

procuram manter hábitos e rotinas disciplinares e comportamentais anteriores ao 

episódio de doença com os objetivos de promover o desenvolvimento harmonioso 

e de normalizar o contexto em que o filho está a crescer. Esta atitude também 

advém de considerarem essencial que a criança esteja preparada para retomar a 

sua vida no futuro em sociedade e relação com os outros. 

Leavitt et.al. (1999) referem que assim que a situação da criança começa a 

recuperar algum equilíbrio, surgem novas exigências e conflitos no tomar conta. 

Os autores referem que nesta altura, a par com um ténue equilíbrio, os pais 

começam a ver questões e problemas para além da doença. A educação da 
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criança doente começa a ser uma preocupação que procura o equilíbrio entre o 

medo de a mimar demasiado e a necessidade de satisfazer ou saciar a criança. 

No estudo realizado por Kuan (2000) o tema da disciplina parental também é 

abordado. Manter a disciplina surge como uma atividade parental que é 

considerada pelos pais como sendo essencial para o crescimento e 

desenvolvimento do filho, mas que oscila entre o ceder perante comportamento 

da criança e o manter uma atitude disciplinadora. Também o instrumento “The 

Care of My Child with Cancer” (Wells et al., 2002) - que identifica e avalia as tarefas 

realizadas pelos pais de crianças com cancro -, inclui o “disciplinar a criança” como 

uma das tarefas parentais. 

No que diz respeito à promoção do desenvolvimento, as atividades parentais têm 

como objetivo promover o potencial da criança nas diferentes componentes do 

seu funcionamento, nomeadamente físico, cognitivo, funcional e relacional 

(Hoghughi, 2003). Uma das preocupações dos pais de crianças em idade escolar 

está relacionada com a interrupção do percurso escolar e eventuais 

consequências que podem advir para o desenvolvimento da criança. Os pais 

receiam que a privação da criança em frequentar o ensino regular possa ter como 

consequência atraso no desenvolvimento de competências cognitivas e sociais. 

Em função disso, e com os recursos pessoais que dispõem, os pais procuram 

realizar atividades com o filho, com o objetivo de desenvolver as competências 

cognitivas esperadas para a sua idade. Assim que a condição da criança o 

permite, os pais pretendem que o filho frequente a escola de acordo com as suas 

possibilidades e necessidades (i.e., frequentar uma instituição de ensino ou ter 

aulas por vídeo conferência). Neste caso, os pais funcionam como elo de ligação 

e elemento de mediação entre a criança e a escola/professores. 

Os nossos resultados são corroborados pelos estudos de Clarke et al. (2005) e de 

Kuan (2000). O trabalho dos primeiros revelou que as mães faziam também papel 

de educadoras, para minimizar a falta destas atividades quando as crianças 

ficavam privadas de frequentar a escola e outras atividades sociais. O segundo 

autor assinalou que os pais apresentam comportamentos que procuram facilitar a 

continuação do desenvolvimento do filho doente, nomeadamente atender às 

questões escolares no que diz respeito a um regresso provisório ou definitivo à 

escola ou assegurando um lugar no estabelecimento pretendido. 

A doença oncológica, pela sua gravidade e cronicidade, pode levar a criança a 

experimentar a ansiedade, o medo e a dor ou desconforto várias vezes ao longo 

do seu percurso. A reiteração deste tipo de experiências pode inclusivamente 

fragilizar a autoconfiança da criança. Providenciar cuidados emocionais, 
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promovendo o equilíbrio emocional, é outra das atividades parentais. Os cuidados 

emocionais têm como objetivo garantir que a criança não seja infeliz e permitir que 

a criança desenvolva interações positivas e de confiança com o meio ambiente 

(Hoghughi, 2003).  

Promover o equilíbrio emocional de um filho, no contexto desta doença, tende a 

ser uma tarefa com desafios acrescidos. As necessidades emocionais resultam, 

não só, da condição de um jovem ser humano em crescimento, mas também, das 

circunstâncias proporcionadas pela doença. Os pais consideram-se como as 

pessoas mais habilitadas para identificar as necessidades emocionais dos filhos, 

assim como também consideram ser uma tarefa essencial para o bem-estar do 

menor proporcionar cuidados emocionais. De acordo com estes adultos, a 

privação do contacto com familiares ou amigos significativos, a privação de 

relações amorosas são acontecimentos geradores de desequilíbrio no que diz 

respeito às necessidades emocionais do filho. A criança reage de modo diverso e 

pessoal às privações a que está sujeita, em resultado da sua fase de 

desenvolvimento e do contexto familiar e relacional em que se está a desenvolver.  

Os pais, a partir do conhecimento que possuem sobre o filho, identificam e 

interpretam as reações da criança relacionadas com as necessidades emocionais 

e de segurança. Gradualmente, a partir da experiência e conhecimento que vão 

adquirindo, eles desenvolvem estratégias para atender a estas necessidades. 

Tendo em consideração a condição da criança, a fase do percurso terapêutico e 

garantidas as condições de segurança, os pais promovem a realização de 

atividades promotoras do equilíbrio emocional do filho (i.e., promover encontros 

com amigos e pessoas significativas, retomar algumas rotinas familiar). 

Relativamente à autoconfiança, através do diálogo, eles procuram reforçar a 

autoconfiança da criança. Os pais fazem-no desvalorizando os acontecimentos 

menos positivos, enfatizando os acontecimentos positivos, enfatizando a atitude 

de enfrentamento do filho e convocando o menor a ter uma atitude positiva face 

ao futuro.  

As necessidades emocionais e de segurança da criança e os cuidados que suscita 

são aspetos abordados em vários estudos aos quais tivemos acesso ao longo do 

nosso trabalho, o que atesta a importância e relevância deste assunto. O processo 

de hospitalização pode gerar sentimentos ambíguos relacionados com a dor e 

sofrimento a ele associados (Andrade et al., 2012). Os pais são a principal fonte 

de segurança e conforto emocional da criança (Ibid.). Pais e enfermeiros atribuem 

a responsabilidade dos cuidados emocionais e de segurança aos primeiros 

(Huang, Mu, e Chiou, 2008; Kuan, 2000; Leavitt et al., 1999; Andrade et al., 2012). 
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No estudo longitudinal realizado por Leavitt et.al. (1999), os pais referem que as 

necessidades emocionais dos filhos aumentam ao longo do tempo e que os 

cuidados emocionais são das tarefas mais difíceis de concretizar devido à 

multiplicidade de fatores que estão na sua origem. Simultaneamente, estes 

cuidados são considerados essenciais porque proporcionam sentimento 

segurança e bem-estar à criança e contribuem para o sucesso do tratamento 

(Huang et al., 2008; Andrade et al., 2012). O instrumento “The Care of My Child 

with Cancer” (Wells et al., 2002) contempla vários itens dirigidos aos cuidados 

emocionais.  

A partir da investigação que efetuamos podemos considerar que a resposta 

parental “Promover a integração da nova condição de saúde pelo filho” inclui: 

promover o equilíbrio emocional do filho; promover a socialização do filho; 

promover a aceitação da doença pela criança; promover o desenvolvimento e 

disciplina do filho; promover a reintegração do filho na atividade escolar. 

 

Tomar conta do filho assegurando as necessidades e os cuidados 

no contexto da doença e tratamento 

O tratamento da doença oncológica é prolongado no tempo, desde alguns meses 

a anos, com um esquema medicamentoso complexo, suportado por um conjunto de 

medidas terapêuticas inter-relacionadas. Além disso, o esquema medicamentoso é 

acompanhado por efeitos secundários - alguns previstos -, e por intercorrências que 

podem colocar em risco o sucesso do tratamento. O estudo que realizamos revelam o 

quanto os pais estão envolvidos e comprometidos na realização de cuidados que 

resultam diretamente da doença/tratamento. Estes cuidados são diversos quanto à sua 

natureza (i.e., vigilâncias, administração de medicamentos, execução de tratamento a 

feridas, manipulação de dispositivos médicos, realização de procedimentos técnicos), 

frequentes quanto ao número de vezes que têm de ser realizados e duradoiros uma vez 

que acompanham todo o protocolo de tratamento da doença.  

Identificamos um conjunto de respostas desenvolvidas pelos pais, relacionadas 

com este contexto, que constituem um padrão de resposta: (a) “Providenciar cuidados 

no controlo da doença”; (b) “Gerir o regime alimentar do filho”; (c) “Promover as 

condições de segurança que o filho necessita”; (d) “Mobilizar os recursos necessários 

para os cuidados”; (e) “Assegurar a continuidade dos cuidados”; (f) “Apoiar o filho na 

relação com os profissionais de saúde”; e (g) “Recorrer a terapias complementares”. 
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Providenciar cuidados no controlo da doença 

Uma parte substancial das atividades que os pais realizam, e que dizem respeito 

a este padrão de resposta, resultam do providenciar cuidados no controlo da 

doença. Uma das atividades realizada pelos pais, de uma forma regular e 

intencional, diz respeito ao vigiar a condição física do filho. Eles estão atentos ao 

aparecimento de qualquer manifestação física que possa estar relacionada com a 

administração de medicamentos ou com alguma intercorrência. À medida que 

adquirem experiência e conhecimento sobre a doença/tratamento, os pais 

tornam-se competentes na identificação de alterações e na atribuição do seu 

significado. Em função das alterações que observam e do significado que 

atribuem, os pais avançam para o passo seguinte que consiste na tomada de 

decisão. No seu dia a dia, e várias vezes ao dia, os pais vêm-se confrontados com 

a necessidade de ter de tomar decisões relacionadas com os cuidados que o filho 

necessita. 

 O nosso estudo revelou uma lista considerável de cuidados de natureza técnica 

que são realizados pelos pais (i.e., inserção de cateter urinário intermitente; 

manutenção do botão gástrico; administração de alimentos por dispositivos de 

alimentação entérica; colheita de espécimes para análise; manipulação de 

dispositivos de suporte físico; execução de terapias respiratórias; execução de 

cuidados à pele com lesões resultantes da quimioterapia e radioterapia; realização 

de tratamento a feridas cirúrgicas; administração de medicamentos por via 

subcutânea; manipulação de dispositivos médicos) e que os estudos da revisão 

integrativa confirmaram e ampliaram (i.e., manipulação de cateter venoso central 

para administração de medicação e colheita de sangue; administração de 

medicamentos por via intramuscular; manipulação de pensos esterilizados; 

irrigação vesical; manipulação de colostomia; noções de assepsia e manipulação 

de dispositivos com técnica assética) (Clarke et al., 2005; Comaru e Monteiro, 

2008; Kelly e Kelly, 2012; Kuan, 2000; Leavitt et al., 1999; Wells et al., 2002). 

A partir do seu estudo, Leavitt (1999) revela que os pais procuram assumir os 

cuidados mais complexos logo que se consideram preparados para o fazer. 

Porém, este facto é acompanhado de uma carga emocional crónica. Os pais 

descrevem dias de pânico, constante ansiedade e medo. Ainda que passassem a 

fazer parte de uma rotina diária, a realização de cuidados complexos continuava 

a ser algo stressante ao longo do tempo. 

A par da realização dos cuidados, os pais revelam-se sensíveis à necessidade de 

avaliar o impacto das intervenções que implementam. Eles avaliam o resultado 

produzido pelas intervenções com a intenção de aferir a eficácia da medida ou de 
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ponderar a implementação de outra medida. Os estudos incluídos na revisão 

integrativa não abordam de forma explícita este aspeto, estando mais dirigidos 

para a tomada de decisão e execução dos cuidados. No entanto, o nosso estudo 

revela de forma inequívoca que os pais realizam esta atividade de forma regular 

e desenvolvem perícia na sua realização, a partir da experiência e conhecimento 

que adquirem.      

Os pais são o elemento que assegura a continuidade dos cuidados e o 

denominador comum ao longo de todo o processo de tratamento da criança no 

que diz respeito aos cuidadores envolvidos. Ainda que, ao longo do tempo, eles 

se considerem mais capazes de identificar alterações na condição do filho e de 

tomar decisões em função disso, eles mantêm-se sempre em contacto com os 

profissionais de saúde para informar a equipa de ocorrências, para solicitar 

orientação ou para validar decisões tomadas. 

Os estudos realizados por Kelly e Kelly (2012) e por Wells et.al. (2002) revelam 

que os pais, a prestar cuidados no domicílio quando têm alguma dúvida 

relativamente a algum cuidado, optam por contactar os profissionais de saúde. 

Sousa, Antunes, Carvalho e Casey (2013) revelam que os enfermeiros, numa 

perspetiva de parceria nos cuidados, consideram muito importante os pais serem 

capazes de relatar os acontecimentos vividos pela criança e que eles não 

observaram. 

Ainda que por perspetivas diferentes, pais e profissionais de saúde valorizam a 

solicitação e transmissão de informação. Para os pais - prendendo-se com os 

aspetos que dizem respeito diretamente à criança, suas necessidades, cuidados 

e condições - é uma forma que têm para validar as suas decisões/cuidados. 

Enquanto para os enfermeiros, é uma forma de terem acesso a acontecimentos 

não presenciados e de validar as competências parentais. A manutenção de um 

canal de comunicação, entre ambos, aberto, bidirecional e acessível é essencial 

para uma partilha de informação em tempo oportuno, proporcionando cuidados 

eficazes e seguros.  

A quantidade de informação produzida e de cuidados realizados (ou a realizar) é 

tal, que há pais que optam por elaborar um registo escrito, mais ou menos 

detalhado, sobre os eventos que consideram relevantes ou sobre cuidados 

realizados ou a realizar. Esta é uma das estratégias para minimizar eventuais 

esquecimentos ao nível dos cuidados e da informação. A elaboração de registos 

por iniciativa dos pais é uma estratégia que surge mencionada na literatura 

(Clarke, 2006; Clarke et al., 2005; Holm et al., 2003). A sua realização é associada 

a três motivos: gerir a informação obtida e registar aquela que pretende obter 
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(Holm et al., 2003); produzir um registo rigoroso sobre tudo o que envolve o filho 

e não perder informação (Clarke et al., 2005) e evitar esquecimentos (Clarke, 

2006). 

De acordo com os nossos resultados, podemos considerar que a resposta 

parental “Providenciar cuidados no controlo da doença” inclui: realizar vigilâncias 

relacionadas com a doença/tratamento; identificar alterações na condição física 

do filho; tomar decisões em relação aos cuidados; executar os cuidados de acordo 

com as necessidades do filho; avaliar o efeito das intervenções; acompanhar o 

filho durante os procedimentos; manter-se em contacto com os profissionais de 

saúde; manter um registo dos acontecimentos; e, gerir as dificuldades no 

quotidiano. 

Gerir o regime alimentar do filho 

Continuando no contexto dos cuidados que resultam da doença e tratamento, uma 

das grandes preocupações está relacionada com o regime alimentar do filho. O 

processo da doença, o respetivo tratamento e a recuperação da condição física 

são responsáveis pelo aumento do metabolismo corporal e respetivo gasto 

energético. Mas, com frequência, a criança tem menos predisposição para se 

alimentar. A conjugação destes fatores pode resultar no decréscimo da energia e 

nutrientes disponíveis face às necessidades atuais do organismo para se 

recuperar, expondo a criança a riscos acrescidos e interrupções no protocolo 

terapêutico. Desde cedo, os pais tomam conhecimento desta possibilidade e 

simultaneamente percebem que se trata de uma área – ingestão nutricional - em 

que podem intervir, contribuindo para o sucesso do tratamento do filho.  

As questões relacionadas com a ingestão nutricional da criança com cancro e o 

envolvimento dos seus pais neste aspeto surgem com alguma regularidade entre 

a literatura consultada (Huang et al., 2008; Kelly e Kelly, 2012; Kuan, 2000; 

Martinson e Yee, 2003). A partir da literatura é possível identificar os motivos e as 

motivações que levam os pais ao envolvimento e responsabilização para com 

estas questões: o conhecimento detalhado sobre os hábitos e preferências 

alimentares dos filhos (Kelly e Kelly, 2012); providenciar um regime alimentar 

adequado permite que os pais experimentem um certo sentimento de controlo sob 

a situação e um sentimento de utilidade (Martinson e Yee, 2003); construir um 

ambiente protetor para o filho (Huang et al., 2008); otimizar a condição do filho 

através da alimentação (Kelly e Kelly, 2012) e promover a recuperação da 

condição física entre os ciclos de tratamento (Martinson e Yee, 2003).  

A nossa investigação revela que a resposta parental “Gerir o regime alimentar do 
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filho” inclui: tomar decisões sobre o regime alimentar a fornecer; vigiar a ingestão 

de alimentos; providenciar o regime alimentar de acordo com a condição e 

necessidades do menor; identificar alterações nos hábitos alimentares; e 

desenvolver estratégias para alimentar a criança. 

Promover as condições de segurança que o filho necessita 

O tratamento da doença oncológica envolve a utilização de certos medicamentos 

que têm ação tóxica sobre o organismo, nomeadamente no que diz respeito aos 

tecidos hematopoiéticos e células sanguíneas (Biagi, Bollard, Rousseau, e 

Brenner, 2003). Este facto é um dos responsáveis pela aplasia medular que se 

instala e consequente imunossupressão, colocando a criança em risco acrescido 

de desenvolver processos infeciosos de origem exógena ou endógena, e de sofrer 

perdas sanguíneas devido à trombocitopenia. Desde cedo, os pais ficam 

sensibilizados para este facto, e para a sua importância, a partir do que aprendem 

com os profissionais e com os pais de outras crianças. Criar um ambiente protetor 

para o filho passa a ser uma preocupação e um propósito dos pais. Tal é visível 

através dos inúmeros comportamentos, decisões e cuidados que os pais realizam 

focados em promover as condições de segurança que o filho necessita, 

nomeadamente no que diz respeito a proteger o filho evitando que contraia 

infeções (i.e., promove um ambiente limpo; previne a contaminação alimentar; 

promove a segurança durante os contactos pessoais; solicita informação aos 

profissionais de saúde sobre a condição atual do filho; ajusta os cuidados em 

função da suscetibilidade e assegura a continuidade dos cuidados na prevenção 

da infeção) e a proteger o filho de danos físicos (i.e., protege o filho de acidentes 

físicos e protege o filho da exposição solar).  

A revisão integrativa realizada confirma que uma das principais preocupações dos 

pais resulta da suscetibilidade e fragilidade do filho e em função da situação 

tomam as medidas que consideram necessárias para o proteger (Cerqueira et al., 

2016). Martison e Yee (2003) revelam que os cuidadores apresentam uma grande 

preocupação em prevenir infeções. Em função disso, impõem restrições no que 

diz respeito às atividades em que os seus filhos se podem envolver e às pessoas 

que podem contactar com a criança. O trabalho realizado por Kuan (2000) 

corrobora o estudo anterior, referindo que uma das necessidades dos pais 

consiste em restaurar a saúde do filho e, para tal, tomam medidas para prevenir a 

ocorrência de infeções (e.g., evitar espaço lotados, limpar a casa, proteger as 

crianças de infeções cruzadas e fazer triagem dos visitantes). O estudo 

longitudinal realizado por Leavitt, et al. (1999) revela que, gradualmente, os pais 
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deixam de ter uma atitude de elevada proteção e passam a ser a favor da 

sociabilização da criança e do seu regresso à escola, ainda que continuem a evitar 

espaços com muitas pessoas. 

A nossa investigação revelou que a resposta parental “Promover as condições de 

segurança que o filho necessita” inclui: proteger o filho evitando que contraia 

infeções e proteger o filho de danos físicos. 

Mobilizar os recursos necessários para os cuidados 

O diagnóstico e o processo de tratamento de uma criança com cancro estão na 

origem de novas necessidades para a família e seus membros. Sendo que uma 

parte significativa das mesmas dizem respeito à criança e que estas tornam-se 

prioritárias em relação às demais que surgem no núcleo familiar. Perante as 

necessidades do filho, os pais desenvolvem respostas no sentido de mobilizar os 

recursos que consideram necessários para os cuidados a realizar. Em primeiro 

lugar, eles necessitam de ter conhecimento sobre os recursos que dispõem. Os 

profissionais de saúde e o serviço social da instituição de saúde que recebe a 

criança são os principais veículos de informação sobre os recursos existentes e 

que as famílias podem solicitar. O estudo realizado por Kuan (2000) revelou que, 

mobilizar os recursos da comunidade era uma das necessidades percebidas pelos 

pais como de menor importância, mas simultaneamente era entendida como das 

menos satisfeitas. Para o autor, significa que se trata de uma necessidade 

suficientemente importante na medida em que é percecionada como sendo das 

menos satisfeitas. Leavitt et.al (1999) referem que fatores como a tradição cultural, 

dificuldades no domínio da língua nativa e o isolamento podem dificultar o acesso 

aos recursos disponíveis. 

Os recursos podem variar consoante o contexto, mas é importante os pais 

considerarem a instituição de saúde também como um recurso, ao qual devem 

recorrer sempre que as condições da criança assim o determinem. O 

conhecimento dos recursos e o reconhecimento das necessidades da criança são 

as duas condições que motivam os pais a solicitar e utilizar os recursos 

disponíveis. Os pais fazem-no com os objetivos de: satisfazer necessidades de 

bem-estar e promover o desenvolvimento da criança; obter ajudas técnicas que 

considera necessários para a criança; e, obter ajudas financeiras previstas para 

estas situações de doença. 

A intenção dos pais no que diz respeito a ser autossuficiente nos cuidados ao filho 

é um achado que é corroborado por outros estudos (Huang et al., 2008; Kuan, 

2000). Mas, simultaneamente, os pais reconhecem de grande importância a 
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disponibilidade de familiares e amigos próximos, para lhes proporcionar algum 

apoio e permitir alguma pausa nos cuidados ao filho. Essa pessoa tem de ser da 

sua inteira confiança e ser preparada, por si, para realizar os cuidados que a 

criança possa necessitar durante a sua ausência.  

Uma das principais fontes de recursos dos pais são a família e os amigos. No 

entanto, nem todos os pais têm este recurso disponível. As principais causas são 

a distância física que os separa da restante família, a ausência de relação com o 

outro progenitor (famílias monoparentais), os familiares mais próximos serem 

pessoas idosas ou com incapacidades que os impede de assumir tal função. 

Ainda assim, as pessoas mais vezes envolvidas são avós da criança, o outro 

progenitor, um irmão mais velho, um tio ou até mesmo um amigo mais próximo. 

Estudos realizados revelam que os pais, que vivem afastados das suas famílias, 

têm tendência a sobreviver com os recursos internos da família nuclear (Huang et 

al., 2008; Kuan, 2000). Assim como em determinadas culturas não é bem-visto a 

procura de ajuda fora do núcleo familiar. A ausência de apoio social ou comunitário 

resulta em sobrecarga para a família nuclear em especial para os pais. 

De acordo com o nosso trabalho, a resposta parental “Mobilizar os recursos 

necessários aos cuidados do filho” inclui: conhecer os recursos disponíveis na 

comunidade; solicitar os recursos que considera necessários; e utilizar os recursos 

disponíveis. 

Assegurar a continuidade dos cuidados 

Em consequência de medidas económicas, avanços científicos, aumento dos 

níveis de literacia das pessoas e dos modelos de prestação de cuidados vigentes, 

as famílias são cada vez mais envolvidas e corresponsabilizadas na execução dos 

planos terapêuticos dos seus membros em situação de doença crónica. Esta 

conjuntura também se verifica no contexto da doença oncológica na infância, 

reforçada pela convicção de que a família é o local de eleição para um crescimento 

global harmonioso da criança e de que o envolvimento dos pais nos planos 

terapêuticos resulta em benefícios consideráveis para a criança (Coyne, 2015).  

O tratamento da doença oncológica e os cuidados a ela associados são 

complexos, envolvendo articulação de vários medicamentos, com diferentes 

esquemas e vias de administração e com medidas de suporte e vigilâncias 

associadas. Uma parte destes cuidados são realizados em contexto hospitalar e 

por profissionais de saúde. Mas uma parte substancial dos mesmos pode ser 

realizada em contexto domiciliar desde que os pais pretendam realizá-los e sejam 

preparados para o fazer. Os pais também identificam benefícios para o filho, 
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resultantes do seu envolvimento nos cuidados e da realização dos mesmos em 

contexto familiar. No entanto, eles julgam prioritário garantir a segurança da 

criança e garantir cuidados seguros. Para tal consideram ser imprescindível a sua 

preparação pelos profissionais de saúde e os próprios sentirem-se seguros ao 

nível da execução, conhecimento e tomada de decisão. Ainda de acordo com os 

pais, ter um contacto duradoiro e uma relação próxima com os profissionais de 

saúde são imprescindíveis para a sua preparação, confiança e capacidade para 

assumir cuidados.  

Os pais envolvem-se e asseguram a realização e a continuidade de cuidados 

relacionados com: a administração de medicamentos (i.e., administrar 

medicamentos seguindo as orientações dos profissionais; gerir medicamentos em 

SOS; vigiar efeitos pretendidos e efeitos secundários dos medicamentos); a 

administração de radioterapia (i.e., vigiar área irradiada; executar cuidados à 

pele); procedimentos cirúrgicos (i.e., cuidados à ferida cirúrgica; vigiar ferida 

cirúrgica e manipular dispositivos cirúrgicos com técnica assética); e a 

suscetibilidade física da criança (i.e., vigiar a atividade da criança; controlar 

contactos sociais; ensinar medidas de proteção à criança e familiares; 

implementar medidas de higiene). Para além destes, também foram identificados 

outros cuidados, tais como: a manipulação de dispositivos entéricos para 

alimentação; a manipulação de dispositivos de oxigenoterapia; a manutenção da 

permeabilidade da via aérea (aspiração de secreções); a inserção de cateter 

urinário e colheita de espécimes (sangue e urina) para estudo; a monitorização da 

diurese; e a vigilância da condição global da criança.   

A adesão dos pais, ao regime terapêutico envolvido no tratamento desta doença, 

é visível na medida em eles são capazes de seguir as orientações dos 

profissionais de saúde e de executar os cuidados que a criança necessita. A 

adesão, sendo uma ação auto iniciada com o propósito de promover o bem-estar, 

recuperação e reabilitação (Internacional Council of Nurses, 2015), terá maior 

probabilidade de ocorrer quando é suportada por conhecimento sobre a doença e 

tratamento, por uma boa relação entre os profissionais de saúde e o cliente (pais) 

e pela motivação do cliente. Leavitt et al. (1999), no seu estudo, identificaram que 

os pais apresentavam um comportamento de adesão rigoroso ao tratamento ao 

longo do tempo e que isso era tido como algo prioritário ainda que fosse complexo 

e difícil de gerir.  

Uma parte dos cuidados a realizar em casa podem ser previstos e programados 

atempadamente pelos profissionais de saúde juntamente com os pais. Estes 

últimos, nestas situações, tendem a seguir as orientações recebidas e prosseguir 
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com o que estava programado. No entanto, no dia a dia dos cuidados à criança 

acontecem situações imprevistas ou situações em que é necessário proceder a 

ajustes ao planeado. Ainda que os pais desenvolvam, gradualmente, capacidade 

para tomar decisões, a maior parte das vezes eles optam por contactar e solicitar 

orientações aos profissionais de saúde, por ser a opção que lhes dá maior 

segurança.  

Relativamente à tomada de decisão nos cuidados ao filho, um estudo realizado 

por Pyke-Grimm, Degner, Small e Muller (1999) revelou que, em termos de 

tomada de decisão, os pais têm como preferência a partilha de responsabilidades 

com os profissionais de saúde, ainda que, ao longo do tempo, possam vir a ter um 

papel mais ativo. Já o estudo realizado por Misko e Bousso (2007) destacou que 

os pais vão-se sentindo mais capazes para tomarem decisões frente às possíveis 

intercorrências, com o decorrer do tratamento. O nosso estudo revela que a 

aprendizagem efetuada junto dos profissionais de saúde, os internamentos e as 

experiências anteriores e a partilha de experiências e conhecimentos, com os 

outros pais, são referidos como facilitadores na hora de tomar decisões quando 

estão com a criança em casa. 

Em resumo, a resposta parental “Assegurar a continuidade dos cuidados no 

regresso a casa” inclui: assegurar a continuidade das vigilâncias; assegurar a 

continuidade das medidas terapêuticas; e, seguir as orientações dos profissionais 

de saúde na gestão da condição física do filho. 

Apoiar o filho na relação com os profissionais de saúde 

A criança com cancro tem de conviver com os profissionais de saúde, em especial 

com enfermeiros e médicos. Para as crianças, estes profissionais são pessoas 

desconhecidas e muitas vezes associados a dor, desconforto e privações. A 

presença regular dos profissionais pode gerar insegurança, medo e 

comportamentos de recusa por parte da criança. A relação que estabelecem é 

importante para ambos e de um modo particular para a criança. Os pais percebem 

esta circunstância e desenvolvem respostas no sentido de apoiar o filho na relação 

com os profissionais de saúde, tais como: fazer de mediador entre os profissionais 

de saúde e o filho (i.e., modera a comunicação entre ambos; ameniza atritos) e 

promover a confiança do filho nos profissionais de saúde (i.e., explica os 

benefícios da atuação dos profissionais; explica a intenção/atuação dos mesmos). 

Bjork et al. (2006), num estudo que realizaram, identificaram que uma das 

necessidades das crianças com cancro diz respeito a ter uma boa relação com os 

profissionais, expressando esta necessidade mesmo após a realização de 
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procedimentos dolorosos.  

Com base na nossa investigação, a resposta parental “Apoiar o filho na relação 

com os profissionais de saúde” inclui: fazer de mediador entre a equipa cuidadora 

e a criança; advogar pela criança junto dos profissionais de saúde e promover a 

confiança do filho nos profissionais de saúde. 

Recorrer a terapias complementares 

Tomar conta de um filho nestas circunstâncias implica a realização de cuidados 

diversos, complexos e intensos. Os pais têm consciência da excecionalidade da 

situação que estão a viver, mas mesmo assim, por vezes, sobrevem um 

sentimento de impotência da sua parte. Este sentimento decorre, essencialmente, 

de duas circunstâncias: não conseguir controlar o curso da doença e não 

conseguir controlar os efeitos secundários ou adversos do tratamento 

responsáveis pela deterioração da condição física da criança e sofrimento. 

Perante estas situações, alguns pais respondem recorrendo a terapias 

complementares (i.e., ervas, alimentos específicos, chás, Reiki), como um 

complemento da medicina convencional, com o objetivo de otimizar a condição 

física do filho ou de aliviar alguns sintomas. Ou então, recorrem a estas terapias 

para conseguir efeitos terapêuticos que a medicina convencional não está a ser 

capaz produzir, nomeadamente ao nível do equilíbrio emocional, bem-estar global 

e controlo da doença. Martison e Yee (2003), através do seu estudo, verificaram 

que alguns pais viam as terapias complementares como uma fonte de esperança 

e uma via para eles próprios ficarem seguros de que foram tentados todos os 

métodos possíveis para ajudar o filho.  

Em resumo, a resposta parental “Recorre a terapias complementares” inclui: 

procurar informação sobre terapias complementares; informar os profissionais de 

saúde sobre o uso das terapias e vigiar a resposta do filho às terapias. 

 

A revisão integrativa fez emergir um novo tema que consideramos estar 

relacionado com a dimensão “Assegurar as necessidades e providenciar cuidados ao 

filho”: tomar conta do filho agindo como seu defensor. Ainda que defender o filho nos 

possa parecer uma resposta intrínseca ao papel parental e ao exercício da 

parentalidade, a verdade é que esta só surgiu de uma forma clara e inequívoca na 

revisão integrativa que realizamos (Cerqueira et al., 2016). Nos dados obtidos através 

das entrevistas é possível identificar alguns comportamentos sugestivos dessa 

intencionalidade (i.e., procura de informação, tomada de decisões). No entanto, as 

circunstâncias em que foram identificados não nos sugeriu que se tratasse de uma 
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resposta parental no que diz respeito a agir em defesa do filho, tal como é apresentada 

na literatura científica. Segundo Holm, Patterson e Gurney (2003) ser defensor do seu 

filho é algo considerado como fazendo parte da condição de ser pai. O que coloca estes 

progenitores numa situação diferente é o facto de os seus filhos estarem a viver uma 

situação de doença grave. 

De acordo com os resultados da revisão integrativa, “agir como defensor do filho” 

diz respeito a proteger o filho de sofrer algum dano e a obter os melhores cuidados para 

o filho (Cerqueira et al., 2016). Proteger o filho de sofrer algum dano surge relacionado 

com a ação dos profissionais de saúde e algum prejuízo que possa daí resultar para a 

criança. Com este propósito, os pais observam atentamente os cuidados que os 

profissionais de saúde realizam ao filho e limitam a ação destes quando consideram que 

não estão a ser atendidas as necessidades do menor (Holm et al., 2003; Kelly e Kelly, 

2012; Kuan, 2000; Andrade et al., 2012).  

Tomar conta do filho agindo como seu defensor também inclui obter os melhores 

cuidados para o filho (i.e., o melhor hospital, os melhores profissionais, as melhores 

medidas terapêuticas). Obter os melhores cuidados para o filho inclui reunir todas as 

informações disponíveis para poder tomar decisões em defesa do filho; negociar com 

os profissionais de saúde e opor-se aos profissionais de saúde para zelar pelos 

interesses do filho (Holm et al., 2003; Kelly e Kelly, 2012). 

 

3.8.2. Aprender a viver no contexto dos cuidados 

Assumir-se como o cuidador principal da criança e tomar conta dela, assegurando 

as necessidades e cuidados, implica passar muito tempo no estabelecimento de saúde 

e obrigar-se a novas aprendizagens e a novas relações. Seja em regime de 

internamento, seja em ambulatório, o tratamento da doença assim o exige. Durante o 

tempo que a criança está no hospital a receber cuidados, os pais permanecem junto 

com ela, providenciando cuidados diversos, estabelecendo novas relações (com 

profissionais de saúde; técnicos administrativos; profissionais de serviço social; outras 

crianças e suas famílias; voluntários) e aprendendo a forma e normas de funcionamento 

da instituição. 

Nesta dimensão estão reunidos dois padrões de resposta: “Tornar-se parceiro nos 

cuidados ao filho”; “Gerir relações interpessoais no contexto dos cuidados” (ver 

Quadro 5). 
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Quadro 5. Dimensão “Aprender a viver no contexto dos cuidados” 

DIMENSÃO PADRÕES DE RESPOSTA RESPOSTAS PARENTAIS 

A
p
re

n
d
e
r 

a
 v

iv
e
r 

n
o
 c

o
n
te

x
to

 d
o
s
 

c
u
id

a
d
o
s
 

Tornar-se parceiro nos 
cuidados ao filho 

- Adquirir expertise relacionada com a doença, 

tratamento e condição do filho; 

- Posicionar-se como parceiro na relação com os 

profissionais de saúde; 

- Atender às solicitações dos profissionais de saúde. 

Gerir relações interpessoais no 
contexto dos cuidados 

- Gerir a relação com outros cuidadores de crianças 

com cancro; 

- Gerir a relação com os profissionais de saúde. 

 

Tornar-se parceiro nos cuidados ao filho 

Assumir-se como responsável pelo acompanhamento e realização dos cuidados 

que o filho necessita - tendo em consideração a complexidade e a natureza dos 

mesmos -, é um acontecimento que ocorre de forma gradual, através de um 

envolvimento muito próximo com os cuidados e com os profissionais de saúde. Tornar-

se parceiro dos profissionais de saúde nos cuidados ao filho é uma função que o 

exercício regular da parentalidade não integra. Contudo, no contexto da pediatria 

oncológica, trata-se de um processo que acontece à medida que os pais: adquirem 

conhecimento sobre a doença/tratamento; aprendem a realizar cuidados mais 

complexos; se sentem confiantes nas suas capacidades e desempenho; e, se assumem 

como parceiros dos profissionais de saúde nos cuidados ao filho. Este padrão de 

resposta reúne as seguintes respostas parentais: (a) “Adquirir expertise relacionada 

com a doença, tratamento e condição do filho”; (b) “Posicionar-se como parceiro na 

relação com os profissionais de saúde”; e (c) “Atender às solicitações dos profissionais 

de saúde”. 

Adquirir expertise relacionada com a doença, tratamento e condição do filho 

Os pais possuem um conhecimento profundo e detalhado sobre os seus filhos no 

que diz respeito a necessidades, hábitos, preferências e comportamento. Os 

cuidados diários são baseados nas necessidades da criança e na necessidade de 

a manter por perto e protegida de riscos potenciais (Kelly e Kelly, 2012). Este 

conhecimento detalhado sobre os filhos é importante na medida em que 

proporciona confiança sobre as suas habilidades (Ibid.).  

O cancro e o seu tratamento parecem desafiar o conhecimento e experiência que 

os pais possuem sobre como tomar conta de um filho. Tomar conta de um filho 

com cancro implica adquirir expertise relacionada com a doença, tratamento e 
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condição atual da criança. Por altura do diagnóstico, os pais possuem um 

conhecimento muito limitado acerca do cancro e do seu tratamento. 

Simultaneamente, a sua capacidade, para fazer uma leitura das alterações da 

condição de saúde da criança, está muito condicionada pela falta de 

conhecimento e experiência.  

Com o diagnóstico da doença e o envolvimento nos cuidados, os pais revelam 

necessidade de aprofundar o seu conhecimento sobre a doença e tratamento. 

Relativamente à doença (i.e., em que consiste, manifestações e evolução) são 

identificados comportamentos de procura de informação na internet, de procura 

de literatura credível, de questionamento dos profissionais de saúde e de amigos 

profissionais na área da saúde. O conhecimento, que vão obtendo, é útil porque 

lhes permite identificar a condição do filho, avaliar sinais e sintomas referidos pela 

criança, interpretar os acontecimentos e antecipar situações.  

O conhecimento sobre o tratamento é desenvolvido em estreita relação com as 

modalidades terapêuticas em uso no filho e inclui: duração prevista; modalidades 

terapêuticas envolvidas; esquema terapêutico; efeito pretendido com cada 

modalidade terapêutica; efeitos secundários, reações adversas; formas de 

administração dos medicamentos; cuidados associados às medidas terapêuticas 

e reações da criança ao tratamento. Kelly e Kelly (2012) referem que, 

rapidamente, os pais adquirem o conhecimento específico que necessitam, 

passam a usar vocabulário técnico, começam a compreender informação 

biomédica e a acompanhar e monitorizar decisões de tratamento. Na perspetiva 

de Moore e Beckwitt (2006), a aquisição e a obtenção de conhecimento tratam-se 

de operações que também podem dar resposta a requisitos de autocuidado face 

ao desvio da condição de saúde. 

O conhecimento e a experiência que os pais adquirem resultam da procura 

intencional de informação, do contacto próximo com os profissionais de saúde e 

da experiência de tomar conta do filho providenciando os cuidados necessários 

em todas as fases. Ao longo do tempo, os pais aprendem com a experiência de 

tomar conta do filho e desenvolvem competências cognitivas, tais como: analisar 

as indicações dos profissionais de saúde; reconhecer alterações na condição da 

criança; atribuir significado às alterações na condição da criança; descrever a 

condição da criança com termos técnicos; tomar decisões a partir da compreensão 

das situações; ajustar os cuidados; identificar alterações no esquema terapêutico 

e interpretar resultados de exames auxiliares de diagnóstico.  

Os motivos que ativam a procura de informação surgem relacionados com a 

necessidade de querer saber mais para ser mais capaz. Deste modo, os pais 
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ficam: a conhecer com maior pormenor a doença; a saber o que está a ser 

realizado noutros países e ter acesso a resultados em termos de tratamento; a 

saber sobre a evolução prevista da doença; a compreender e interpretar os 

acontecimentos que vão surgindo; e saber o que esperar em termos futuros. No 

entanto, também é possível observar pais com uma atitude mais passiva face ao 

conhecimento, optando por se limitar aos profissionais de saúde como fonte 

informação, porque acreditam obter uma informação mais rigorosa e ajustada à 

situação do filho e às suas próprias necessidades. Na base de um comportamento 

menos ativo relativamente à procura de informação encontra-se: o medo sobre a 

informação que possam encontrar; a dificuldade em determinar a sua veracidade; 

e, a dificuldade em compreender e integrar o seu significado e implicações.  

Segundo Silva (2009), a informação que os pais pretendem sobre a doença 

oncológica e seu tratamento serve três propósitos: proporcionar segurança (ser 

capaz de acompanhar a evolução da doença/tratamento e compreender as 

reações da criança); proporcionar sensação de controlo sobre a situação (ser 

capaz de interpretar o momento e situá-lo no percurso esperado) e sustentar a 

esperança (saber o que esperar em termos de futuro). O nosso estudo permitiu 

identificar um quarto propósito: ser capaz de proporcionar cuidados seguros. 

Perante os resultados obtidos, podemos relacionar este último propósito com o 

profundo envolvimento e corresponsabilização dos pais nos cuidados ao filho. 

Portanto, a procura de informação sobre a doença e tratamento é, em grande 

medida, conduzida pelos pais de acordo com as suas necessidades pessoais e 

as necessidades e condições do filho ao longo da doença e tratamento.  

Segundo Comaru e Monteiro (2008) os pais, ainda que seguindo as orientações 

dos profissionais de saúde na realização dos cuidados, acabam por fazer uma 

leitura pessoal do que deve ser feito à criança, imprimindo um caráter singular ao 

cuidado. Segundo os autores, as ações de cuidados, em especial no domicílio, 

encontram-se alicerçadas no conhecimento e na experiência dos pais enquanto 

cuidadores. 

A expertise que os pais adquirem sobre a doença, tratamento e condição do filho 

trata-se de uma resposta global desenvolvida, pelos próprios, perante as 

necessidades da criança, a circunstância de se assumir como responsável pelos 

cuidados e devido ao envolvimento na sua realização. Segundo Casey (1995) um 

modelo de cuidados assente numa lógica de parceria de cuidados, implica o 

reconhecimento da expertise da família no cuidar das suas crianças. O que 

significa que os modelos de cuidados assentes na parceria têm de reconhecer as 

capacidades excecionais dos pais nos cuidados aos seus filhos. Tornar-se 
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parceiro nos cuidados também implica ser reconhecido como tal pelos 

profissionais de saúde. 

A partir dos estudos que efetuamos podemos considerar que a resposta parental 

“Adquirir expertise relacionada com a doença, tratamentos e condição do filho” 

inclui: procurar o conhecimento sobre a doença e tratamento e aprender com a 

experiência de tomar conta do filho. 

Posicionar-se como parceiro na relação com os profissionais de saúde 

A nossa investigação revela que tornar-se parceiro nos cuidados acontece à 

medida que os pais adquirem expertise sobre a doença, tratamento e cuidados e 

são capazes de identificar o seu papel (nos cuidados ao filho) e assumi-lo junto 

dos profissionais de saúde.  

Os pais reconhecem nos profissionais de saúde a competência técnica para 

definir, prescrever e executar o protocolo terapêutico mais indicado, assim como 

para acompanhar e avaliar o efeito das medidas. Mas, à medida que se envolvem 

nos cuidados e assumem a responsabilidade de realizar uma parte substancial 

dos mesmos, inclusive alguns de maior complexidade, eles começam a 

compreender a importância do seu envolvimento para o sucesso do tratamento e 

a definir o seu papel.  

Posicionar-se como parceiro na relação com os profissionais de saúde resulta de 

um movimento gradual e espontâneo dos pais à medida que vão construindo e 

definindo o seu papel nos cuidados ao filho e percebendo a sua responsabilidade 

no sucesso do tratamento. A responsabilidade diz respeito a assumir e reconhecer 

que as suas capacidades e competências podem não ser suficientes para a 

resolução de determinadas necessidades de cuidados do filho. A definição do 

papel é gradual, resulta da relação exclusiva que tem com a criança que coloca o 

pai/mãe numa posição distinta (da dos demais), sendo insubstituível e com 

atribuições exclusivas. A nossa investigação revelou que os pais definem o seu 

papel, não pretendem ser subtraídos ou substituídos no desempenho do mesmo, 

assim como não querem substituir ou subtrair o papel dos profissionais de saúde 

nos cuidados ao seu filho.  

No início, os pais estão mais dependentes dos profissionais de saúde para 

identificar, ajuizar e tomar decisões. O medo de cometer algum erro é o principal 

mecanismo de autocontrolo da ação dos pais. Com o conhecimento e experiência 

que vão acumulando, os pais vão percecionando-se como sendo cada vez mais 

capazes de identificar, ajuizar e tomar decisões sobre questões relativas à 

condição do filho e suas necessidades de cuidados. Os pais reconhecem as suas 
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limitações e sabem até onde são capazes de atuar de forma autónoma sem 

colocar o filho em risco.  

Ainda relativo ao acontecimento de posicionar-se como parceiro na relação com 

os profissionais de saúde, os pais, gradualmente, assumem o seu lugar junto dos 

profissionais de saúde estabelecendo com eles as relações que julgam ser as 

mais adequadas face ao que entendem ser o seu papel, o papel de cada 

profissional e as necessidades do filho. Nos estudos realizados por Jones e Neil-

Urban (2003) e por Holm et al. (2003) os pais consideram importante 

posicionarem-se de igual para com os médicos porque só desta forma é que serão 

capazes de zelar pelos interesses dos filhos e de garantir que as necessidades 

destes são reconhecidas e legitimadas pelos profissionais.  

Numa relação de parceria, ambos os parceiros devem beneficiar com os 

conhecimentos, experiências e perícia do outro; a criança deve beneficiar de 

cuidados mais seguros e eficazes; e, os ganhos globais devem ser superiores ao 

investimento necessário na relação (e.g., a disponibilização de apoio profissional 

permanente; a necessidade de um enfermeiro de referência para a família; uma 

maior sobrecarga para os pais…) (Casey, 1993; Coyne e Cowley, 2007).   

A partir do estudo que efetuámos podemos considerar que a resposta parental 

“Posicionar-se como parceiro na relação com os profissionais de saúde” diz 

respeito a: (a) informar os profissionais de saúde das suas decisões nos cuidados; 

(b) questionar os profissionais de saúde sobre as estratégias no tratamento da 

doença; (c) questionar os profissionais de saúde sobre as consequências do 

percurso da doença; (d) transmitir a sua opinião aos profissionais de saúde; (e) 

solicitar os profissionais de saúde sem constrangimentos; (f) negociar medidas 

terapêuticas com os profissionais de saúde; (g) ter um papel ativo na tomada de 

decisão nos que diz respeito aos cuidados ao filho; (h) e manter-se informado 

sobre a doença/tratamento, condição e necessidades do filho. 

Atender às solicitações dos profissionais de saúde 

O trabalho desenvolvido revela que os pais se envolvem e assumem uma parte 

substancial dos cuidados ao filho essencialmente por quatro circunstâncias: por 

responsabilidade parental; pelo vínculo afetivo que existe entre ambos; pelas 

necessidades do filho; e por solicitação dos profissionais de saúde. Na opinião 

dos pais, serem solícitos aos pedidos dos profissionais de saúde revela que estão 

disponíveis, envolvidos no plano terapêutico e que se sentem com capacidades e 

competências cognitivas e instrumentais para serem responsáveis pelos cuidados 

à criança. Os pais consideram que atender àquelas solicitações será uma 
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resposta importante para os profissionais. Ainda de acordo com os seus 

testemunhos, os profissionais envolvem-nos numa perspetiva de partilha de 

cuidados (sobretudo em contexto hospitalar) ou numa perspetiva de assegurar a 

continuidade dos cuidados (quando a criança regressa e permanece em casa).  

Em resposta às necessidades do filho e à solicitação dos profissionais de saúde, 

os pais assumem os cuidados integrando-os naturalmente como uma extensão 

das atividades parentais. No entanto, o estudo revela que alguns dos cuidados 

são de complexidade elevada, exigindo aprendizagem e treino por parte dos 

progenitores. Existem ainda outros cuidados que podem ser difíceis de cumprir 

tendo em conta que infligem dor ou desconforto à criança, tornando-se assim 

penosos para os pais os realizar. 

A partir do trabalho que efetuámos podemos considerar que a resposta parental 

“Atender às solicitações dos profissionais de saúde” inclui: partilhar a realização 

dos cuidados com os profissionais de saúde e assegurar a continuidade dos 

cuidados em contextos diversos. 

 

O estudo realizado por Andrade et al. (2012) - com o objetivo de compreender a 

perceção da equipa de enfermagem sobre a participação das famílias na assistência à 

criança com cancro -, revelou que para estes profissionais uma parceria verdadeira e 

de confiança, nos cuidados à criança, é indispensável para o sucesso. Segundo os 

mesmos, a parceria significa os pais serem capazes de seguir e realizar os cuidados 

que os profissionais lhes ensinam, e serem capazes de relatar os acontecimentos 

vividos pela criança e que eles não observaram. Ou seja, revelou que os participantes 

observam esta parceria numa perspetiva de os pais serem executores de guidelines e 

orientações transmitidas e, de certa forma, determinadas pelos profissionais. Algum tipo 

de recusa por parte dos pais é interpretado como um comportamento a ser corrigido. 

Segundo Mendes e Martins (2012) há uma discrepância entre os modelos que 

fundamentam a prática dos enfermeiros e aquilo que na realidade praticam. No estudo 

realizado por estes autores, envolvendo a observação da prática dos enfermeiros 

prestadores de cuidados pediátricos, constou-se a fragilidade de alguns dos 

pressupostos da parceria nos cuidados nessas práticas, nomeadamente ao nível da 

partilha do poder e da negociação no envolvimento dos cuidados.  

Recorde-se que o nosso estudo apenas integrou pais, pelo que não é razoável 

inferir acerca da perspetiva dos profissionais de saúde envolvidos no tratamento dos 

filhos. No entanto, os resultados revelam que: (a) os pais se veem a “fazer par com” os 

profissionais de saúde nos cuidados; (b) percecionam-se indispensáveis e tão 

importantes quanto os profissionais de saúde, nos sucessos a alcançar ou já alcançados 
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no tratamento do filho; e (c) não abdicam nem querem delegar o seu papel e funções. 

Simultaneamente, eles reconhecem a perícia, a competência e a importância dos 

profissionais de saúde. Estes resultados sugerem que os pais estão disponíveis e são 

capazes de desenvolver “uma verdadeira parceria nos cuidados”. É preciso que as 

instituições e profissionais de saúde disponibilizem-se para tal e mobilizem-se no 

sentido de proporcionar as condições necessárias para a sua efetivação. 

 

Gerir relações interpessoais no contexto dos cuidados 

Aprender a viver no contexto dos cuidados também compreende gerir novas 

relações interpessoais. As consultas ou os internamentos na instituição de saúde 

passam a fazer parte do dia a dia dos pais, com permanências mais ou menos longas. 

Na instituição, durante o tratamento do filho, os pais vão ter de se relacionar com várias 

pessoas com diferentes papéis e desempenhando funções diversas. De entre as 

relações que estabelecem, aquelas que parecem ter maior importância e impacto para 

os pais são as que ocorrem com os profissionais de saúde envolvidos no tratamento do 

filho e com os pais de outras crianças com cancro. Este padrão de resposta reúne as 

seguintes respostas parentais: (a) “Gerir a relação com outros cuidadores de crianças 

com cancro” e (b) “Gerir a relação com os profissionais de saúde”. 

Gerir a relação com outros cuidadores de crianças com cancro 

Relativamente à forma como os pais gerem a relação com os outros pais, o nosso 

estudo revela atitudes e comportamentos diversos e, até mesmo, distintos. Ou 

seja, alguns progenitores consideram benéfico estabelecer relação com os outros, 

pela partilha de conhecimentos, de experiências e de sentimentos. Outros pais 

optam por ser seletivos, ou até mesmo restritivos, nas relações que estabelecem, 

com o objetivo de se protegerem do sofrimento e vivências de outros progenitores 

menos positivas. De uma forma ou de outra, parece-nos que o relevante é a 

capacidade dos pais para gerir estas relações da forma que lhes for mais 

favorável. 

Os estudos que integraram a revisão integrativa são, em certa medida, omissos 

ou escassos na produção de conhecimento sobre as questões relacionais entre 

os pais de crianças com cancro. O estudo desenvolvido por Jones e Neil-Urban 

(2003) - com objetivo de analisar o conteúdo e o processo de partilha/troca que se 

estabelece entre pais (homens) de crianças com cancro, num contexto de grupo 

focal -, sugere que estes beneficiam em partilhar as suas experiências uns com 

os outros. Eles parecem receber bem o consolo de ser ouvido, compreendido e 
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confortado, assim como também parecem apreciar a oportunidade de providenciar 

conforto aos outros. Os estudos de Misko e Bouss (2007), Holm et al. (2003) 

abordam a questão da relação entre os vários progenitores, na perspetiva de 

como podem funcionar positivamente na transmissão de informação e na partilha 

de experiências envolvendo os cuidados. 

A partir do nosso estudo, podemos considerar que a resposta parental “Gerir a 

relação com outros cuidadores de crianças com cancro” inclui: (a) promover as 

relações com outros pais; (b) apoiar os outros pais; e (c) controlar as relações com 

os outros pais. 

Gerir a relação com os profissionais de saúde 

O sucesso do tratamento e o bem-estar da criança também dependem da relação 

que se estabelece entre os pais e os profissionais de saúde. Ainda que cada 

relação tenha as particularidades resultantes dos intervenientes, há atributos que 

devem estar presentes: a confiança; o reconhecimento da expertise de cada um; 

habilidade de negociação, adesão ao planeado e a facilidade em comunicarem.  

Pais e profissionais de saúde necessitam de confiar no desempenho um do outro 

para que a partilha de cuidados seja efetiva e resulte a favor da criança. Para os 

pais, a confiança nos profissionais de saúde também é fundamental para se 

sentirem seguros relativamente ao filho, deixando-os disponíveis para se 

concentrarem apenas no seu papel e funções.  

A confiança, que os pais desenvolvem em relação aos profissionais de saúde, 

começa nos primeiros contactos e assenta sobre: a disponibilidade revelada pelo 

profissional em dar explicações que os pais necessitam ou solicitam; a forma 

como o profissional aborda e se relaciona com a criança; o rigor que o profissional 

coloca nos assuntos relacionados com a doença; a prontidão do profissional para 

atender às solicitações; e a eficácia do profissional na resolução de situações. O 

estudo realizado por Jones e Neil-Urban (2003) revela que os pais, acerca dos 

médicos, valorizam particularmente a competência e o interesse genuíno destes 

profissionais pelo filho e a disponibilidade para com os pais. 

A equipa implicada nos cuidados à criança é multiprofissional, envolvendo 

diferentes pessoas dentro de cada grupo. À medida que os pais adquirem 

conhecimento e competências nos cuidados ao filho tornam-se capazes de 

acompanhar as práticas realizadas pelos profissionais de saúde. As divergências 

que por vezes existem entre profissionais no que diz respeito a algumas práticas 

que realizam e orientações que fornecem são tidas como perturbadores pelos pais 

e causadoras de insegurança. O conhecimento e experiência que vão adquirindo 
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permite-lhes ajuizar a pertinência das divergências identificadas, tomar decisões 

sobre o que fazer perante as ocorrências e agir quando considera necessário. 

A partir dos estudos que efetuamos podemos considerar que a resposta parental 

“Gerir a relação com os profissionais de saúde” inclui: estabelecer relação de 

confiança com os profissionais de saúde e gerir os constrangimentos ocasionados 

pelos profissionais de saúde. 

 

3.8.3. Seguir em família 

Segundo Barros (2003) o diagnóstico de uma doença crónica é um momento de 

crise e que diz respeito a toda família. Quando a doença crónica surge numa criança, 

ela tende a assumir-se como o novo foco familiar. A priorização da doença pode ser 

benéfica numa primeira fase, mas a permanência nesta atitude por longos períodos de 

tempo não favorece a construção de uma nova identidade distinta da doença (Altschuler, 

1997).  

A resposta que cada família desenvolve deve ser interpretada no seu contexto e 

não será independente da resposta de cada um dos seus elementos. No caso da doença 

oncológica, normalmente, o seu início é abrupto o que obriga a família a mobilizar 

rapidamente os seus recursos para conseguir administrar a crise (Rolland, 1995). Face 

às novas circunstâncias e necessidades da família, os pais respondem com mudanças 

e/ou ajustes nos seus papéis e funções e nos de outros membros da família. Um dos 

progenitores assume a responsabilidade de acompanhar e assegurar as necessidades 

e cuidados do filho. Em famílias em que ambos os progenitores têm trabalho 

remunerado, na maioria das vezes, a mulher fica a tomar conta do filho interrompendo 

a sua atividade profissional e o homem mantém-se a trabalhar assegurando as 

necessidades financeiras da família. Em situações de desemprego ou atividade não 

remunerada, poderá ficar a tomar conta do filho o progenitor que se encontra nessa 

situação. Relativamente a trabalhos que realizamos no passado e no mesmo contexto, 

observa-se um maior envolvimento direto do pai nos cuidados ao filho, mas mesmo 

assim esse papel continua a ser assumido maioritariamente pela mulher.  

O presente estudo revela que as mulheres se assumem como responsáveis por 

tomar conta do filho doente. A par desta circunstância elas procuram manter o seu papel 

na família atendendo às necessidades dos diferentes membros e encarregam-se de 

preparar a família para receber e integrar a criança doente. Sob esta dimensão estão 

reunidos essencialmente dois padrões de resposta: “Preparar a família para integrar o 

filho numa nova condição”; “Atender às necessidades da família” (ver Quadro 6).  
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Quadro 6. Dimensão: “Seguir em família”  

DIMENSÃO PADRÕES DE RESPOSTA RESPOSTAS PARENTAIS 

P
ro

s
s
e
g
u

ir
 e

m
 

fa
m

íl
ia

 
Preparar a família para integrar 
o filho com a sua nova 
condição 

- Explicar à família em que consiste a doença do 

filho; 

- Preparar a família para realizar cuidados. 

Atender às necessidades da 

família 

- Promover o reequilíbrio familiar; 

- Tomar conta dos outros filhos;  

- Mobilizar a família como um recurso. 

 

Preparar a família para integrar o filho com a sua nova condição 

Desde a década de 90 do século XX que se tem vindo a assistir a uma mudança 

no fornecimento dos cuidados de saúde, que desde então há cada vez mais tratamentos 

a serem realizados em contexto domiciliário e familiar (Wells et al., 2002). Ou seja, parte 

dos cuidados e tratamento da doença crónica têm vindo a deslocar-se gradualmente 

para o contexto familiar. A família passa ter um papel ativo no processo, partilhando a 

responsabilidade com os profissionais de saúde na promoção das condições que a 

criança necessita para prosseguir com o seu tratamento. A este padrão de resposta 

foram associadas as seguintes respostas parentais: (a) “Explicar à família em que 

consiste a doença do filho” e (b) “Preparar a família para realizar cuidados”. 

Explicar à família em que consiste a doença do filho 

Preparar a família para integrar a criança com doença crónica a necessitar de 

cuidados de saúde trata-se de um padrão de resposta que surge na sequência: 

da nova condição de saúde do filho; do facto de uma parte substancial do 

tratamento ser realizada em ambulatório; da natureza e quantidade dos cuidados 

que é necessário assegurar no domicílio; e, das alterações que terão de acontecer 

em algumas rotinas e dinâmicas familiares.  

O conhecimento e experiência dos pais sobre a doença, tratamento e cuidados 

que o filho necessita permitem que eles assumam o papel de informador e 

formador dos restantes membros da família. O teor, a profundidade e a 

regularidade na transmissão de informação são definidos pelos pais. Eles definem 

de acordo com critérios pessoais, tais como a proximidade entre o familiar e a 

criança/família nuclear, a pertinência do familiar no apoio à família nuclear e nível 

de envolvimento que irá ter com a criança e com os seus cuidados. Familiares 

com maior envolvimento e responsabilidade nos cuidados à criança, como por 

exemplo o outro progenitor ou irmãos mais velhos, são constantemente 
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atualizados sobre o curso e reações ao tratamento, evolução da condição da 

criança, necessidades e cuidados. Familiares com menor envolvimento são 

informados circunstancialmente sobre o diagnóstico da doença e cuidados 

relativos à imunossupressão. A informação é transmitida e repetida várias vezes 

devido à necessidade que os pais têm em garantir as condições de segurança e 

cuidados que o filho necessita.  

Os estudos que integraram a revisão integrativa são moderados acerca desta de 

resposta parental. Apenas Kuan (2000) refere que os pais têm necessidade de 

comunicar com a família sobre aspetos relacionados com a doença e identifica 

algumas particularidades de como isso acontece. O autor refere que os pais 

podem experienciar dificuldades em falar sobre o assunto devido às discrepâncias 

na compreensão e interpretação dos significados, entre os membros da família, 

acerca do que envolve esta doença. Por outro lado, o nível de explicação, 

fornecido à família, varia consoante a proximidade dos seus membros para com a 

criança. A comunicação parece ser maior junto dos que estão mais próximos e 

que mostram uma atitude de compreensão e de empatia para com as dificuldades 

da família. Em relação aos familiares com os quais têm relações mais afastadas, 

os pais tendem a restringir a informação para não ter de lidar com as reações e 

comportamentos dos outros à situação. Este estudo revela ainda que na 

transmissão de informação, os pais têm como propósito proteger o filho e a si 

próprios de comportamentos e reações inadequadas. 

A partir dos nossos resultados consideramos que a resposta parental “Explicar à 

família em que consiste a doença do filho” consiste em dar explicações sobre a 

natureza a doença e tratamento e informar a família sobre a condição da criança 

(necessidades e cuidados). 

Preparar a família para realizar cuidados 

Ainda que os pais revelem querer assumir os cuidados na íntegra ao filho, o 

envolvimento de outras pessoas acaba por ser inevitável, sobretudo por ser uma 

situação que se prolonga no tempo. Em princípio, o outro progenitor será o 

elemento com maior envolvimento e responsabilidade nos cuidados à criança. Tal 

acontece porque ambos assim o desejam e porque se sentem mais seguros desta 

forma. Quando não é possível, os pais podem solicitar ajuda a outros familiares 

ou amigos próximos. O nível de envolvimento de outras pessoas nos cuidados ao 

filho é determinado pelos próprios. Estes apenas envolvem pessoas que têm uma 

boa relação com a criança, alguém da sua confiança e que seja capaz de aprender 

e seguir as suas indicações. O nível e frequência do envolvimento de outras 
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pessoas é determinado pelos fatores acima mencionados e pela estabilidade na 

condição da criança. Os pais em função das necessidades do filho e das 

capacidades da pessoa a envolver nos cuidados, ensina-a e treina-a para a 

realização dos cuidados e mantêm-se vigilantes, gerindo e controlando os 

cuidados ainda que à distância.   

A partir dos nossos resultados consideramos que a resposta parental “Preparar a 

família para realizar cuidados” inclui: ensinar a família a realizar cuidados, instruir 

a família relativamente a determinados procedimentos e supervisionar os 

familiares quando tomam conta da criança. 

 

Atender às necessidades da família 

A família enquanto sistema composto por diferentes elementos “move-se” com o 

objetivo de se manter em equilíbrio. Independentemente do modelo familiar e do número 

de elementos, cada família desenvolve um modo de operar articulado, com papéis e 

funções definidos entre os seus elementos. O seu modo de funcionamento deve permitir 

a satisfação das necessidades fisiológicas, desenvolvimentais, afetivas e sociais de 

cada um dos seus elementos. Em famílias com crianças ou jovens, os seus 

progenitores, ou substitutos, são os elementos responsáveis por garantir a dinâmica 

familiar e por assegurar a satisfação da maior parte das necessidades dos menores. A 

este padrão de resposta foram associadas as seguintes respostas parentais: 

(a) “Promover o reequilíbrio familiar”; (b) “Tomar conta dos outros filhos”; e (c) “Mobilizar 

a família como um recurso”. 

Promover o reequilíbrio familiar 

O surgimento da doença gera novas necessidades, que se acrescentam às 

pré-existentes, interfere com dinâmicas e rotinas familiares, tem consequências 

sobre os outros filhos e implica a mobilização dos recursos internos da família. O 

papel e funções que a mulher desempenha, no seio da família, colocam-na numa 

posição singular. No caso de famílias da criança com cancro, a situação não é 

diferente. Esta posição singular permite que a mulher seja capaz de reconhecer o 

impacto da doença sobre cada um dos membros e as necessidades que daí 

resultam. Tomar conta de um filho com cancro, continuar a assegurar as 

necessidades da família e mantê-la a funcionar equilibradamente são tarefas 

exigentes e consumidoras de recursos emocionais, cognitivos e físicos. Estes 

quando não conseguidos da forma pretendida pode levar as mulheres a 

experimentar a exaustão.  
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De acordo com o que referimos no parágrafo anterior, os pais, ainda que 

dedicados a tomar conta do filho com cancro, procuram atender às necessidades 

da família no seu todo. O empenhamento neste propósito é visível através dos 

seus esforços em promover o reequilíbrio familiar, em continuar a tomar conta dos 

outros filhos e na forma como mobiliza membros da família alargada para obter a 

ajuda que necessita.   

A família mesmo em crise não para de funcionar «[…] prossegue a sua história 

tentando reencontrar um novo estádio de equilíbrio através da mudança.» (Relvas, 

2000, p.28). As situações de doença grave interferem com o equilíbrio conseguido, 

podendo colocar o sistema numa situação de vulnerabilidade. Esta, por sua vez, 

resulta do impacto que a doença teve em cada um dos seus elementos 

individualmente e das alterações no modus vivendi da família. O quotidiano 

familiar é alterado e gradualmente a entropia inicial vai dando lugar a novas 

dinâmicas e a uma organização ajustada às novas circunstâncias e necessidades 

da família.  

Os pais, em particular a mulher, procuram manter o dia a dia da família no que diz 

respeito às atividades dos diferentes elementos, à alimentação, organização e 

limpeza da casa. Ainda em relação à promoção de um novo equilíbrio familiar, os 

pais procuram coordenar as necessidades dos vários elementos, gerir a 

informação a transmitir à família sobre a criança doente, dar apoio emocional e 

promover a aceitação das alterações na rotina familiar. 

O estudo realizado por Clarke et al. (2005) refere que tomar conta de um filho com 

cancro revela-se um trabalho a full-time, restando pouco tempo para outras 

atividades, chamando a atenção para a necessidade de se desenvolver políticas 

de apoio a estas mães. No que diz respeito à manutenção da casa, o estudo de 

Kuan (2000) revela que uma das necessidades destes pais consiste em gerir as 

disfunções na vida familiar que resultaram da doença oncológica (e.g., alterações 

de rotinas, gestão de um horário muito preenchido com atividades domésticas). 

Os estudos realizados por Huang, Mu e Chiou (2008), Kuan (2000), Leavitt et.al. 

(1999) e Wells et.al. (2002) revelam que com o intuito de recuperar o equilíbrio 

familiar, os pais estabelecem novas rotinas familiares, estabelecem papéis na 

família e ajustam os planos familiares a curto e longo prazo. Os estudos de Leavitt 

et.al. (1999) e de Wells et.al. (2002) também revelam que os pais são capazes de 

identificar as implicações do sucedido sobre o seu casamento e de identificar as 

necessidades dos diferentes membros.  

A partir do nosso trabalho, podemos considerar que a resposta parental “Promover 

o reequilíbrio familiar” durante o curso da doença e seu tratamento inclui: 
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(a) identificar as implicações da doença na família; (b) assegurar a manutenção 

do quotidiano da família nuclear; (c) gerir as finanças da família; (d) dar apoio 

emocional à família; (e) gerir a informação a transmitir à família; (f) promover a 

aceitação das alterações na rotina familiar; (g) identificar as necessidades da 

família; (h) coordenar as necessidades dos diferentes elementos da família 

nuclear; (i) estabelecer novas rotinas familiares; (j) estabelecer papéis na família; 

e (k) ajustar os planos da família a curto e longo prazo. 

Tomar conta dos outros filhos 

A doença e tratamento da criança gerem uma força centrípeta em torno de si, 

absorvendo uma grande parte dos recursos da família. A existência de outros 

filhos menores é uma preocupação acrescida para os pais pelas limitações ao 

exercício efetivo da parentalidade para com os restantes filhos.  

A fase inicial da doença, com o início do tratamento, é caracterizada por alguma 

perda de organização e equilíbrio familiar e os pais podem sentir-se em não 

cumprimento para com os outros filhos menores. Assim que a situação da criança 

doente começa a estabilizar e novas rotinas a surgir, substituindo as anteriores e 

trazendo alguma estabilidade à família, os pais desenvolvem estratégias para 

acompanhar tanto quanto possível os outros filhos. Eles são capazes de 

reconhecer que a doença oncológica trouxe consigo mudanças para os filhos 

saudáveis, nomeadamente: ficar privado da presença de um dos progenitores e 

do irmão; ficar privado das principais fontes de afeto, proteção e segurança; ter de 

ser mais autónomo; ir viver com outras pessoas; ficar privado do seu espaço 

individual em casa; ter de alterar e adquirir novos hábitos em casa; e, sujeitar-se 

a medidas restritivas (i.e., na alimentação, na relação física com o irmão, nas relações 

e atividades sociais da família) em consequência da suscetibilidade do irmão.  

Algumas destas mudanças podem ocorrer quase em simultâneo com o 

diagnóstico, como por exemplo a ausência em casa de um dos progenitores e da 

criança doente e a ida dos outros filhos para a casa de familiares. Ainda que os 

pais procurem proteger os filhos - do sucedido e dos acontecimentos que se 

aproximam - é praticamente inevitável que estes venham a ser afetados por toda 

a situação. 

Os pais desejam ser eles a controlar e conduzir a situação junto dos filhos, no que 

diz respeito a dar a conhecer a doença e as implicações na vida da família e 

acompanhar os filhos na adaptação que eles terão de fazer. No entanto, este 

processo, tal como pais o desejariam, nem sempre é possível, dadas as 

circunstâncias. Ele é influenciado e condicionado por fatores tais como: a 
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disponibilidade dos pais para estar com os filhos; a possibilidade (ou não) de 

escolher o momento mais adequado para dar informações; as condições de saúde 

do filho doente; a idade e capacidade de compreensão dos outros filhos; e, a 

reação inicial dos filhos ao sucedido. Apesar do contexto não ser favorável, os 

pais procuram continuar a acompanhar os outros filhos nas diferentes 

necessidades e atividades. Identificar as necessidades dos outros filhos é um dos 

indicadores do instrumento “The care of my child with cancer” (Wells et al., 2002).  

Na ausência de um dos progenitores, os filhos e os seus cuidados ficam à 

responsabilidade de algum dos familiares adultos (i.e., outro progenitor, avós, tios) 

mobilizados para o efeito. As necessidades de segurança, de pertença e de estima 

são as que mais preocupam os pais. Os pais relacionam estas necessidades com: 

o afastamento físico dos pais e irmão; a redução da atenção por parte dos pais; a 

saída do seu ambiente familiar; a privação das atividades que fazia em família; e 

a privação das rotinas sociais que tinha.  

Os pais procuram gerir as suas atividades e funções de modo a ter disponibilidade 

para estes filhos. A necessidade de estar com eles é um dos principais motivos 

pelo qual os pais solicitam ajuda para serem substituídos nos cuidados ao filho 

doente. Eles fazem-no porque entendem ser imprescindível terem tempo dedicado 

aos restantes filhos. Deste modo, esperam: minimizar o impacto da situação, 

atender às necessidades dos menores; e, atender às suas próprias enquanto pais 

e responsáveis pelos filhos. Este achado vai ao encontro dos resultados do estudo 

de Leavitt et.al. (1999) no qual os pais assumem a sua falta de atenção para com 

os outros descendentes. Numa tentativa de atenuar esta circunstância, os pais 

desenvolvem estratégias para lidar com as necessidades desses filhos, tal como 

proporcionar eventos especiais ou momentos a sós com eles. 

Um estudo realizado por Kelly e Kelly (2012) - com o objetivo de detalhar as 

experiências de gestão do dia a dia de um grupo específico de pais de crianças 

com cancro - revelou que no seu quotidiano os progenitores procuram equilibrar o 

exercício parental: tomando conta dos outros filhos; gerindo quem fica a tomar 

conta deles durante as suas ausências; gerindo as necessidades dos outros filhos; 

negociando com familiares para obter o apoio que necessita para os outros filhos; 

e, verificando o bem-estar das crianças. O estudo de Kuan (2000) acrescenta ao 

exercício parental a gestão das reações dos filhos às notícias e ao sucedido e a 

identificação das suas necessidades. Ainda segundo este autor, identificar o 

potencial de recursos entre a família e amigos próximos e estimar o nível de 

suporte que daí poderá obter são comportamentos fundamentais para que os pais 

consigam manter a sua capacidade e força como cuidadores dos filhos.     
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Resumindo, a resposta parental “Tomar conta dos outros filhos” durante o curso 

da doença e seu tratamento inclui: promover a integração da nova condição da 

família pelos filhos (i.e., prepara-os para as mudanças; dá explicações sobre a 

doença e sobre o irmão; gere as reações dos filhos à situação e dá suporte 

emocional e afetivo); identificar o que mudou para os outros filhos (i.e., acompanha 

as necessidades desenvolvimentais; identifica as necessidades; desenvolve 

estratégias para estar junto dos outros filhos; solicita acompanhamento por 

familiares significativos). 

Mobilizar a família como um recurso 

Tomar conta de um filho com cancro representa muitas horas de trabalho, numa 

rotina quase ininterrupta de tarefas e cuidados sucessivos. A par das 

necessidades do filho doente coexistem as necessidades da família como um todo 

e as necessidades individuais de cada um dos seus elementos. Os pais, em 

especial as mulheres, procuram conciliar as necessidades do filho doente com as 

rotinas e necessidades familiares. As dificuldades surgem naturalmente ao longo 

de todo o processo, mas de um modo particular durante os internamentos. Nestes 

períodos os pais ficam afastados de suas casas e limitados na gestão e cuidados 

diários da família. É sobretudo nestas alturas que os pais mobilizam outros 

familiares (i.e., pais e irmãos) para obter ajuda na manutenção das rotinas e 

necessidades do cônjuge e dos outros filhos ou para satisfação de alguma 

necessidade pessoal. As necessidades atuais da família nuclear resultam da 

conjugação de vários fatores, tais como: (a) a situação de doença da criança; (b) 

a ausência de um dos progenitores; (c) a diminuição do rendimento familiar; (d) 

o número de elementos que compõem a família; (e) a fase do ciclo vital em que 

se encontra cada elemento; (f) as necessidades de cada um dos seus elementos; 

e (h) as rotinas e dinâmicas pré-existentes.  

A família tem mais possibilidade de retomar o seu funcionamento e ter as 

necessidades de cada um dos seus elementos asseguradas na medida em que 

os pais são capazes de: reconhecer que necessitam de ajuda de terceiros; 

reconhecer os familiares e amigos como um recurso; e, mobilizar os familiares em 

benefício seu e da restante família nuclear. No entanto, é essencial que os 

familiares estejam sensíveis às necessidades da família nuclear e se mostrem 

disponíveis e interessados em ajudar. 

De acordo com o que referimos anteriormente, podemos considerar que a 

resposta parental “Mobilizar a família como um recurso” inclui: (a) identificar o 

potencial de recursos entre a família e amigos; (b) solicitar ajuda para as 
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necessidades quotidianas da família; e (c) solicitar ajuda para ser substituído no 

cuidado à criança. 

 

3.8.4. Continuar a existir sob uma nova condição 

O planeamento de um filho e as expetativas que se geram em torno de uma 

criança é que esta seja saudável. O diagnóstico de cancro num filho é um acontecimento 

que surge contra todas as expectativas e contra a ordem natural dos acontecimentos. 

Faulker et al. (1995, p.56) referem-se a este acontecimento dizendo que «quando uma 

criança tem um cancro, os pais entram num pesadelo, onde o terreno não é familiar, o 

futuro é incerto e as suas habilidades são levadas ao extremo.» 

O diagnóstico de cancro num filho tem consequências assinaláveis para a família 

e de um modo singular para os pais. De entre as consequências assinale-se: (a) o 

confronto com a possibilidade de perda do filho; (b) a interrupção da carreira 

profissional; (c) interrupção de objetivos familiares (i.e., planeamento de outros filhos, 

aquisição de bens materiais); (d) o isolamento e o afastamento de outros familiares (i.e., 

cônjuge, outros filhos) e pessoas significativas; (e) a interrupção de projetos pessoais; 

(f) a fragilização da identidade parental; e (g) a ausência de conhecimento sobre o curso 

dos acontecimentos (i.e. duração, consequências e resultado final).  

Young et al. (2002) referem que tornar-se pai de uma criança com cancro implica 

um processo de transição, que passa por uma redefinição da própria identidade. 

Relativas a esta dimensão encontramos diversas respostas parentais que reunimos, 

essencialmente, sob dois padrões de resposta: “Assumir as condições do presente”; 

“Viver numa nova condição” (ver Quadro 7). 

 
 

Quadro 7. Dimensão: “Continuar a existir sob uma nova condição” 

DIMENSÃO PADRÕES DE RESPOSTA RESPOSTAS PARENTAIS 
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 Assumir as condições do 
presente 

- Identificar o que mudou no tomar conta do filho; 

- Identificar as suas dificuldades como cuidador; 

- Desenvolver estratégias para lidar com o cansaço. 

Viver numa nova condição - Revelar confiança no controlo da doença; 

- Revelar capacidade crítica sobre as circunstâncias 

que está a viver; 

- Revelar capacidade crítica sobre as suas 

capacidades; 

- Integrar na sua identidade a nova condição em que 

vive. 
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Assumir as condições do presente 

Este padrão de resposta diz respeito à aceitação da circunstância presente, 

designadamente: reconhecer as condições do presente (ter um filho com cancro a 

necessitar de cuidados acrescidos); identificar-se com uma dada forma de estar (ser o 

responsável por tomar conta do filho); e, agir em conformidade com as condições, 

assumindo as dificuldades e desenvolvendo estratégias para as ultrapassar. Este 

padrão de resposta resulta das respostas parentais: (a) “Identificar o que mudou no 

tomar conta do filho”; (b) “Identificar as suas dificuldades como cuidador”; e 

(c) “Desenvolver estratégias para lidar com o cansaço”. 

Identificar o que mudou no tomar conta do filho 

Com o decorrer do tempo, os pais conseguem identificar o que mudou no tomar 

conta do filho a partir das experiências que vão tendo. Mas, ao mesmo tempo, 

eles têm dificuldade em percecionar que alguns dos cuidados, associados à 

doença, estarão para além das atividades parentais regulares. E, como tal, 

observam estes cuidados como fazendo parte do exercício regular da sua 

parentalidade. No que diz respeito às necessidades atuais da criança, os pais são 

capazes de as identificar e respondem com cuidados adequados às novas 

circunstâncias. Os mesmos procedem no sentido de assimilar essas mudanças e 

agem integrando-as no exercício regular da sua parentalidade. Mesmo em relação 

a atividades parentais que já faziam anteriormente (i.e., higiene, alimentação, 

sono e repouso, proteger de riscos) eles reconhecem-lhes outros requisitos e 

maior pertinência. 

De uma forma resumida, podemos considerar que a resposta parental “Identificar 

o que mudou no tomar conta do filho” inclui: (a) disponibilizar mais tempo para 

tomar conta do filho; (b) ajustar os cuidados às necessidades atuais da criança; e 

(c) providenciar as alterações necessárias às suas rotinas e hábitos pessoais. 

Identificar as suas dificuldades como cuidador 

O exercício da parentalidade, junto de um filho com cancro, traz consigo novas 

exigências e dificuldades que resultam da condição de saúde da criança e das 

necessidades que dela resultam. As dificuldades com maior impacto no 

desempenho da parentalidade estão relacionadas com os cuidados diretos à 

criança. Os pais referem como principais dificuldades gerir restrições e efeitos 

secundários do regime medicamentoso e lidar com a dor, sofrimento ou tristeza 

que o filho manifeste. 

 Tal como já referimos anteriormente, os pais atendem às necessidades do filho, 
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procurando manter o seu papel e funções dentro do sistema familiar e, em 

algumas situações, mantendo a sua atividade profissional. Ou seja, os pais 

procuram dar resposta às solicitações provenientes do filho doente, de outros 

filhos e familiares próximos e às solicitações que resultam dos compromissos 

profissionais, sociais e económicos previamente assumidos. Responder a todas 

as solicitações de forma adequada implica que os pais sejam capazes de 

identificar as diferentes necessidades, coordenar e estabelecer prioridades entre 

elas.  

Os pais impõem-se a um exercício parental com um elevado grau de eficiência. É 

importante que eles sejam capazes de reconhecer a excecionalidade do momento 

e, ao mesmo tempo, serem capazes de reconhecer as suas capacidades. Deste 

modo será mais fácil admitirem as suas dificuldades e aceitarem as limitações 

sem constrangimentos. Na revisão integrativa, o assunto sobre a aceitação das 

limitações apenas surge mencionado no estudo de Jones e Neil-Urban (2003) em 

que os pais (homens), que no que diz respeito aos cuidados e necessidades da 

família, assumem não ser possível atender a todas as necessidades da família 

enquanto tomam conta do filho com cancro. Enquanto no estudo realizado por 

Kuan (2000) revelou que os pais sentem o dever de sacrificar-se pelo filho e serem 

capazes de dar o seu melhor, acompanhando-o até ao fim.   

Em função do nosso estudo considerámos que a resposta parental “Identificar as 

suas dificuldades como cuidador” - que resulta da condição de ser “o responsável” 

por tomar conta do filho -, inclui: (a) identificar dificuldades relacionadas com os 

cuidados à criança; (b) identificar dificuldades relacionadas com a família; e (c) 

assumir as dificuldades em conciliar todas as solicitações. 

Desenvolver estratégias para lidar com o cansaço 

O cansaço é uma experiência que sobrevém com o tempo, sendo definido pelos 

pais como uma diminuição da energia e da capacidade para lidar com toda a 

situação. Os pais podem ter alguma reserva em assumi-lo por recearem a reação 

e julgamento das outras pessoas e por considerarem ser seu dever manterem-se 

capazes no exercício das suas funções. O cansaço resulta da atividade física que 

realizam diariamente (i.e., cuidados diretos ao filho; manutenção do quotidiano 

familiar), mas também é provocado pela intensidade dos acontecimentos 

experimentados e pela vivência prolongada no contexto da doença oncológica. É 

importante que os pais assumam o cansaço e desenvolvam estratégias para evitar 

o seu aparecimento ou para reduzir a sua intensidade. Entre os estudos que 

fizeram parte da revisão integrativa, em nenhum deles a questão do cansaço, e 
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como os pais lidam com o mesmo, é abordada (Cerqueira et al., 2016). Apenas 

no trabalho realizado por Kelly e Kelly (2012) surgiu o tema da sobrecarga, 

referindo que embora os profissionais reconheçam fatores de sobrecarga a 

questão normalmente não é abordada pelos mesmos. E no que respeita aos pais, 

estes optam por omitir a sua presença com receio de serem considerados como 

não capazes de tomar conta do filho e porque não querem ser substituídos nos 

cuidados.  

O nosso trabalho revelou alguns comportamentos dos pais relativos à forma como 

assumem e lidam com esta circunstância. A resposta parental “Desenvolver 

estratégias para lidar com o cansaço” inclui comportamentos tais como: 

ausentar-se de junto do filho por períodos de tempo mais ou menos longos; centrar 

a sua atenção nas necessidades e nos cuidados aos outros filhos; realizar 

atividades lúdicas com toda a família; proporcionar atividades de lazer para o 

próprio. 

 

Supor, antecipadamente, que um dos progenitores irá ficar responsável por tomar 

conta do filho, assegurando cuidados complexos, é uma circunstância que não pode ser 

assumida pelos profissionais de saúde com base no papel parental. Tomar sobre si a 

responsabilidade de tomar conta de um filho portador de uma doença é um 

acontecimento que deve resultar de uma decisão intencional e esclarecida por parte dos 

pais. O nosso estudo revelou que assumir esta responsabilidade diz respeito a uma 

resposta parental que resulta não só do papel parental, mas também da forma como a 

família se organiza, de uma vontade manifestada pelo progenitor e da sua capacidade 

física, cognitiva e emocional para assumir tal responsabilidade. 

Os pais, normalmente, expressam o desejo de tomar conta do filho, mas 

simultaneamente referem a necessidade de ser informados das condições da criança e 

suas necessidades, terem oportunidade de observar os profissionais de saúde a realizar 

os cuidados e serem acompanhados pelos profissionais sempre que necessitam. 

O estudo realizado por Evans (1994) revelou que as mães de crianças com 

leucemia desejavam participar e envolver-se nos cuidados aos filhos, desde que fossem 

atendidas algumas circunstâncias tais como: ser dado um período de adaptação ao 

acontecimento, serem envolvidos nos cuidados de forma gradual e terem os enfermeiros 

a providenciar acompanhamento permanente. O estudo realizado por Jones e Neil-

Urban (2003) revelou que os pais optam por assumir a responsabilidade sobre aspetos 

da doença e do tratamento sobre os quais acreditam poder ter algum controlo.   

Entre os profissionais de saúde é consensual a importância do envolvimento e a 

capacitação dos pais nos cuidados à criança portadora de doença oncológica. Mas 
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deverá ser igualmente consensual o desenvolvimento da capacidade destes para 

identificar e assumir as suas dificuldades como cuidador para evitar situações de 

sobrecarga prolongada e de exaustão. 

 

Viver numa nova condição 

Tomar conta de um filho com cancro provoca grandes mudanças na vida dos pais, 

algumas das quais mencionadas como definitivas pelos próprios. Gradualmente, os pais 

adquirem a noção de que a doença do filho é um acontecimento que vai persistir por 

tempo indeterminado, assim como os constrangimentos a ela associados e com 

repercussões para a toda a família. De acordo com a experiência de cada um e de 

acordo com os recursos pessoais e familiares, os pais prosseguem com as suas vidas 

ainda que sob as condições do presente. A este padrão de resposta foram associadas 

as seguintes respostas parentais: (a) “Revelar confiança no controlo da doença”; (b) 

“Revelar capacidade crítica sobre as circunstâncias que está a viver”; (c) “Revelar 

capacidade crítica sobre as suas capacidades”; e (d) “Integrar na sua identidade a nova 

condição em que vive”. 

Revelar confiança no controlo da doença 

O curso da doença/tratamento é assinalado por acontecimentos, mais ou menos 

previstos, e por intercorrências com diferentes gravidades. Num contexto 

assinalado pela incerteza, os pais esforçam-se por desenvolver uma atitude de 

confiança no controlo da doença. Esta resposta, ao contrário de outras, não é 

expectável que surja na fase inicial da transição. Ela resulta da conjugação de 

vários fatores e acontecimentos relacionados com os pais, com as crianças e 

outros relacionados com o curso da doença/tratamento. No que diz respeito à 

doença/tratamento, observamos que fatores como o prognóstico da doença, a 

realização do tratamento tal como previsto e a ausência de intercorrências 

promovem a confiança dos pais no controlo da doença. No que diz respeito à 

criança, os principais fatores são ausência de sinais da doença e manifestações 

de bem-estar global. Em relação aos pais, observamos que a sua capacidade de 

analisar e interpretar os factos, experimentar acontecimentos positivos e confiar 

nas suas capacidades para tomar conta podem favorecer a ocorrência da 

confiança no controlo da doença.  

A resposta parental “Revelar confiança no controlo da doença” manifesta-se 

através: da apresentação de uma atitude positiva ao longo do processo; 

de acreditar na cura da doença; de perspetivar o regresso à normalidade; e, ter 
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planos para o futuro. Esta resposta parental permite que os pais tenham 

esperança e sentimento de controlo sobre a doença e tolerem melhor as 

circunstâncias e constrangimentos do quotidiano. 

Revelar capacidade crítica sobre as circunstâncias que está a viver 

O estudo longitudinal realizado por Leavitt et.al. (1999) revelou que ao fim de um 

ano as famílias tinham desenvolvido como estratégia de coping manter uma 

atitude positiva como uma forma de compensar a incerteza trazida pela doença e 

tratamento. O estudo de Huang et al. (2008) revelou que os pais procuravam olhar 

para o futuro da criança e para o seu com otimismo, como uma estratégia para 

suportar as dificuldades do dia a dia.   

Para que as projeções e expetativas quanto ao futuro seja uma resposta 

adequada é importante que os pais tenham capacidade crítica sobre as 

circunstâncias que estão a viver. As condições de vida atual dos pais são definidas 

e determinadas: pela doença do filho e sua resposta ao tratamento; pela forma 

como a família responde e integra a situação; e, pela sua capacidade em 

desempenhar as funções pelas quais se assume como responsável. A doença do 

filho e resposta do menor ao tratamento é o fator com maior impacto nas 

condições do presente.  

O envolvimento e proximidade dos pais nos cuidados e o contacto frequente com 

os profissionais de saúde, permite-lhes ter um conhecimento profundo sobre a 

condição e necessidades atuais da criança e identificar em que medida esta 

circunstância condiciona a sua vida pessoal, familiar e profissional no presente. O 

quotidiano dos pais é organizado tendo em conta as limitações impostas pela 

situação, tudo é planeado em função do filho e das suas possibilidades e 

condições.  

Apesar da gravidade e consequências do sucedido, há pais que conseguem 

identificar aspetos positivos na situação que estão a viver, tais como: o 

desenvolvimento de habilidades que desconheciam possuir; o desenvolvimento 

de novas competências; a superação de dificuldades pessoais; o desenvolvimento 

de uma visão positiva sobre o seu mérito; uma maior confiança nas suas 

capacidades e o reconhecimento do seu mérito pelos outros.  

Em função dos nossos resultados, consideramos que a resposta parental “Revelar 

capacidade crítica sobre as circunstâncias que está a viver” inclui: identificar as 

condições do presente; identificar aspetos positivos na situação que estão a viver; 

ter planos pessoais de acordo com as circunstâncias atuais. 
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Revelar capacidade crítica sobre as suas capacidades 

Tomar conta de uma criança com cancro sujeita os seus progenitores a um 

desempenho de grande exigência e dedicação. Alguns pais referem-se à situação 

como estando a viver uma nova experiência parental. A experiência e 

conhecimento que já possuíam sobre o filho são importantes e facilitadores do seu 

desempenho no contexto da doença e dos cuidados que a criança necessita. No 

entanto, novas competências são necessárias e que implicam aprendizagem e 

treino. Os pais percebem que é necessário disponibilizarem-se para a 

aprendizagem e treino de determinados aspetos, relacionados com os cuidados 

que o filho necessita, com o propósito de serem capazes de os realizar. A 

motivação para aprender surge relacionada com a necessidade de garantir a 

continuidade dos cuidados, quando o filho regressa a casa, e ser capaz de garantir 

as condições de segurança que o menor necessita. 

O medo de falhar e a insegurança sobre as suas capacidades são característicos 

da fase inicial. Gradualmente, os pais adquirem mais segurança sobre as suas 

capacidades para providenciar os cuidados. O envolvimento nos cuidados, a 

aprendizagem realizada por iniciativa dos próprios ou por imposição das 

circunstâncias e o acompanhamento dos profissionais de saúde são 

determinantes para os pais adquirirem a perícia que a situação exige. O estudo 

revela que os pais podem desenvolver um juízo positivo sobre as suas 

capacidades para tomar conta do filho e para gerir as demais solicitações. Esta 

apreciação acontece ao longo do tempo e pode variar em função das experiências 

e acontecimentos vividos. 

O estudo realizado por Clarke (2006) revelou que as mães ficaram positivamente 

surpreendidas com a sua força e capacidade para lidar com a situação de ter um 

filho com cancro, tendo sido uma oportunidade para se conhecerem melhor. 

Gonzáles-Arratia, Nieto e Valdez (2011), a partir de um estudo, perceberam que 

as mães que são capazes de formular juízos acerca de si mesmas, sobre as suas 

capacidades para a resolução de problemas e que são capazes de gerar 

autoconfiança e sentimentos de competência, também promovem nos seus filhos 

comportamentos de altruísmo e de boa sociabilidade.   

À medida que o tomar conta do filho se torna familiar e adquirem algum domínio 

sobre a situação, os pais ficam com maior disponibilidade para gerir e integrar 

outras funções que fazem parte do seu desempenho no ambiente familiar e social. 

Conseguir dar resposta às necessidades do filho, da família e às suas próprias 

permite que os pais desenvolvam uma visão positiva sobre as suas capacidades. 

A visão positiva sobre as suas capacidades, a realização dos cuidados que o filho 
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necessita, perceber o impacto dos seus cuidados no filho e ter experiências 

positivas no desempenho do seu papel são acontecimentos que permitem que os 

pais desenvolvam confiança sobre as suas capacidades.  

O envolvimento dos pais, solicitado pelos profissionais, em cuidados mais 

complexos e o reconhecimento da competência dos progenitores por parte dos 

profissionais são importantes na medida em que também reforçam a confiança 

dos pais nas suas capacidades. Evans (1994), a partir do seu estudo, refere que 

o envolvimento dos pais nos cuidados aumenta a confiança na sua capacidade 

para tomar conta da criança e para tomar decisões relativamente aos cuidados 

que terão de realizar em casa. É também descrito que o facto de serem solicitados 

pelos enfermeiros para realizar certos cuidados, revelando confiança no seu 

desempenho, é algo importante para melhorar o seu estado anímico. De acordo 

com Gonzáles-Arratia et al. (2011) uma autoavaliação positiva dos pais, sobre as 

suas capacidades para a resolução de problemas, gera confiança e sentido de 

competência.  

Na tentativa de dar resposta a todas as funções e deveres, os pais deparam-se 

com limitações de natureza diversa, sendo que algumas delas poderão ser de 

difícil resolução. As limitações que mais parecem perturbar os pais dizem respeito 

ao exercício da parentalidade, mais concretamente ao que entendem como sendo 

suas responsabilidades enquanto progenitores e ao que entendem que deve ser 

a sua capacidade para tomar conta de forma efetiva. Estas limitações são 

igualmente perturbadoras quer no que diz respeito ao filho doente como em 

relação aos restantes filhos, fragilizando a opinião que tem sobre si próprio, o seu 

mérito e capacidades. Tendo em consideração o que acabámos de referir, 

percebe-se que é importante os pais terem a noção da complexidade da sua 

circunstância e terem uma visão positiva sobre as suas capacidades para que 

deste modo sejam capazes de responder de forma adequada às limitações que 

surgem no dia a dia.  

A resposta parental “Revelar capacidade crítica sobre as suas capacidades” inclui: 

ter uma visão positiva sobre as suas capacidades; revelar confiança no seu 

desempenho; revelar motivação para aprender e gerir as suas limitações; 

manifestar apreço por si mesmo. 

Integrar na sua identidade a nova condição em que vive 

Os pais revelam-se capazes de identificar as mudanças que ocorrem nas suas 

vidas desde que o diagnóstico da doença foi declarado e que assumiram tomar 

conta do filho. A análise dos seus testemunhos permitiu-nos reconhecer que as 
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mudanças significativas ocorrem em dois domínios: exercício da parentalidade e 

no domínio pessoal. No que diz respeito ao primeiro domínio, os pais referem-se 

à situação atual como se tratando de uma nova experiência de parentalidade por 

conta dos requisitos e intensidade dos cuidados, disponibilidade exigida, 

aprendizagem necessária e desafios constantes. No que diz respeito ao segundo 

domínio, as suas necessidades, objetivos e projetos ficam suspensos até que a 

condição do filho permita voltar a considera-los. Os pais revelam aceitar estas 

condições na medida em são capazes de identificar as alterações, assumi-las e 

integrá-las. 

Na transição em estudo, o processo de aceitação da situação pelos pais passa 

pela aceitação do sucedido, pela aceitação dos constrangimentos impostos pela 

doença, pela atribuição de um significado/propósito ao sucedido e pelo 

desenvolvimento de uma atitude de enfrentamento para com a situação.   

A exigência, o rigor, o ajustamento permanente e a prontidão passam a 

caracterizar o quotidiano destes pais, ao qual eles procuram responder de forma 

adequada, oportuna e eficaz, mobilizando os recursos internos e externos que 

consideram necessários. 

A aceitação das circunstâncias atuais, permite que os pais fiquem pais disponíveis 

e dispostos para repor alguma normalidade e estabilidade na vida da família e na 

sua também. À medida que o tempo vai passando os pais aprendem a conviver 

com a doença e com as circunstâncias por ela geradas, retomando rotinas e 

algumas das atividades que realizavam antes e gerindo com mais facilidade os 

constrangimentos.  

Em relação à imprevisibilidade no controlo/cura da doença, à qual se adiciona o 

facto de ser algo a acontecer apenas médio/longo prazo, os pais optam por traçar 

objetivos mais imediatos e tangíveis. Trata-se de uma estratégia de coping que 

lhes permite adquirir uma noção de controlo sobre a doença, obter ganhos parciais 

e, ao mesmo tempo, ir monitorizando a evolução da situação passo a passo. 

Estudos incluídos na revisão integrativa revelam que, acerca da integração das 

condições atuais, as pessoas procuram retomar as suas vidas com a presença da 

doença: ajustando-se às mudanças nas rotinas; mantendo o seu trabalho; 

centrando-se em objetivos mais imediatos e exequíveis; transferindo a sua 

atenção para outro foco; desenvolvendo estratégias para integrar/lidar com os 

medos, incertezas e imprevisibilidade (Huang et al., 2008; Jones e Neil-Urban, 

2003; Kuan, 2000; Leavitt et al., 1999; Misko e Bousso, 2007).  

Na fase inicial da doença, os pais priorizam as necessidades do filho e, 

simultaneamente, reprimem e desvalorizam as suas. A sonegação das suas 
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próprias necessidades também resulta da herança cultural e da interiorização do 

que consideram ser os deveres parentais. Quando a situação da criança fica mais 

estável e a doença fica sob controlo terapêutico, ainda que o filho doente continue 

a ser a prioridade, os pais começam a admitir e a assumir a existência de 

necessidades pessoais. Estas últimas estão relacionadas com a realização 

profissional, com a interrupção de rotinas e atividades pessoais ou familiares, com 

o afastamento dos outros filhos e com a falta de tempo para o próprio.  

A satisfação das necessidades pessoais, na maioria das vezes, implica ter de se 

afastar dos cuidados ao filho e solicitar a ajuda de terceiros para ser substituído. 

Ainda que muito dependente da condição do filho e de recursos disponíveis, os 

pais são capazes de desenvolver estratégias para atender às suas necessidades. 

A satisfação das mesmas tem uma ação reparadora relativamente ao cansaço 

que é referido pelos próprios.  

Kuan (2000) identifica seis grupos necessidades do familiar cuidador de uma 

criança com cancro, sendo que apenas uma delas estava centrado no próprio – 

manter a sua própria força – e as restante cinco estavam relacionados com o filho. 

O autor questionou os pais acerca da importância e satisfação que atribuíam a 

cada uma das necessidades. Os resultados permitiram observar que as 

necessidades pessoais não eram percebidas como das mais importantes, nem se 

consideravam insatisfeitos relativamente a elas. Em função dos nossos 

resultados, parece-nos razoável considerar que estas respostas dos pais 

devem-se: à centralização em torno da criança e sua doença; à priorização das 

necessidades da criança; à falta de tempo para o próprio; e, à dificuldade em 

considerar legítimas as necessidades pessoais. 

Com o tempo, os pais podem vir a admitir a necessidade de se manter em boa 

condição física e psicológica, como algo imprescindível para continuar a dar 

resposta a todas as solicitações e, de um modo particular, para responder às 

necessidades do filho. Em função disto, os pais procuram promover hábitos de 

vida saudável (i.e., atividade física regular, alimentação reparadora), proteger-se 

da exposição ambiental e retomar, logo que possível, algumas das rotinas 

anteriores (i.e., trabalho a tempo parcial). No estudo de Kuan (2000) ainda que 

relacionado com a necessidade de manter a sua força, os pais desenvolviam 

cuidados para si mesmos, para manter a sua saúde e força física enquanto 

cuidador e que envolvia o sono e descanso adequados, alimentação adequada e 

higiene pessoal.   

A experiência de tomar um filho com cancro, pela sua singularidade, é 

impulsionadora de mudanças estruturais nos progenitores. Este trabalho revelou 
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que os pais: (a) passam a valorizar mais as relações, de um modo particular a 

relação com o(s) filho(s); (c) pretendem disponibilizar mais tempo para a família; 

(d) reformulam os planos pessoais e para a família; (e) pretendem um maior 

equilíbrio entre o tempo dedicado à família e o dedicado ao trabalho; e (f) 

redefinem objetivos profissionais, ajustando-os às suas necessidades e da família 

e ao que consideram prioritário (estar com a família).  

Clarke (2006) refere-se à experiência de tomar conta de um filho com cancro como 

uma jornada transformadora, porque os participantes do seu estudo 

manifestaram-se profundamente mudados pela experiência de doença dos seus 

filhos, passando a valorizar a vida, os acontecimentos do quotidiano e o estar com 

as pessoas significativas. Young et al. (2002) referem que tornar-se pai de uma 

criança com cancro implica um processo de transição, que passa por uma 

redefinição da própria identidade. 

A partir do estudo que efetuamos percebe-se que a resposta parental “Integrar na 

sua identidade a nova condição em que vive” inclui: identificar o que mudou na 

sua vida; aprender a (con)viver com a doença; gerir as suas necessidades; 

promover hábitos de vida saudáveis; reformular os seus valores e prioridades. 

 

 

3.9. Conclusões 

O estudo que desenvolvemos, centrado na procura de padrões de resposta 

presentes na transição vivida pelos pais quando tomam conta de um filho com cancro, 

permitiu-nos: (a) identificar um vasto número de respostas desenvolvidas pelos pais 

durante esta experiência e relacionadas com ela; (b) reconhecer que as respostas 

encontradas eram comuns entre os pais e não se tratavam de acontecimentos 

aleatórios; (c) reconhecer que nesta experiência, os pais aprendem, desenvolvem 

competências, aceitam e incorporam novas circunstâncias nas suas vidas.  

O estudo em profundidade do significado, natureza, atributos e relações das 

respostas parentais culminou na identificação de oito padrões de resposta: “Tomar conta 

do filho otimizando o seu crescimento e desenvolvimento”; “Tomar conta do filho 

assegurando as necessidades e os cuidados no contexto da doença e tratamento”; “Tornar-

se parceiro nos cuidados ao filho”; “Gerir relações interpessoais no contexto dos cuidados”; 

“Preparar a família para integrar o filho com a sua nova condição”; “Atender às necessida-

des da família”; “Assumir as condições do presente”; e “Viver numa nova condição”. 

A metodologia da teoria fundamentada também permitiu identificar as relações 
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que existem entre os padrões de resposta e respetivas respostas parentais. As 

respostas parentais que deram origem aos dois primeiros padrões apresentam um 

grande predomínio relativamente às restantes. Existe uma estreita relação entre estes 

dois padrões de resposta - “Tomar conta do filho otimizando o seu crescimento e 

desenvolvimento” e “Tomar conta do filho assegurando as necessidades e os cuidados 

no contexto da doença e tratamento” -, caracterizada por uma certa interdependência e 

influência recíprocas. Os cuidados que os pais realizam para satisfazer as necessidades 

de crescimento e desenvolvimento do filho são influenciados pela doença e pelo 

tratamento. Pense-se, por exemplo, em algumas atividades quotidianas, como alimentar 

o filho e dar-lhe banho, que podem adquirir particularidades pela presença de 

dispositivos, como uma sonda nasogástrica para alimentação entérica ou um cateter 

venoso central parcialmente implantado. Por outro lado, os cuidados que os pais 

realizam para assegurar as necessidades que resultam da doença e do tratamento 

também são influenciados pelas necessidades de crescimento e desenvolvimento, 

podendo ter de reformular e ajustar os cuidados para encontrar um equilíbrio entre 

ambas. Por exemplo, os cuidados e restrições sociais, associados à necessidade de 

promover condições de segurança, por vezes são moderados pelas necessidades 

afetivas e sociais da criança. 

O padrão de resposta “Tornar-se parceiro nos cuidados ao filho” surge pela 

circunstância do progenitor estar a tomar conta do filho otimizando o seu 

desenvolvimento e crescimento e por estar a assegurar as necessidades que resultam 

da doença e do tratamento. Ou seja, a posição de parceiro resulta do “tomar conta” com 

um forte envolvimento nos cuidados à criança. Mas por outro lado, quanto mais parceiro 

o progenitor se sentir, mais tenderá a envolver-se e responsabilizar-se pelos cuidados 

que o filho necessita. Ainda relativamente a este padrão de resposta, em certa medida, 

ele também está dependente do padrão de resposta “Assumir as condições do 

presente”. Ou seja, para tornar-se parceiro nos cuidados é necessário que os pais sejam 

capazes de identificar as condições do presente, relativamente à criança e a si próprios, 

e sejam capazes de assumir as alterações que dela resultam.  

Assim como, estar a “Tomar conta do filho assegurando as necessidades que 

resultam da doença e do tratamento” e de, gradualmente, “Tornar-se parceiro nos 

cuidados ao filho” implicam ter de contactar com pessoas que desconhecia e ter de 

“Gerir relações interpessoais no contexto dos cuidados”. Por outro lado, a relação que 

se estabelece com os profissionais de saúde também influencia o padrão de resposta 

no que diz respeito a “Tornar-se parceiro nos cuidados ao filho”, sendo a confiança entre 

os profissionais e os pais e a autoconfiança destes últimos fatores determinantes para 

o desenvolvimento desta resposta parental. 
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Os pais manifestam preocupações relativamente à família, procurando manter o 

sistema em equilíbrio e satisfazendo as necessidades dos seus elementos. Os pais 

identificam o que mudou para a família, com a doença do filho, e as novas exigências 

que daí resultaram. Durante o estudo foram identificadas repostas parentais no que diz 

respeito a “Preparar a família para integrar o filho numa nova condição”. A capacidade 

dos pais para preparar a família é facilitada pelo conhecimento e experiência adquiridos 

enquanto responsáveis por tomar conta do filho e pelo conhecimento adquirido 

enquanto parceiro nos cuidados ao menor. 

Quando questionámos pais sobre as implicações do surgimento da doença nas 

suas vidas, uma das respostas recorrentes é “a minha vida parou, tudo parou!”. No 

entanto, o que os nossos estudos revelam é que estes pais prosseguem com as suas 

vidas, mas sob novas condições. O diagnóstico da doença, as necessidades do filho 

portador da doença oncológica, o impacto sobre a família e sobre o próprio são 

condições incontornáveis. Os pais respondem à situação continuando a sua existência 

sob novas condições. Os nossos resultados revelam que os pais, gradualmente, 

desenvolvem a capacidade crítica para: (a) analisar e ajuizar sobre as circunstâncias 

atuais das suas vidas; (b) identificar as suas capacidades e recursos internos; 

(c) reformular e ajustar objetivos pessoais e familiares; e (d) identificar importância do 

seu bem-estar.  

A inclusão, no estudo, de pais em diferentes momentos da sua experiência 

permitiu perceber que eles tendem para o reequilíbrio e passam a “viver sob uma nova 

condição”. Sendo que esta nova condição também é resultado de ter assumido “tomar 

conta do filho otimizando o seu crescimento e desenvolvimento” e de “tomar conta do 

filho assegurando as necessidades que resultam da doença e do tratamento” e da sua 

posição de “parceiro nos cuidados ao filho”.  

A experiência de tomar conta de um filho com cancro é potenciadora de uma 

transição desenvolvimental no domínio do exercício da parentalidade. Os estudos que 

realizámos revelaram a diversidade, a complexidade e grau de dificuldade implícitos nas 

respostas que os pais desenvolvem perante nova condição de saúde do filho e suas 

necessidades. A maior parte das respostas parentais surgem no âmbito do exercício da 

parentalidade com o propósito de atender às necessidades do menor. Estas respostas 

parentais têm como circunstâncias facilitadoras: (a) o conhecimento prévio sobre a 

criança; (b) o vínculo afetivo entre ambos; (c) a escolha consciente no que diz respeito 

ao seu envolvimento nos cuidados ao filho; (d) a convicção de que está a fazer o que 

deve pelo filho; (e) a convicção de que o envolvimento é a melhor opção; e (f) a 

confiança sobre as suas capacidades. 

Relativamente ao padrão de resposta “Tornar-se parceiro nos cuidados ao filho” 
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são circunstâncias facilitadoras as capacidades cognitivas, instrumentais e relacionais 

que os pais já possuíam. O reconhecimento, por parte dos profissionais de saúde, das 

competências e capacidades dos pais para “tomar conta” também é facilitador. Os 

profissionais têm à sua responsabilidade a promoção e acompanhamento dos pais no 

desenvolvimento das competências que estes necessitam. Os progenitores, por sua 

vez, referem o quanto é importante o contacto próximo com os profissionais de saúde 

para o desenvolvimento das competências e da confiança que necessitam para tomar 

conta do filho.  

O conhecimento acumulado sobre cada membro da família e respetivas 

necessidades, o desejo de minimizar o impacto do sucedido e a existência de uma boa 

relação entre os membros da família são circunstâncias facilitadoras quando pretendem 

“Atender às necessidades da família”. Em relação ao padrão de resposta “Preparar a 

família para integrar o filho numa nova condição” são circunstâncias facilitadoras, os 

restantes membros: (a) desejarem receber a criança e colaborar nos seus cuidados; 

(b) reconhecerem as novas necessidades da criança; (c) quererem aprender; e 

(d) aceitarem as indicações do familiar cuidador.  

No que se refere ao “Assumir as condições do presente”, foi possível perceber 

que a ação dos profissionais de saúde pode ser facilitadora, ajudando os pais a 

identificar as circunstâncias atuais e a legitimar as exigências, as dificuldades e o 

cansaço. O padrão de resposta “Viver sob uma nova condição” diz respeito à forma 

como os pais integram o facto de terem um filho portador de cancro e como harmonizam 

esta condição com o retomar do seu quotidiano. O controlo da doença, os sucessos 

alcançados com o tratamento, o filho estar bem física e emocionalmente e sentir o apoio 

da família mais próxima, funcionam como circunstâncias facilitadoras.   

O trabalho realizado, até esta etapa da investigação, permitiu teorizar sobre as 

respostas parentais presentes na transição vivida ao tomar conta de um filho com 

cancro. O conhecimento produzido será utilizado como sustentação teórica na 

construção de um instrumento que permita monitorizar o curso da transição e gerar 

informação sobre como os pais vivem este acontecimento. Deste modo, “a pessoa a 

viver a transição” poderá constituir a base a partir da qual o enfermeiro planeia a 

intervenção (Chick e Meleis, 1986). 

O passo seguinte consistirá em analisar as respostas parentais com o propósito 

de identificar, selecionar e reunir indicadores, sobre a transição em estudo, que sejam 

significativos para a enfermagem. Com estes indicadores, pretende-se avançar para o 

desenvolvimento de um instrumento que permita monitorizar as respostas parentais. 
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Caixa 3. Síntese do capítulo “Respostas parentais presentes na transição” 

RESPOSTAS PARENTAIS PRESENTES NA TRANSIÇÃO 

VIVIDA AO TOMAR CONTA DE UM FILHO COM CANCRO 

A experiência de tomar conta de um filho com cancro é promotora de mudanças profundas, 

e algumas permanentes, no progenitor que vive esta situação. Em resposta ao que 

experiencia, a pessoa reformula valores, redefine objetivos, mobiliza recursos pessoais, 

desenvolve competências, reestrutura a sua identidade – vive uma transição de natureza 

desenvolvimental. 

O curso de uma transição é observável através de comportamentos desenvolvidos pela 

pessoa que a está a experienciar (Meleis et al., 2000). Indivíduos a vivenciar transições 

de natureza semelhante tendem a apresentar respostas (comportamentos) semelhantes. 

Estes comportamentos podem assim ser entendidos como padrões de resposta de uma 

transição (Ibid.). 

Com base no exposto, um maior conhecimento sobre as respostas desenvolvidas pelos 

pais que estão em transição, poderá permitir a identificação de situações de 

vulnerabilidade ou risco, identificar necessidades de cuidados, dar suporte às intervenções 

de enfermagem e avaliar a eficácia das mesmas, na produção de ganhos em saúde 

relativamente a clientes a vivenciar aquela situação transicional. 

Nesta fase da investigação procuramos, não só identificar as respostas parentais, 

desenvolvidas durante a experiência de tomar conta de um filho com cancro, como 

compreender a natureza e os atributos das mesmas, identificar as relações existentes 

entre si e reconhecer circunstâncias potenciadoras destas respostas. 

Tendo em consideração estes objetivos e a natureza da informação à qual pretendíamos 

aceder, optámos por selecionar a “teoria fundamentada nos dados” como método para a 

produção teórica. Participaram nesta fase do estudo pais de crianças com cancro em 

processo de tratamento. A colheita de dados foi realizada com recurso à técnica de 

entrevista semiestruturada, entre maio de 2012 e dezembro de 2013. Este procedimento 

teve lugar nas duas instituições públicas de saúde, localizadas na região norte de Portugal, 

que recebem e disponibilizam tratamento a crianças portadoras de cancro. No estudo 

participaram 25 pais oriundos destas duas instituições. Os dados foram analisados 

seguindo a metodologia proposta por Strauss e Corbin (2008). 

Do processo de análise desenvolvido, a partir dos dados obtidos, foi possível chegar aos 

seguintes resultados: 
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- os pais a tomar conta de um filho com cancro desenvolvem um vasto número de 

respostas que resultam da circunstância de estar a tomar conta de um filho com 

cancro; 

- as “respostas parentais” dizem respeito a respostas desenvolvidas pelos pais 

(atividades, iniciativas, atitudes, comportamentos), decorrentes da circunstância de 

estar a tomar conta de um filho com cancro e que têm subjacente um propósito 

específico;  

- o número de participantes envolvidos na investigação e a análise dos dados permitiu 

perceber que estas respostas parentais são comuns entre os pais; 

- as respostas parentais, na sua maioria, indiciam que os pais desenvolvem mestria, 

superam fragilidades pessoais e procuram retomar a vida pessoal e familiar, de 

acordo com as circunstâncias atuais; 

- as respostas parentais resultam, fundamentalmente, da conjugação de três fatores: 

(a) vínculo entre a pessoa que cuida e a que é cuidada (pais e filho, respetivamente); 

(b) características da doença e do tratamento; e (c) necessidades atuais da criança; 

- no que se refere à experiência transicional em estudo, entendemos como “padrão 

de resposta” um conjunto de respostas parentais que expressam um domínio de 

intenções, recorrente entre os pais que vivem a transição; 

- os “padrões de resposta” dizem respeito a quatro dimensões e que resultam: (a) da 

relação da pessoa com o filho; (b) da relação da pessoa com os profissionais de 

saúde e outros pais de crianças com cancro; (c) da relação da pessoa com a família; 

e (d) da relação da pessoa consigo própria; 

- as respostas parentais são interdependentes e influenciam-se mutuamente. A 

ocorrência de umas favorece e proporciona oportunidade para o desenvolvimento 

de outras. Inclusive, as respostas que surgem em momentos posteriores podem 

reforçar positivamente as primeiras. Por exemplo, o desenvolvimento das respostas 

parentais relacionadas com os cuidados diretos à criança (que implicam o 

desenvolvimento de competências instrumentais e cognitivas) são necessárias para 

que os pais se percecionem como parceiros dos profissionais de saúde nos 

cuidados à criança. Por sua vez, à medida que os pais evoluem como parceiros, 

mais capazes estão de tomar conta dos filhos mesmo no que diz respeito a cuidados 

de natureza mais complexa; 
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- a ocorrência das respostas parentais também é influenciada pela presença ou 

ausência de certas circunstâncias ou condições. A partir dos dados foram 

identificadas algumas circunstâncias, diretamente relacionadas com os pais, que 

facilitam o desenvolvimento das respostas parentais no âmbito em estudo: (a) o 

conhecimento prévio sobre a criança; (b)  o vínculo afetivo entre pais e a criança; 

(c)  a escolha consciente pelo envolvimento nos cuidados ao filho; (d)  a convicção 

de que está a cumprir com o seu dever; (e)  a convicção de que o envolvimento é a 

melhor opção; (f)  a confiança nas suas capacidades; e (g)  as capacidades 

cognitivas, instrumentais e relacionais que possuem. Com relação à criança 

também foram identificadas circunstâncias que podem facilitar o desenvolvimento 

de respostas parentais, designadamente: (a) o controlo da doença; (b) os sucessos 

alcançados com o tratamento; (c) o filho estar bem física e emocionalmente; e (d) o 

filho ter uma atitude positiva face à sua situação. Já em relação à família, foram 

identificadas como circunstâncias facilitadoras os seus membros: (a) desejarem 

receber a criança e colaborar nos seus cuidados; (b) reconhecerem as novas 

necessidades da criança; (c) quererem aprender; e (d) aceitarem as indicações do 

familiar cuidador. Os profissionais de saúde, enquanto recurso da comunidade, 

também podem funcionar como uma circunstância facilitadora no desenvolvimento 

das respostas parentais, de um modo particular as que estão relacionadas com a 

reformulação e expansão do exercício da parentalidade. 
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PARTE III 

PARA A MONITORIZAÇÃO DAS RESPOSTAS PARENTAIS 
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4. PROPOSTA DE INSTRUMENTO 

O conhecimento produzido nos estudos anteriores revelou a complexidade da 

experiência de tomar conta de um filho com diagnóstico de cancro. Em casa ou no 

hospital, os pais assumem e asseguram uma parte substancial dos cuidados que a 

criança necessita, inclusive alguns relacionados com doença/tratamento. Tomar conta 

de um filho com cancro acrescenta novas dimensões e expande as fronteiras do 

exercício regular da parentalidade. E a reformulação/expansão do exercício da 

parentalidade implica novas aprendizagens cognitivas, instrumentais, relacionais e 

pessoais. 

O bem-estar e desenvolvimento saudável de uma criança estão em estreita 

relação com o empenho, habilidades e competências dos seus pais para atender e 

suportar as necessidades do filho. A parentalidade - na perspetiva do tomar conta - é 

um foco de atenção para a enfermagem, muito pela via de tornar os pais competentes 

na identificação e satisfação das necessidades dos filhos, na promoção da autonomia e 

do desenvolvimento ótimo do filho e na interiorização das expetativas do que é ser 

pai/mãe na sociedade em que está integrado (International Council of Nursing, 2015). 

Uma parentalidade efetiva é um resultado, ou estado, do cliente (pai/mãe) pretendido 

pelos enfermeiros, para o qual a enfermagem tem conhecimento próprio e perícia que 

permite: (a) identificar as necessidades dos clientes (diagnóstico); (b) prescrever 

intervenções para a resolução das necessidades; e (c) avaliar o impacto das suas 

intervenções sobre o estado do cliente.  

Tal como referem Chick e Meleis (1986) um objetivo da enfermagem passa por o 

cliente surgir de cada encontro com o enfermeiro, não apenas mais confortável e mais 

capaz de lidar com o problema de saúde atual, mas também melhor equipado para 

proteger e promover a sua saúde para o futuro. Estes resultados devem ser entendidos 

como ganhos em saúde sensíveis aos cuidados de enfermagem. Mas para que seja 

possível identificar e legitimar estes ganhos, os enfermeiros têm de ser capazes de os 

identificar e monitorizar regularmente.  

 

 

4.1. Justificação do estudo 

Os enfermeiros facilitam aprendizagens e suporte aos pais, com o objetivo de que 

estes sejam capazes de assumir a parentalidade e exercê-la com mestria, resultando 
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em ganhos para os próprios, para a criança e para a relação entre ambos. Daí a 

importância de os enfermeiros serem capazes de reconhecer que alguns pais podem 

apresentar uma parentalidade “mais efetiva” do que outros ou que podem apresentar 

variações na construção e concretização da mesma. No tomar conta de um filho com 

cancro, tal acontecimento parece estar relacionado com o envolvimento, conhecimento, 

experiência e confiança dos pais. No caso de doença da criança, o papel dos 

enfermeiros é preponderante na otimização dos resultados e dos ganhos. A 

possibilidade de identificar esta variabilidade, no tomar conta, ao longo de um 

continuum, poderá permitir que os enfermeiros, na prática clínica, identifiquem 

prontamente as necessidades de cuidados. Neste sentido, o conhecimento que 

produzimos poderá ser importante, ao ter expandido o conhecimento sobre a 

experiência de tomar conta de um filho com cancro e, deste modo, sustentar a prática 

clínica.  

O estudo que apresentámos no capítulo anterior permitiu-nos identificar oito 

padrões de resposta, compreendendo 26 respostas parentais resultantes das 

necessidades da criança, do processo de assunção do papel de cuidador, da relação 

com os profissionais de saúde e com a família, das necessidades e objetivos pessoais. 

As respostas parentais revelam-se, sobretudo, através de: (a) comportamentos; 

(b) atitudes; (c) aquisição e utilização de conhecimento, relacionado com a doença e 

tratamento; (d) capacidade de tomada de decisão e de gestão, no que diz respeito a 

aspetos relacionados direta ou indiretamente com a doença/tratamento; e 

(e) desenvolvimento de competências instrumentais relacionadas com os cuidados que 

a criança necessita. 

Um estudo regular e sistemático das respostas parentais apresentadas por um 

cliente (pai/mãe), em diferentes momentos da transição, poderá assim ser útil, na 

medida em que permitirá produzir informação sobre a sua situação e deste modo 

identificar necessidades de cuidados. Chick e Meleis (1986) referem que os enfermeiros 

têm tendência a ver os seus clientes no continuum histórico das suas vidas, tendo 

dificuldade em identificar novas necessidades do momento atual. O conhecimento de 

“indicadores clínicos” do processo de transição poderá ser um passo importante para a 

construção de uma ferramenta que permita a monitorização destes processos a cada 

momento e identificação das necessidades emergentes. A este propósito, Glacken, 

Kernohan e Coates (2001) referem que o desenvolvimento de um instrumento, que 

ajude os profissionais de saúde a avaliar onde o cliente se encontra no processo de 

transição, permite que sejam implementadas estratégias apropriadas e no momento 

certo. Ou seja, com a monitorização regular de indicadores clínicos, de nível microscópico 

(Pereira, 2009), os enfermeiros estarão em condições de aceder a um conjunto de dados 
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que serão essenciais para a identificação dos diagnósticos e úteis para a avaliação dos 

resultados alcançados após a implementação das terapêuticas selecionadas. 

  Pela relevância do exercício da parentalidade no que diz respeito à qualidade 

dos cuidados e ganhos em saúde para a criança portadora de doença oncológica e pela 

sensibilidade destes aspetos aos cuidados de enfermagem, consideramos pertinente 

definir um conjunto de indicadores clinicamente úteis para a monitorização das 

respostas parentais dos pais que tomam conta de um filho com cancro. 

 

 

4.2. Objetivos  

Aprofundar o saber sobre esta experiência transicional tem subjacente um duplo 

propósito para a enfermagem. A partir da perspetiva disciplinar, importa realizar mais 

investigação sobre a transição para expandir o conhecimento sobre a realidade - nas 

suas múltiplas dimensões - e aprofundar a concetualização. A partir da perspetiva 

profissional, importa ter conhecimento, modelos e instrumentos que permitam dar maior 

suporte e orientação à prática clínica. 

De acordo com o que foi exposto anteriormente, definimos para a terceira fase do 

nosso trabalho os seguintes objetivos: 

‒ produzir indicadores das respostas parentais significativas para a 

enfermagem; 

‒ desenvolver um instrumento que seja útil para a prática clínica, sustentando 

o processo de tomada de decisão dos enfermeiros no que diz respeito ao 

desenvolvimento da mestria dos pais no tomar conta do filho com cancro; 

‒ desenvolver um instrumento que permita aprofundar o conhecimento sobre a 

experiência transicional de tomar conta de um filho com cancro. 

 

 

4.3. Metodologia  

Na introdução deste relatório, demos conta que um dos objetivos gerais da tese 

dizia respeito ao desenvolvimento de um instrumento para a monitorização das 

respostas parentais relativas à experiência de tomar conta de um filho com cancro. O 

trabalho que apresentamos neste capítulo emerge desse objetivo geral. 
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Para a construção do instrumento baseamo-nos fundamentalmente no trabalho 

dos investigadores Pasquali (1998, 2009) e Ribeiro (1999, 2010), tendo-se seguido os 

seguintes passos: (a) identificação da variável em estudo; (b) definição do constructo; 

(c) identificação das dimensões do constructo; (d) definição operacional do constructo 

através da identificação dos itens; (e) análise dos itens e (f) definição do tipo de escala 

a utilizar. Os resultados deste processo para a construção do instrumento serão 

apresentados no subcapítulo 4.5. 

 

 

4.4. Considerações éticas 

Para o desenvolvimento de uma proposta de instrumento, para a monitorização 

das respostas parentais, era importante auscultar enfermeiros envolvidos com a prática 

profissional. Recorreu-se assim à técnica de “grupo focal”, para validação de conteúdo 

da proposta, implicando uma ponderação das questões éticas.  

Os enfermeiros que participaram no grupo focal pertenciam às duas unidades de 

oncologia pediátrica envolvidas no estudo que apresentamos no capítulo anterior. A 

participação foi voluntária, de acordo com a disponibilidade dos participantes. No início 

de cada sessão do grupo focal foi explicado o contexto da atividade que estávamos a 

realizar, os objetivos, o tempo de duração estimado, o caráter voluntário e a 

possibilidade de interromper a sua participação se assim fosse o seu desejo. Após 

aceitarem participar foi solicitado o consentimento informado e explicado o curso da 

sessão. 

A realização do grupo focal já havia sido autorizada pelo Conselho de Ética e pelo 

Conselho de Administração das duas instituições que possibilitaram a concretização do 

projeto de investigação. 

 

 

4.5. Desenvolvimento do instrumento 

Os resultados desta fase da investigação prendem-se com o desenvolvimento de 

um instrumento centrado nas respostas parentais desenvolvidas pelos pais que tomam 

conta de um filho com cancro. Nas próximas páginas iremos dar conta deste processo, 

descrevendo as diferentes etapas e procedimentos associados à sua construção. 
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4.5.1. Identificação da variável para estudo 

A experiência de ter um filho menor com cancro tem sido largamente estudada, 

sob várias perspetivas disciplinares. Explorando este campo temático, pareceu-nos 

relevante procurar uma nova abordagem tendo a Teoria das Transições como 

referencial teórico. A sua estrutura concetual permitiu-nos compreender que “tomar 

conta de um filho com cancro” é um acontecimento promotor de uma transição 

desenvolvimental. Ou seja, trata-se de uma experiência que induz um processo de 

mudança profunda e definitiva na vida das pessoas. 

A determinada altura do processo de investigação focámo-nos num aspeto 

particular daquela transição: os padrões de resposta. Desta opção resultou um 

conhecimento extenso e profundo sobre as respostas que os pais desenvolvem - sob a 

forma de comportamentos, atitudes, aquisição de conhecimento, de competências 

instrumentais, cognitivas e relacionais - enquanto vivem a experiência de tomar conta 

de um filho com cancro. Estas respostas parentais afiguram-se importantes para a 

produção de informação sobre o curso e resultados da transição, permitindo 

compreender como a pessoa está a viver a experiência. Logo, na perspetiva do 

processo de construção de um instrumento, que permita monitorizar a transição, 

podemos considerar que “tomar conta de um filho com cancro” é a variável que poderá 

ser monitorizada através das “respostas parentais” identificadas. 

 

4.5.2. Definição do constructo e identificação das suas dimensões 

Tal como refere Ribeiro (2010) um instrumento de medida tem de possuir 

propriedades métricas que garantam a sua capacidade para medir o que pretende, 

sendo uma dessas propriedades a validade de constructo. No processo de 

desenvolvimento do instrumento, considerámos as “respostas parentais” como o 

constructo a ser operacionalizado pela regularidade com que ocorrem e pela 

possibilidade de serem observadas no decorrer da transição em estudo. Recorde-se 

que este conceito refere-se às repostas que os pais desenvolvem durante a experiência 

de tomar conta de um filho com cancro com o propósito de atender às necessidades e 

solicitações que surgem ao longo do processo.  

A teoria que produzimos sobre as respostas parentais revelou tratar-se de um 

conceito com várias dimensões. O estudo da natureza e relações entre elas permitiu-nos 

reuni-las em oito padrões de resposta designados da seguinte forma: “Tomar conta do 

filho otimizando o seu crescimento e desenvolvimento”; “Tomar conta do filho 
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assegurando as necessidades e os cuidados no contexto da doença e tratamento”; 

“Tornar-se parceiro nos cuidados ao filho”; “Gerir relações interpessoais no contexto dos 

cuidados”; “Preparar a família para integrar o filho com a sua nova condição”; “Atender 

às necessidades da família”; “Assumir as condições do presente” e “Viver numa nova 

condição”. 

O conhecimento sobre as respostas que os clientes desenvolvem durante os seus 

processos de transição interessa ao enfermeiro, na medida em que produzem 

informação que lhe permite a compreensão global do processo e o orienta no processo 

de tomada de decisão. Pelo que, todo o conhecimento que produzimos sobre a transição 

e de um modo particular sobre respostas parentais releva para a enfermagem. 

Da teorização desenvolvida sobre as respostas parentais ressaltamos os 

seguintes aspetos: uma parte significativa das respostas parentais dizem respeito ao 

exercício regular da parentalidade e ao exercício da parentalidade no contexto da 

doença; existem respostas parentais diretamente relacionadas com a aquisição de 

conhecimentos e de competências cognitivas, instrumentais e relacionais; os 

profissionais de saúde (enfermeiros) têm conhecimento e experiência que podem 

potenciar o desenvolvimento das respostas parentais; um dos resultados desta 

transição será de uma maior mestria no que diz respeito ao “tomar conta do filho com 

cancro”.  

Na sequência do que acabamos de expor, entendemos que há respostas 

parentais que dizem respeito a aspetos da saúde claramente inscritos no campo 

disciplinar da enfermagem e relevantes para a ação profissional dos enfermeiros. O 

mesmo será dizer que existem respostas parentais que podem ser modificadas, de 

forma significativa, pelas terapêuticas de enfermagem, nomeadamente, aquelas 

inscritas no domínio do “tomar conta do filho otimizando o seu crescimento e 

desenvolvimento”, “tomar conta do filho assegurando as necessidades e os cuidados no 

contexto da doença e tratamento” e “tornar-se parceiro nos cuidados ao filho”. 

 

4.5.3. Definição operacional do constructo através da identificação dos indicadores 

Após a definição do constructo e definição da sua dimensionalidade, seguimos 

para a sua definição operacional. Tal como propõe Ribeiro (1999), com base no 

enquadramento teórico do constructo, procurámos defini-lo através dos traços que o 

expressam. O mesmo será dizer que passámos para o desenvolvimento de indicadores 

(itens) que considerámos capazes de expressar e medir o constructo. Este processo de 
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construção dos indicadores foi realizado, a partir da teorização que produzimos 

previamente e cujos resultados foram apresentados no capítulo três deste relatório. 

Para a construção frásica dos enunciados dos indicadores foram seguidos os 

seguintes princípios:  

‒ as frases consistirem em declarações pela forma positiva; 

‒ recorrer, sempre que possível, a termos definidos pela Classificação 

Internacional para a Prática de Enfermagem para a redação dos indicadores; 

‒ iniciar sempre o indicador por um verbo (ação); 

‒ cada indicador expressar apenas uma ideia; 

‒ cada indicador ser distinto dos demais para a dimensão a que diz respeito. 

 

Para seleção dos indicadores foram seguidos os seguintes princípios: 

‒ o conteúdo do indicador ter utilidade clínica. O que significa que cada 

indicador deve produzir informação que apoie os enfermeiros no processo de 

tomada de decisão na prática clínica; 

‒ o indicador deve expressar um estado (resultado) do cliente sensível aos 

cuidados de enfermagem. Ou seja, o indicador deve conter um estado do 

cliente que possa ser obtido em resposta às intervenções da enfermagem. 

 

Na identificação e seleção dos indicadores, procuramos que o seu conjunto 

cobrisse os traços latentes do constructo que pretendemos medir e, deste modo, ser 

possível identificar o que acontece ao nível da variável. Deste processo resultou um 

conjunto de 67 indicadores (ver Anexo 4). 

 

4.5.4. Análise teórica dos indicadores 

Os procedimentos que realizámos anteriormente resultaram na definição das 

respostas parentais (constructo) através de um conjunto de indicadores que expressam 

traços do constructo e permitem a observação da sua ocorrência de uma forma indireta.  

De acordo com a metodologia que adotamos para este processo, de seguida 

submetemos a hipótese formulada a uma análise por parte dos futuros utilizadores: 

enfermeiros a prestar cuidados a crianças com doença oncológica e suas famílias. Para 

concretizar este passo optámos por recorrer à técnica do Grupo Focal, em que 

participaram apenas enfermeiros a trabalhar nas duas unidades de oncologia pediátrica 

envolvidas na fase anterior da nossa investigação. 
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O planeamento e a realização do Grupo Focal foram orientados pelos seguintes 

objetivos (ver Anexo 5): 

‒ validar a utilidade clínica dos itens propostos para integrar no instrumento em 

desenvolvimento; 

‒ validar a sensibilidade dos itens propostos para o instrumento às intervenções 

de enfermagem; 

‒ avaliar a compreensibilidade dos itens do instrumento.    

 

Na seleção dos participantes no grupo focal foram estabelecidos, 

cumulativamente, os seguintes critérios: 

‒ os participantes tinham de ser enfermeiros; 

‒ terem experiência profissional em pediatria oncológica superior a cinco anos; 

‒ estarem atualmente a prestar cuidados a crianças com cancro e suas famílias; 

‒ serem oriundos de uma das unidades pediátricas envolvidas na primeira fase 

do estudo. 

 

Com a definição destes critérios foi possível obter uma homogeneidade, entre os 

participantes, compensada com uma variação que não constituiu um problema à partilha 

de conhecimentos e de experiências (Krueger e Casey, 2009). As sessões foram 

precedidas (alguns dias) pela entrega de um documento aos participantes com as 

explicações da atividade e apresentação do conteúdo a ser discutido (Anexo 6). 

 

Entre os dois contextos hospitalares, o número máximo de participantes era de 30 

enfermeiros. Nas sessões do grupo focal participaram 16 enfermeiros. Em relação à 

idade dos participantes, a média foi de 39,62 anos para um intervalo com o valor mínimo 

de 27 anos e com o valor máximo de 56 anos. Dos participantes, a maioria pertencia ao 

género feminino (15) e apenas um pertencia ao género masculino. A média do tempo 

de exercício profissional foi de 17 anos, num intervalo com o valor mínimo de 5 anos e 

com o valor máximo de 31 anos. Em relação ao tempo de exercício profissional em 

pediatria oncológica, a média foi de 15,06 anos, para um intervalo que variou entre o 

valor mínimo de 5 anos e o valor máximo de 31 anos. Dos 16 participantes, 10 tinham 

realizado formação pós-graduada em saúde infantil e pediatria. 

As sessões tiveram uma duração aproximada de duas horas, em que os primeiros 

minutos foram utilizados para uma breve apresentação do percurso do trabalho 

desenvolvido até aquele momento, passando de seguida para a discussão orientada 

pelo roteiro da sessão (ver Anexo 5). Após a obtenção do consentimento informado por 
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parte dos participantes, cada sessão foi gravada em registo áudio e posteriormente 

transcrita. Para análise do seu conteúdo recorreu-se ao software de análise NVivo10®. 

 Cada sessão iniciou-se com a solicitação da opinião dos participantes acerca da 

pertinência do tema e conteúdos em discussão. A análise das respostas revelou que os 

participantes consideraram o conteúdo pertinente por refletir uma parte muito 

significativa e importante do seu contexto e prática profissional. 
 

«Eu acho que está perto da prática.» (Enf5) 

 

«[…] são coisas que nós fazemos no dia a dia e que nós, só nestes momentos é que 

refletimos sobre elas. Só nestas alturas é que uma pessoa percebe que faz tanta coisa e que 

não dá conta disso.» (Enf13) 

 

«[…] faz pensar em pormenores que…» (Enf13) «[…] que nós fazemos, mas, que se calhar 

não pensamos neles» (Enf 16) «[…] eu acho que nem valorizamos» (Enf12) «[…] se calhar 

vamos passar a estar atentos a alguns aspetos» (Enf13) «[…] e vamos explorar mais junto 

dos pais.» (Enf12) 

 

Também foi solicitada a opinião sobre a possibilidade de terem à sua disposição 

um instrumento que permitisse monitorizar as respostas parentais durante experiência 

de tomar conta de um filho com cancro. Os enfermeiros consideraram que seria útil 

terem à sua disposição um instrumento com o propósito e conteúdo apresentados, 

porque permitiria: (a) identificar pais em situação de vulnerabilidade ou risco; (b) intervir 

de acordo com as necessidades identificadas; (c) reforçar os papéis e as relações entre 

os profissionais de saúde e os pais; (d) definir a informação a registar; (e) promover e 

assegurar a transmissão de informação intra e interdisciplinarmente; e (f) promover 

continuidade dos cuidados. 
 

«Este instrumento há de permitir tirar dados sobre como os pais agem.» (Enf11) 

 

«(Acham que se aquela mãe tivesse sido avaliada através destes parâmetros poderia ter-se 

identificado a situação?) Eu acho que sim. Acho que se calhar aquela alta não teria sido tão 

cedo e se tentasse de alguma maneira que a mãe recuperasse antes de ir para casa.» (Enf11) 

 

«[…] acho que a gente consegue chegar ao cuidador e à criança, e ao cuidar e à nossa 

interação com eles. Acho que nos permite chegar a um estudo como deve ser e fazer as 

coisas com mais…[pensativa]» (Enf15) 

 

«[…] e acho que assim há aspetos que ficam referenciados e que sem isto podem-nos passar 

ao lado. E se isto estiver estandardizado já sabemos que devemos estar atentos a isso.» 

(Enf12) 
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«[…] e depois há coisas que eu delego nas colegas da consulta e elas a nós internamento… 

o explicar certas coisas… e é importante isso porque a gente não consegue abranger tudo.» 

(Enf15) 

 

Relativamente a cada item (indicador) foi solicitado aos enfermeiros que se 

pronunciassem relativamente à utilidade clínica, adequação sintática e sensibilidade aos 

cuidados de enfermagem. De seguida apresentaremos uma síntese dos resultados do 

Grupo Focal organizada pelas dimensões identificadas anteriormente. 

 

Tomar conta do filho otimizando o seu crescimento e desenvolvimento 

Relativamente a esta dimensão, os participantes abordaram o facto de alguns 

itens (e.g., “Incentiva o filho a realizar as atividades de autocuidado de acordo com a 

sua condição e etapa do desenvolvimento”) estarem mais dirigidos para determinadas 

fases do desenvolvimento, podendo não ser aplicáveis em determinadas circunstâncias 

(caso de crianças com idades precoces ou com défices cognitivos). Durante a discussão 

foi sugerido que se contemplasse a possibilidade da resposta “Não se aplica” para 

resolver este tipo de situações. 

Outro aspeto referido foi a existência de mais do que um indicador a descrever 

comportamentos que na prática ocorrem em simultâneo e em estreita relação (i.e., 

“Ajuda a criança a compreender a natureza da doença de acordo com a sua etapa do 

desenvolvimento” e “Explica à criança as etapas, curso e propósito do tratamento de 

acordo com a sua etapa do desenvolvimento”). Os profissionais alegaram que, na 

prática, os dois comportamentos são indissociáveis. No caso da doença oncológica, a 

explicação da doença está intimamente ligada com o tratamento, até porque a criança 

tem de lidar diariamente, sobretudo, com os efeitos secundários e restrições resultantes 

do tratamento. Após a análise de cada um dos indicadores, no que diz respeito à 

informação que se pretende obter com cada um deles, considerámos que a reunião de 

ambos num único não comprometia o seu propósito (ver Tabela 1).    

Na opinião dos participantes, havia indicadores que apresentavam proximidade 

sintática entre eles (i.e., “Incentiva a criança a participar nas atividades de autocuidado 

de acordo com a sua condição e etapa do desenvolvimento” e “Incentiva a criança a 

realizar as atividades de autocuidado de acordo com a sua condição e etapa do 

desenvolvimento). Nestas situações, os dois indicadores foram reunidos num único com 

uma sintaxe que manifestasse o traço latente de ambos. 

Alguns indicadores foram sujeitos a adequação sintática porque os participantes 

referiram dificuldade em perceber o seu significado ou porque continham léxicos com 
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os quais não se identificavam, desconheciam ou tinham significações divergentes (i.e., 

“Avalia o impacto das atividades de autocuidado que realiza à criança” e “Estabelece 

rotinas diárias para a criança de acordo com a sua condição e etapa do 

desenvolvimento”).  

Os indicadores “Promove a interação da criança com familiares e outras pessoas 

significativas de acordo com a sua condição e etapa do desenvolvimento” e “Promove 

a participação da criança em atividades sociais de acordo com a sua condição e etapa 

do desenvolvimento” foram sujeitos a adequação sintática para aproximação à prática 

clínica. Outro motivo de adequação sintática foi a pertinência em uniformizar os termos, 

tanto quanto possível, sem alterar o significado (i.e., “Ajusta as atividades de 

autocuidado às condições de saúde e etapa do desenvolvimento da criança”). 

Dos vinte e um indicadores apenas o indicador “Prepara a comunidade escolar 

para integrar a criança” foi eliminado porque os participantes consideraram que a sua 

ocorrência não estava acessível à sua observação e que dependia de fatores que 

estavam para além do seu âmbito profissional. No entanto, a preparação dos pais para 

que estes sejam capazes de conduzir este processo é um assunto que diz respeito à 

enfermagem. Neste âmbito, as intervenções dos enfermeiros estão centralizadas nos 

pais e no conhecimento que eles necessitam para providenciarem uma integração 

adequada do filho na comunidade escolar. Em conformidade com o exposto, colocamos 

à avaliação do grupo um novo indicador com a seguinte redação “Conhece os cuidados 

necessários para integrar o filho na comunidade escolar”. Os participantes concordaram 

com este novo indicador e o inicial foi eliminado. 

Em resumo, dos 21 indicadores associados à dimensão em questão (“Tomar 

conta do filho assegurando as necessidades desenvolvimentais”), 12 foram objeto de 

intervenção, para adequação da sintaxe do enunciado ou devido a agregação, e um foi 

eliminado por ser considerado sem utilidade clínica. Por sugestão dos participantes 

foram introduzidos dois novos indicadores (ver Tabela 1). 
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Tabela 1. Síntese da análise dos indicadores da dimensão: 
“Tomar conta do filho otimizando o seu crescimento e desenvolvimento” 
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VERSÃO FINAL 

Item 1: Avalia as condições do filho para a realização 
das atividades de autocuidado (tomar banho, comer, 
beber, vestir-se, despir-se, arranjar-se, uso de sanitário, 
transferir-se, elevar-se…) 

٧ ٧    

Avalia as condições do filho para a realização das 
atividades de autocuidado 
(e.g., tomar banho, comer, beber, vestir-se, despir-se, 
arranjar-se, uso de sanitário, transferir-se, elevar-se…) 

Item 2: Ajusta as atividades de autocuidado às 
condições e etapa do desenvolvimento do filho  

٧  ٧ ٧  
Adequa as atividades de autocuidado às condições de 
saúde e etapa do desenvolvimento do filho 

Item 3: Assiste o filho nas atividades de autocuidado em 
função da sua condição e etapa do desenvolvimento 

٧ ٧    
Assiste o filho nas atividades de autocuidado em função 
da sua condição e etapa do desenvolvimento 

Item 4: Avalia o impacto das atividades de autocuidado 
que realiza ao filho 

٧  ٧ ٧  
Avalia o impacto das suas atividades na realização dos 
cuidados ao filho 

Item 5: Estabelece rotinas diárias para o filho de acordo 
com a sua condição e etapa do desenvolvimento 

٧  ٧ ٧  
Estabelece rotinas/atividades diárias para o filho de 
acordo com a sua condição de saúde e etapa do 
desenvolvimento 

Item 6: Realiza atividades de estimulação cognitiva 
com o filho de acordo com a sua condição e etapa do 
desenvolvimento (Ex: jogos didáticos, exercícios 
escolares…) 

٧ ٧    

Realiza atividades de estimulação cognitiva com o filho 
de acordo com a sua condição e etapa do 
desenvolvimento 
(e.g., jogos didáticos, exercícios escolares…) 

Item 7: Realiza atividade de estimulação física com o filho 
de acordo com a sua condição e etapa do 
desenvolvimento 
(Ex: atividades de coordenação motora, jogos físicos…)  

٧ ٧    
Realiza atividade de estimulação física com o filho de 
acordo com a sua condição e etapa do desenvolvimento 
(e.g., atividades de coordenação motora, jogos físicos…)  

Item 8: Incentiva o filho a realizar as atividades de 
autocuidado de acordo com a sua condição e etapa do 
desenvolvimento  

٧   ٧ ٧ 

Incentiva o filho a envolver-se nas atividades de 
autocuidado de acordo com a sua condição de saúde e 
etapa do desenvolvimento 
[agregação itens 8 e 13] 

Item 9: Promove interação do filho com familiares e 
outras pessoas significativas de acordo com a sua 
condição e etapa do desenvolvimento  

٧  ٧ ٧  
Adequa a interação do filho com familiares e outras 
pessoas significativas de acordo com a sua condição de 
saúde 

Item 10: Promove a participação do filho em atividades 
sociais de acordo com a sua condição e etapa do 
desenvolvimento  

٧  ٧ ٧  
Adequa a participação do filho em atividades sociais de 
acordo com a sua condição de saúde 

Item 11: Ajuda o filho a compreender a natureza da 
doença de acordo com a sua etapa do desenvolvimento  

٧   ٧ ٧ 
Explica ao filho o processo da doença e do tratamento de 
acordo com a sua etapa do desenvolvimento 
[agregação itens 11 e 15] 

Item 12: Explica antecipadamente ao filho os 
procedimentos a realizar de acordo com a sua etapa do 
desenvolvimento  

٧  ٧ ٧  
Explica ao filho os procedimentos terapêuticos a realizar 
de acordo com a sua etapa do desenvolvimento 

Item 13: Incentiva o filho a participar nas atividades de 
autocuidado de acordo com a sua condição e etapa do 
desenvolvimento 

٧   ٧ ٧ [agregação itens 8 e 13] 

Item 14: Explica ao filho as limitações decorrentes da 
doença/tratamento de acordo com a sua etapa do 
desenvolvimento  

٧ ٧    
Explica ao filho as limitações decorrentes da 
doença/tratamento de acordo com a sua etapa do 
desenvolvimento  

Item 15: Explica ao filho as etapas, curso e propósito do 
tratamento de acordo com a sua etapa do 
desenvolvimento  

٧   ٧ ٧ [agregação itens 11 e 15] 

Item 16: Mostra-se disponível para o filho  ٧ ٧    Mostra-se disponível para o filho 

Item 17: Dá estímulos positivos ao filho  ٧  ٧ ٧  
Valoriza junto do filho os sucessos alcançados no 
controlo da doença 

Item 18: Conforta o filho  ٧ ٧    Conforta o filho  

Item 19: Promove a autoconfiança do filho ٧  ٧ ٧  Reforça a autoconfiança do filho 

Item 20: Explica ao filho as funções dos profissionais de 
acordo com a sua etapa do desenvolvimento  

٧ ٧    
Explica ao filho as funções dos profissionais de acordo 
com a sua etapa do desenvolvimento  

Item 21: Prepara a comunidade escolar para integrar o 
filho 

  ٧   - 

Novos indicadores:      Promove a confiança do filho nos profissionais de saúde 

      
Conhece os cuidados necessários para integrar o filho na 
comunidade escolar 
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Tomar conta do filho assegurando as necessidades e os cuidados no 

contexto da doença e tratamento 

Nesta dimensão, 32 dos 33 indicadores foram considerados clinicamente úteis e 

sensíveis aos cuidados de enfermagem. Apenas o indicador “Integra os conhecimentos 

transmitidos pela equipa nos cuidados ao filho” foi retirado por ter sido considerado 

redundante. Os participantes alegaram ser um indicador escusado atendendo a que a 

realização adequada dos outros cuidados (e.g., dar medicação, gerir regime 

medicamentoso, assegurar cuidados…) implica que os pais possuam e integrem o 

conhecimento na sua ação. 
 

«[…] é mais uma afirmação… ou confirmação do que foi dito [na avaliação dos outros 

indicadores].» (Enf12) 

 

«Ele [o indicador] faz todo o sentido, mas depois de vermos que ele [o progenitor] monitoriza, 

avalia, realiza cuidados, dá medicação, conhece os efeitos pretendidos de cada 

medicamento… depois de ter feito isto tudo bem, ainda é necessário saber se integra bem 

os conhecimentos?» (Enf1) 

 

Nove indicadores sofreram processos de agregação. Os indicadores “Conhece a 

duração e as etapas previstas para o tratamento”, “Conhece as diferentes modalidades 

terapêuticas envolvidas no tratamento da doença” e “Conhece o efeito pretendido para 

cada modalidade terapêutica” consideraram-se relacionados com o protocolo 

terapêutico proposto para a criança. A avaliação correta de cada indicador poderá ser 

difícil de concretizar devido à proximidade temática que possuem. Pelos motivos 

expostos, decidimos desenvolver um novo indicador – “Conhece o percurso do 

tratamento previsto (duração, etapas e modalidades envolvidas)” - que reunisse o 

conteúdo a avaliar pelos três indicadores iniciais (ver Tabela 2). 
 

«A que diz “dá medicamentos seguindo a prescrição”, acho que deve ficar assim porque é 

muito importante ser independente.» (Enf9) 

 

«A que diz “conhece o regime medicamentoso da criança”… eu também acho que também 

estão associados os efeitos secundários e colaterais, e então eu punha só numa “conhece o 

regime medicamentoso”». (Enf10) 

 

Os indicadores “Assegura a continuidade dos cuidados que resultam do regime 

medicamentoso” e “Assegura a continuidade dos cuidados que resultam da 

radioterapia” também foram agregados. Os participantes consideraram que não 

estavam representadas todas as modalidades terapêuticas envolvidas no tratamento 
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desta doença, pelo que sugeriram que os dois indicadores fossem reunidos num único 

que, sem descriminar uma modalidade em particular, fosse capaz de incluir os cuidados 

necessários de uma forma global. 
 

«Diz aqui “assegura a continuidade dos cuidados que resultam do regime medicamentoso” e 

depois dá exemplos. Mas se nós interpretarmos o regime medicamentoso como o tipo de 

tratamento (quimioterapia, radioterapia…) se calhar podia-se deixar isto aqui, mas com outros 

exemplos.» (Enf11) 

 

«[…] se colocar “assegura a continuidade dos tratamentos” assegura tudo.» (Enf2) 

 

Os indicadores “Conhece os dispositivos usados nos cuidados à criança (e.g. 

sistema de inaloterapia, sistema de oxigenoterapia, próteses…)” e “Manipula os 

dispositivos usados nos cuidados da criança” também foram sujeitos a um processo de 

agregação. Alguns participantes sugeriram que o conhecimento não deveria estar 

separado da manipulação, porque segundo as suas interpretações aquele que manipula 

de forma adequada tem de ter, necessariamente, conhecimento sobre o dispositivo. 

Após refletirmos sobre a opinião dos participantes (integrar o conteúdo dos dois 

indicadores num único), optámos por fazer uma reformulação sintática que passou a ter 

a seguinte redação “Manipula corretamente os dispositivos usados nos cuidados do filho 

(e.g. sistema de inaloterapia, sistema de oxigenoterapia, próteses, dispositivos de 

alimentação entérica, BIPAP, cateteres…)”. Mas considerou-se pertinente existir um 

indicador que avalie se os pais identificam corretamente os dispositivos, pelo que 

desenvolvemos um novo indicador com a seguinte redação “Identifica os dispositivos 

usados nos cuidados ao filho”. 
 

«[…] mas isso não implica que vá manipular. Embora eu acho que o manipular já implicava 

conhecer, não era só identificar. Para manipular é preciso conhecer.» (Enf11) 

 

«(Convosco manipulam CVC?) Sim, sim fazem [pelo cateter venoso central] certa medicação. 

E fazemos ensinos e quando estiverem aptos, fazem a manipulação em casa.» (Enf12) 

 

Dez dos indicadores desta dimensão foram sujeitos a adequação sintática, 

essencialmente por três propósitos: aproximar a sintaxe à prática e contexto clínico; 

tornar o seu significado mais explícito; uniformizar a sintaxe. Um dos exemplos do 

primeiro propósito diz respeito ao indicador “Ajusta a medicação para alcançar efeitos 

terapêuticos, de acordo com a prescrição”. Este indicador foi sujeito a adequação 

sintática porque os participantes consideravam qua a ação “ajustar” era relativo à dose 
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de medicamento e que tal ação era realizada pelo médico e que os pais apenas geriam 

em função das circunstâncias. Pelo que se considerou pertinente substituir o termo 

“ajustar” por “gerir”, aproximando o indicador ao contexto clínico. 
 

«Agora no “ajusta a medicação para alcançar os efeitos terapêuticos”… eu acho que tu 

queres dizer que, por exemplo, houve uma toma que não fez, por ter de fazer um jejum, mas 

trouxe com ela para poder dar…» (Enf9) 

 

«[…] estar a dar laxante, mas vê que o menino está a ficar com diarreia e suspende.» (Enf11) 

 

«então eu não punha “ajusta”, punha “gere”. Ajustar se calhar é mais médico, como o ‘ajustar 

doses’.» (Enf 9) 

 

Os indicadores “Avalia a condição física do filho” e “Avalia o nível de controlo dos 

sinais e sintomas do filho” foram sujeitos a adequação para tornar o seu conteúdo mais 

explícito, o que corresponde ao segundo propósito. Esta alteração surgiu na sequência 

dos participantes solicitarem informação sobre o significado e o conteúdo a avaliar em 

cada um dos indicadores. 
 

«Eu também acho que deveria ser escrito de uma forma mais clara, porque não se 

compreende logo à partida.” (Enf4) 

 

«Eu tive de ler três vezes e, mesmo assim, não consegui perceber exatamente o que 

queria…» (Enf13) 

 

O último propósito que orientou a adequação sintática foi a uniformização dos 

termos utilizados na construção dos indicadores. Os indicadores “Implementa medidas 

para prevenir a infeção” e “Ajusta as atividades do filho em função da sua 

suscetibilidade” são dois exemplos em que os termos da ação foram substituídos pelo 

termo “adequa”. 

A Tabela 2 apresenta um resumo das alterações que ocorreram nos indicadores 

desta dimensão e na última coluna encontra-se a versão final após análise dos 

resultados do grupo focal. 
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Tabela 2. Síntese da análise dos indicadores da dimensão: 
“Tomar conta do filho assegurando as necessidades e os cuidados e necessidades no contexto da 
doença e tratamento” 
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VERSÃO FINAL 

Item 1: Vigia parâmetros da condição física do filho 
(temperatura, dor, eliminação vesical, eliminação 
intestinal, fadiga…)  

٧ ٧    
Vigia parâmetros da condição física do filho 
(e.g., temperatura, dor, eliminação vesical, eliminação 
intestinal, fadiga…) 

Item 2: Avalia a condição física do filho  ٧  ٧ ٧  
Avalia os dados obtidos nas vigilâncias 
(e.g., temperatura, dor, eliminação vesical, eliminação 
intestinal, fadiga…)  

Item 3: Regista, se necessário, os dados que resultam 
das vigilâncias 

٧ ٧    
Regista, se necessário, os dados que resultam das 
vigilâncias 

Item 4: Avalia o nível de controlo dos sinais e sintomas 
do filho 

٧  ٧ ٧  Avalia a evolução dos sinais e sintomas do filho 

Item 5: Informa os profissionais de saúde da evolução 
das condições do filho 

٧ ٧    
Informa os profissionais de saúde da evolução das 
condições do filho 

Item 6: Conhece a doença do filho  ٧ ٧    Conhece a doença do filho  

Item 7: Conhece a duração e as etapas previstas para 
o tratamento 

٧   ٧ ٧ 
Conhece o percurso do tratamento previsto 
(e.g., duração, etapas e modalidades envolvidas) 
[agregação itens 7,8 e 9] 

Item 8: Conhece as diferentes modalidades 
terapêuticas envolvidas no tratamento da doença  

٧   ٧ ٧ [agregação itens 7,8 e 9] 

Item 9: Conhece o efeito pretendido para cada 
modalidade terapêutica 

٧   ٧ ٧ [agregação itens 7,8 e 9] 

Item 10: Conhece o regime medicamentoso do filho ٧   ٧ ٧ 

Conhece o regime medicamentoso do filho 
(e.g., medicamentos, horário, dose, via de administração, 
efeito pretendido, efeitos secundários) 
[agregação itens 10 e 11] 

Item 11: Conhece os efeitos secundários e colaterais do 
regime medicamentoso 

٧   ٧ ٧ [agregação itens 10 e 11] 

Item 12: Administra medicamentos de acordo com a 
prescrição  

٧ ٧    Administra medicamentos de acordo com a prescrição  

Item 13: Ajusta a medicação para alcançar efeitos 
terapêuticos, de acordo com a prescrição 

٧  ٧ ٧  
Gere a medicação para alcançar efeitos terapêuticos, de 
acordo com a prescrição 

Item 14: Assegura a continuidade dos cuidados que 
resultam do regime medicamentoso (Ex: monitorização 
de temperatura, monitorização da diurese, cuidados 
orais…)  

٧   ٧ ٧ 

Assegura a continuidade dos cuidados que resultam das 
diferentes modalidades terapêuticas envolvidas no 
tratamento (e.g., vigilância de sinais e sintomas, ingestão 
de líquidos, administração de medicamentos, cuidados 
orais…) 
[agregação itens 14 e 29] 

Item 15: Implementa medidas não farmacológicas no 

controlo de sinais e sintomas de acordo com indicação 
dos profissionais de saúde  

٧ ٧    

Implementa medidas não farmacológicas no controlo de 

sinais e sintomas de acordo com indicação dos 
profissionais de saúde  

Item 16: Integra os conhecimentos transmitidos pela 
equipa nos cuidados ao filho 

  ٧   - 

Item 17: Conhece os dispositivos usados nos cuidados 
ao filho (Ex: sistema de inaloterapia, sistema de 
oxigenoterapia, próteses…) 

٧   ٧ ٧ 

Manipula corretamente os dispositivos usados nos 
cuidados do filho (e.g., sistema de inaloterapia, sistema 
de oxigenoterapia, próteses, dispositivos de alimentação 
entérica, BIPAP, cateteres…) 
[agregação itens 17 e 18] 

Item 18: Manipula os dispositivos usados nos cuidados 
do filho 

٧   ٧ ٧ [agregação itens 17 e 18] 

Item 19: Conhece o regime dietético que o filho necessita ٧ ٧    Conhece o regime dietético que o filho necessita 

Item 20: Providencia alimentos de acordo com o regime 
dietético 

٧ ٧    Providencia alimentos de acordo com o regime dietético 

Item 21: Ajusta a dieta em função da condição do filho e 
regime dietético prescrito 

٧  ٧ ٧  
Adequa a dieta em função da condição do filho e regime 
dietético prescrito 

Item 22: Vigia a alimentação do filho 
     

Vigia a alimentação do filho 

Item 23: Conhece as medidas necessárias para prevenir 
a infeção 

٧  ٧ ٧  
Conhece as medidas necessárias para prevenir a 
infeção e perda sanguínea 

Item 24: Conhece os riscos para o filho resultantes da 
sua suscetibilidade (infeção, perda sanguínea) 

٧  ٧ ٧  
Conhece os riscos para o filho resultantes da sua 
suscetibilidade (infeção, perda sanguínea) 

Item 25: Implementa medidas para prevenir a infeção ٧  ٧ ٧  
Adequa as condições no domicílio para prevenir a 
infeção e a perda sanguínea 
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VERSÃO FINAL 

Item 26: Segue as indicações dos profissionais de saúde 
para prevenir a infeção e a perda sanguínea 

٧  ٧ ٧  
Segue as indicações dos profissionais de saúde para 
prevenir a infeção e perda sanguínea 

Item 27: Ajusta as atividades do filho em função da sua 
suscetibilidade 

٧  ٧ ٧  
Adequa as atividades (sociais e físicas) do filho em 
função da sua suscetibilidade 

Item 28: Explica ao filho quais os comportamentos que 
deve ter para prevenir a infeção 

٧  ٧ ٧  
Explica ao filho quais os comportamentos que deve ter 
para prevenir a infeção e a perda sanguínea em função 
da sua etapa de desenvolvimento 

Item 29: Assegura a continuidade dos cuidados que 
resultam da radioterapia 

٧   ٧ ٧ [agregação itens 14 e 29] 

Item 30: Procura os profissionais de saúde quando tem 
dúvidas ou dificuldades nos cuidados 

٧ ٧    
Procura os profissionais de saúde quando tem dúvidas 
ou dificuldades nos cuidados 

Item 31: Informa os profissionais de saúde das suas 
decisões nos cuidados 

٧ ٧    
Informa os profissionais de saúde das suas decisões nos 
cuidados  

Item 32: Conhece os grupos de apoio à família da 
criança com cancro 

٧ ٧    
Conhece os grupos de apoio à família da criança com 
cancro  

Item 33: Conhece os recursos financeiros disponíveis e 
potencialmente úteis para a assistência 

٧ ٧    
Conhece os recursos financeiros disponíveis e 
potencialmente úteis para a assistência 

 

Novos indicadores: 
     

Identifica os dispositivos usados nos cuidados ao filho 
(e.g., sistema de inaloterapia, sistema de oxigenoterapia, 
próteses, dispositivos de alimentação entérica, BIPAP, 
cateteres…) 

 

Tornar-se parceiro nos cuidados ao filho 

A parceria entre profissionais de saúde e os pais das crianças é um tema 

proeminente nos contextos dos cuidados infantis e pediátricos. O nosso estudo revelou 

um vasto conjunto de comportamentos, atitudes e competências desenvolvidas pelos 

pais no domínio da partilha dos cuidados com os profissionais de saúde envolvidos no 

tratamento do filho. No documento disponibilizado aos enfermeiros encontravam-se 13 

indicadores, cujas afirmações diziam respeito a esta dimensão. Todos os indicadores 

associados a esta dimensão foram considerados úteis e sensíveis aos cuidados de 

enfermagem. Dois deles geraram extensas reflexões, centradas em determinados 

conceitos utilizados na construção sintática e respetivas interpretações individuais dos 

participantes. Os dois indicadores que foram objeto desta reflexão foi “Negoceia 

medidas terapêuticas com os profissionais de saúde” e “Expressa sentimentos de 

pertença à equipa dos profissionais de saúde”. 

O termo “negoceia” suscitou posicionamentos distintos devido ao significado 

pessoal de cada participante. A reflexão partilhada sobre o conceito e orientada pela 

sua definição na Classificação Internacional para a Prática da Enfermagem 

(Internacional Council of Nurses, 2015) permitiu que os participantes se aproximassem 

da interpretação pretendida e aceitassem o indicador. Pelo exposto anteriormente o 

indicador manteve-se, sem ser necessário reformular a sua sintaxe (ver Tabela 3). 
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«[…] não percebo como há possibilidade de negociar! Nos cuidados e nas medidas 

terapêuticas não há possibilidade de negociar.» (Enf8) 

 

«[…] esta do “negoceia medidas”… normalmente eles seguem mais as nossas indicações. 

Eles não negoceiam muito… eles seguem as nossas indicações…» (Enf16) 

«Não gosto da palavra “negoceia”.» (Enf3) 

 

«O “negoceia” está muito envolvido com a parceria.» (Enf10) 

 

«[…] eles negoceiam o momento de realização dos cuidados de higiene…» (Enf4) 

 

«[…] ou seja adiar certas coisas para um outro momento. Se a palavra negociar é neste 

sentido, então sim.» (Enf15) 

 

Nesta dimensão apenas se procedeu à adequação sintática de alguns dos 

indicadores com os propósitos de tornar o seu significado mais explícito e uniformizar a 

sintaxe. O indicador “Expressa sentimentos de pertença à equipa dos profissionais de 

saúde” também foi largamente debatido pelos participantes, devido a diferentes 

interpretações do indicador e a diferentes conceções sobre o conceito “pertença”. Para 

alguns participantes, o conceito de “pertença” exigia uma condição de igualdade entre 

pais e profissionais de saúde no que diz respeito ao poder de decisão e de quantidade 

de informação e que tal não se verificava. Enquanto para outros estava relacionado com 

a convivência próxima entre pais e profissionais de saúde e com o envolvimento intenso 

dos primeiros nos cuidados ao filho. Apesar das divergências concetuais, os 

participantes foram unânimes acerca da importância dos pais se sentirem integrados e 

considerados pelos profissionais de saúde responsáveis pelo tratamento da criança. Na 

opinião de alguns, este sentimento é uma condição necessária ao sucesso da parceria 

nos cuidados. 
 

«Eu acho que sentir-se parte integrante da equipa é importante. Mas, agora, acho que isso 

não é muitas vezes conseguido! Não é, porque eles sentem que [os profissionais de saúde] 

tomam as decisões por eles e que não os informam.» (Enf1) 

 

«[…] eles interiorizaram durante um determinado tempo, que não vão poder viver sem nós. 

Nós iremos fazer parte deles. Eles vão ter de pertencer a este circuito e daí este sentimento 

de pertença.» (Enf5) 

 

«Eu acho que os sentimentos de pertença têm que ver com a participação nos cuidados, com 

o sentir-se membro da equipa.» (Enf11) 

 

«[…] quando eles sentem esse sentimento de pertença, eles assumiram responsabilidades 

que agora têm e de certa forma vão participar de uma forma mais ativa.» (Enf5) 
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Após a análise das sessões consideramos que as questões, levantadas sobre 

este indicador, também poderiam estar relacionadas com a sua construção frásica. Pelo 

que, resolvemos fazer uma adequação sintática do mesmo para clarificar a semântica, 

ficando com a seguinte redação final “Identifica-se como um elemento a trabalhar em 

equipa com os profissionais de saúde”. 

Seis indicadores foram sujeitos a adequação sintática para clarificação do seu 

conteúdo e do que se pretende observar/monitorizar, e para uniformização dos termos 

utilizados. Esta alteração resultou da nossa iniciativa - na qualidade de investigadores 

e moderadores -, tendo-se tornado clara essa necessidade já durante as sessões de 

grupo focal. 

A Tabela 3 apresenta um resumo das alterações que ocorreram nos indicadores 

desta dimensão, após a análise dos dados produzidos pelo grupo focal, encontrando-se 

na última coluna a versão final. 

 
 

Tabela 3. Síntese da análise dos indicadores da dimensão: 
“Tornar-se parceiro nos cuidados ao filho”  
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VERSÃO FINAL 

Item 1: Mantém-se informado sobre a evolução da 
doença 

٧  ٧ ٧  
Procura informação sobre a evolução da doença e 
tratamento do filho 

Item 2: Mantém-se informado sobre as necessidades 
de cuidados do filho 

٧  ٧ ٧  
Procura informação sobre as necessidades de cuidados 
do filho 

Item 3: Questiona os profissionais de saúde sobre as 
estratégias no tratamento da doença 

٧ ٧    
Questiona os profissionais de saúde sobre as estratégias 
no tratamento da doença 

Item 4: Negoceia medidas terapêuticas com os 
profissionais de saúde 

٧ ٧    
Negoceia medidas terapêuticas com os profissionais de 
saúde 

Item 5: Identifica vantagens na colaboração entre pais 
e profissionais de saúde 

٧ ٧    
Identifica vantagens na colaboração entre pais e 
profissionais de saúde 

Item 6: Expressa sentimentos de pertença à equipa dos 
profissionais de saúde 

٧  ٧ ٧  
Identifica-se como um elemento a trabalhar em equipa 
com os profissionais de saúde 

Item 7: Expressa sentimentos de bem-estar na 
presença dos profissionais de saúde 

٧  ٧ ٧  
Verbaliza sentir bem-estar na relação com os 
profissionais de saúde 

Item 8: Expressa sentimentos de segurança junto dos 
profissionais de saúde 

٧  ٧ ٧  
Verbaliza sentir-se seguro junto dos profissionais de 
saúde 

Item 9: Expressa sentir-se apoiado pelos profissionais 
de saúde nos cuidados que o filho precisa 

٧  ٧ ٧  
Verbaliza sentir-se apoiado pelos profissionais de saúde 
nos cuidados que realiza ao filho 

Item 10: Procura os profissionais de saúde sem 
constrangimentos 

٧ ٧    Procura os profissionais de saúde sem constrangimentos 

Item 11: Identifica as suas limitações enquanto parceiro 
nos cuidados  

٧ ٧    
Identifica as suas limitações enquanto parceiro nos 
cuidados  

Item 12: Participa nas decisões sobre os cuidados ao 
filho  

٧ ٧    Participa nas decisões sobre os cuidados ao filho  

Item 13: Verbaliza a importância do seu papel enquanto 
parceiro nos cuidados 

٧  ٧ ٧  
Verbaliza ser importante o seu papel na parceria dos 
cuidados 

Novos indicadores: 
     

Conhece as normas da instituição aplicadas aos pais das 
crianças 
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4.5.5. Definição do tipo de escala a utilizar 

Concluído o processo de operacionalização do constructo, o passo seguinte 

consistiu em identificar e definir a escala a associar aos indicadores. No nosso caso, 

estes correspondem a uma série de afirmações. A maior parte diz respeito a 

comportamentos/ações orquestrados pelos pais e que devem ser observados, enquanto 

uma minoria diz respeito a conhecimento que estes devem possuir e demonstrar. Por 

estas características, pareceu-nos fazer sentido associar aos indicadores escalas do 

Tipo Likert. Tendo em conta a natureza dos indicadores (comportamental e de 

conhecimento) selecionámos duas escalas daquele tipo: escala de frequência (“nunca, 

às vezes, sempre”) para os indicadores de natureza comportamental; escala de 

dimensão (“nenhum, parcial, total”) para os indicadores do domínio do conhecimento. 

Para além destas duas escalas, associamos a possibilidade de resposta “Não se aplica”, 

porque na realidade poderá acontecer não ser adequado/oportuno avaliar determinados 

indicadores no momento em que se está a proceder à monitorização. 

A necessidade de associar uma escala aos indicadores deriva do propósito de 

expandir o conhecimento sobre a transição em estudo, e em particular sobre as 

respostas parentais (como ocorrem, quando ocorrem, sua importância para o sucesso 

da transição…). No âmbito da prática clínica, será importante para a monitorização do 

curso e dos resultados da transição, identificando variações que ocorrem ao longo do 

tempo. 

 

 

4.6. Discussão dos resultados 

Ao longo do percurso que realizámos foi possível identificar um vasto conjunto de 

respostas que os pais desenvolvem – respostas parentais. Uma parte significativa das 

respostas parentais estão relacionadas diretamente com o providenciar de cuidados ao 

filho, otimizando o seu crescimento e desenvolvimento e assegurando as necessidades 

e os cuidados no contexto da doença e tratamento. Inclusivamente, os pais ficam 

responsáveis pela realização e continuidade de cuidados complexos que resultam da 

doença/tratamento, cuidando em parceria com os profissionais de saúde. 

Simultaneamente, os modelos de cuidados centrados na família tornaram-se uma 

condição para se providenciar cuidados de saúde de qualidade para a criança 

(Tomlinson, et al., 2002). Este conceito engloba o cuidar da criança com doença no 
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contexto da família e em que a enfermagem reconhece a importância do papel da família 

na saúde da criança (Smith, Coleman, e Bradshaw , 2006).  

Os nossos achados, a par com a atual filosofia dos cuidados centrados na família 

e dos modelos de parceria nos cuidados em pediatria e respetivos benefícios que daí 

podem resultar, sublinham a importância dos pais e das respostas que são capazes de 

desenvolver e apresentar enquanto tomam conta do filho com cancro. Assim, a 

qualidade dos cuidados e os ganhos em saúde, no que diz respeito à criança, estão em 

estreita dependência da capacidade dos pais para tomar conta do filho, integrando 

novas dimensões a este exercício. Ou seja, estão em estreita dependência da 

capacidade dos pais para desempenharem uma “parentalidade efetiva”. Entenda-se 

este conceito como um estado positivo ou resultado atingir que diz respeito a “tomar 

conta” de um filho (Internacional Council of Nurses, 2015).  

Os nossos resultados vêm reforçar a tese de que os pais são parte integrante e 

relevante, no contexto dos cuidados à criança com cancro. Deste modo, os focos de 

atenção e de intervenção terapêutica dos profissionais de saúde devem considerar os 

pais e a criança. Esta perspetiva vai ao encontro dos padrões de qualidade em 

enfermagem de saúde infantil e pediátrica, em que o cliente do enfermeiro é constituído 

pela díade criança/família (Ordem dos Enfermeiros, 2011, p.15). Assim, na enfermagem 

de saúde infantil e pediátrica, a promoção da qualidade em saúde e de ganhos em saúde 

têm de dizer respeito à díade pais/filhos. Entenda-se o último conceito (ganhos em 

saúde) como resultados positivos que hão de ser traduzidos por indicadores de saúde 

e sua evolução (Direção Geral da Saúde, 2012). Com o desenvolvimento de novos 

diagnósticos e intervenções, com a evolução das necessidades da população e suas 

expetativas face aos profissionais de saúde, é natural que surjam novas áreas em é 

necessário definir quais os ganhos em saúde a alcançar (Araújo, 2008). Estas reflexões 

permitem-nos perspetivar a parentalidade efetiva como um ganho em saúde.  

Ainda que a maioria dos ganhos em saúde não sejam determinados por uma única 

disciplina de forma isolada, é importante que cada uma identifique os resultados que 

são influenciados pela sua prática (Moorhead et al., 2010). Quando falamos de ganhos 

em saúde, no contexto da enfermagem, faz sentido referirmos como ganhos em saúde 

sensíveis aos cuidados de enfermagem. O mesmo será dizer que estes ganhos 

consistem em modificações positivas que ocorrem, no estado de saúde de um cliente, 

em resultado das intervenções de enfermagem dirigidas especificamente para uma 

necessidade de cuidados de saúde identificada pelo enfermeiro (Pereira, 2004). Tal 

como afirma Pereira (Pereira, 2004; Pereira, 2009), ao considerar-se que determinada 

necessidade é sensível aos cuidados de enfermagem não significa exclusividade, mas 

sim antes um aspeto do projeto de saúde de uma pessoa que é altamente sensível aos 
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cuidados de enfermagem. Como tal, os enfermeiros não podem negligenciar os 

cuidados, nem deixar invisível os ganhos em saúde alcançados, nem deixar oculto o 

seu contributo e responsabilidade nos resultados.       

Segundo Moorhead et al. (2010) é necessário que a enfermagem defina, com uma 

linguagem padronizada, os diagnósticos, intervenções e resultados e que introduza os 

mesmos em sistemas de informação clínica de enfermagem, produzindo bancos de 

dados que possam ser analisados sistematicamente. Os enfermeiros são responsáveis 

pela identificação e diagnóstico de problemas dos clientes que sejam sensíveis aos seus 

cuidados, assim como pela prescrição de intervenções e avaliação dos resultados da 

sua assistência (Ordem dos Enfermeiros, 2004).  

A identificação dos resultados do cliente deve advir do diálogo entre o paciente e 

os prestadores de cuidados (Burns e Grove, 2011). Os resultados obtidos pelo cliente, 

na medida em que se aproximam dos resultados esperados, é que expressam os 

ganhos em saúde alcançados. De aqui se percebe a importância e necessidade de 

expressar todo este processo numa linguagem uniforme e classificada, utilizada pelos 

enfermeiros que seja reconhecida pelos próprios e pelos outros profissionais da área da 

saúde.  

Os resultados devem ser entendidos como conceitos variáveis que traduzem 

estados dos pacientes num dado momento e que podem ser medidos ao longo de um 

continuum e não através do cumprimento ou não de uma meta pré-definida (Moorhead 

et al., 2010). Quando se assume que os resultados dos clientes são conceitos variáveis 

e que podem ser medidos ao longo do tempo, significa que, mais importante do que 

aferir se a pessoa atingiu um nível predeterminado é perceber se ocorreram alterações 

face à condição inicial (para melhor ou pior) ou se manteve a condição. Até porque há 

situações em que, em função da condição do cliente, apenas se pretende a sua 

manutenção evitando complicações. Estes resultados, como estados do cliente ao longo 

de um continuum, são capazes de produzir mais informação sobre a pessoa. Assim 

sendo, torna-se importante avaliar e definir a condição inicial para que seja possível 

identificar alterações posteriores. Deste modo o enfermeiro é capaz de acompanhar as 

mudanças no estado do cliente e identificar as alterações que decorreram da sua 

intervenção (Moorhead et al., 2010).  

Burns e Grove (2011) referem que, ao identificar um resultado do cliente sensível 

aos cuidados de enfermagem, é necessária uma explicação clara do processo que 

conduz àquele resultado. A relação entre as intervenções de enfermagem e o seu 

resultado na condição de saúde do cliente é observada mais facilmente quando o 

diagnóstico, intervenções e resultados estão identificados (International Council of 

Nursing, 2009). 
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Segundo a Organização Mundial de Saúde (Organização Mundial de Saúde, 

2015) os enfermeiros constituem o maior grupo dos profissionais de saúde, são quem 

presta a proporção mais elevada de cuidados diretos e são o grupo com um contacto 

próximo de um grande número da população. Segundo esta organização, estas 

circunstâncias fazem com que os enfermeiros tenham um conhecimento profundo das 

populações, das suas condições sociais e necessidades de cuidados, que se encontram 

em transformação permanente (Ibid.). A este propósito, Moorhead et al. (2010) referem 

que não será possível as organizações avaliarem a qualidade da assistência que 

prestam se não for avaliada a eficácia da assistência do seu maior grupo de prestadores 

de cuidados de saúde. A falta de uma linguagem comum e métodos de mensuração 

adequados também se tem constituído como um obstáculo à prática de agregação, 

análise e sínteses de informação sobre os efeitos da prática da enfermagem (Ibid.).  

Centrados na parentalidade e pela sua relevância no que diz respeito à qualidade 

dos cuidados e ganhos em saúde em pediatria oncológica, pela sensibilidade deste foco 

e diagnóstico/resultado aos cuidados de enfermagem, pela necessidade de identificar 

sínteses informativas (dados) que definam a condição dos pais naquilo que está 

relacionado com a parentalidade, pela necessidade de definir os critérios para avaliação 

da evolução da condição/resultado e promover uma abordagem regular da mesma, pela 

necessidade de produzirmos informação sobre os ganhos em saúde sensíveis aos 

cuidados de enfermagem e pela necessidade/pertinência de produzir mais 

conhecimento sobre o processo de transição, considerámos pertinente identificar e 

reunir um conjunto de indicadores capazes de produzir informação sobre a transição em 

estudo e particularidades da mesma (ver Anexo 7). 

Uma observação e análise crítica aos itens, reunidos no formulário, sugere-nos 

que estes podem ser úteis para a enfermagem enquanto profissão e enquanto disciplina, 

podendo ser considerados e utilizados sob três perspetivas: dados; indicadores e 

parâmetros. Para a enfermagem enquanto profissão, os itens podem ser utilizados como 

dados capazes de produzir informação crítica e necessária para a sustentação do 

processo de tomada de decisão clínica. Ainda numa perspetiva clínica, os itens também 

podem funcionar como indicadores do processo de desenvolvimento e construção da 

mestria no “tomar conta” do filho se forem monitorizados ao longo do curso da transição. 

Para a enfermagem enquanto disciplina, os itens podem ser considerados e utilizados 

como parâmetros de um instrumento, desde que tenha propriedades psicométricas 

robustas, que permita desenvolver mais investigação e expandir o conhecimento sobre 

a transição em estudo.  

Em resumo, os itens podem servir a três propósitos: (a) sustentar o processo de 

tomada de decisão clínica (dados); (b) produzir informação sobre processo de 
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desenvolvimento e construção da mestria dos pais para tomar conta (indicadores); e (c) 

permitir o desenvolvimento de mais conhecimento sobre a transição com recurso ao 

formulário produzido (parâmetros). 

O exercício da parentalidade, no contexto da doença oncológica, passa a incluir 

novas atividades relacionadas com a gestão do processo patológico, gestão do regime 

dietético, gestão de sinais e sintomas do processo patológico, gestão do regime 

medicamentoso, conhecimento sobre processo patológico, conhecimento sobre 

complicações da doença e tratamento… Algumas destas atividades implicam o 

desenvolvimento de competências cognitivas, instrumentais e aquisição de 

conhecimento. Na sua prática clínica, os enfermeiros identificam as necessidades que 

daqui resultam e tomam-nas como foco da sua atenção e intervenção, identificando as 

possibilidades de aprendizagem e potenciando o desenvolvimento das competências 

parentais. 

A monitorização da frequência (nunca, às vezes, sempre) ou da dimensão 

(nenhum, parcial, total) de alguns dos itens do nosso instrumento pode gerar informação 

acerca da condição dos pais relativamente a um determinado aspeto do exercício da 

parentalidade (e.g., gestão do processo patológico, gestão do regime dietético, gestão 

de sinais e sintomas do processo patológico…), resultando na identificação de uma 

necessidade de cuidados e sustentação do processo de tomada de decisão clínica. 

Quando a monitorização, desses mesmos itens, revelar uma alteração positiva na 

condição dos pais, após a intervenção do enfermeiro, tal pode significar que foi atingido 

um resultado do cliente, sugerindo um ganho em saúde e conduzindo à reformulação 

do processo de tomada de decisão clínica. A reflexão sobre determinados itens contidos 

no instrumento permitiu-nos perceber a sua proximidade para com alguns focos de 

atenção, no domínio da parentalidade, numa perspetiva de “dado para o diagnóstico” 

(ver Quadros 8 a 11). 
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Quadro 8. Processo de tomada de decisão (exemplo 1) 

DIAGNÓSTICO: 

Potencial do pai/mãe para melhorar a capacidade para gerir sinais e sintomas 
do processo patológico do filho  

Dimensão: Itens: 
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- Vigia parâmetros da condição física do filho 

 (temperatura, dor, eliminação vesical, eliminação intestinal, fadiga…) 

 [nunca, às vezes, sempre] 

 

- Avalia os dados obtidos nas vigilâncias 

 (temperatura, dor, eliminação vesical, eliminação intestinal, fadiga…) 

 [nunca, às vezes, sempre] 

 

 - Regista, se necessário, os dados que resultam das vigilâncias 

 [nunca, às vezes, sempre] 

 

- Avalia a evolução dos sinais e sintomas do filho 

 [nunca, às vezes, sempre] 

 

- Informa os profissionais de saúde da evolução das condições do filho 

 [nunca, às vezes, sempre] 

 

- Assegura a continuidade dos cuidados que resultam das diferentes 

modalidades terapêuticas envolvidas no tratamento 

 (vigilância de sinais e sintomas, ingestão de líquidos, administração de 

medicamentos, cuidados orais…) 

 [nunca, às vezes, sempre] 

  

- Implementa medidas não farmacológicas no controlo de sinais e sintomas 

 de acordo com indicação dos profissionais de saúde 

 [nunca, às vezes, sempre] 

 

- Conhece as medidas necessárias para prevenir a infeção e perda sanguínea 

 [nenhum, parcial, total] 

 

- Conhece os riscos para o filho resultantes da sua suscetibilidade 

 (infeção, perda sanguínea) 

 [nenhum, parcial, total] 
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Quadro 9. Processo de tomada de decisão (exemplo 2) 

DIAGNÓSTICO: 

Potencial do pai/mãe para melhorar a capacidade para gerir o regime medicamentoso do filho 

Dimensão: Itens: 
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- Administra medicamentos de acordo com a prescrição 

 [nunca, às vezes, sempre] 

 

- Gere a medicação para alcançar efeitos terapêuticos, 

 de acordo com a prescrição 

 [nunca, às vezes, sempre] 

 

- Assegura a continuidade dos cuidados que resultam das diferentes 

modalidades terapêuticas envolvidas no tratamento 

 (vigilância de sinais e sintomas, ingestão de líquidos, administração de 

medicamentos, cuidados orais…)  

 [nunca, às vezes, sempre] 

 

- Identifica os dispositivos usados nos cuidados ao filho 

 (sistema de inaloterapia, sistema de oxigenoterapia, próteses, dispositivos de 

alimentação entérica, BIPAP, cateteres…) 

 [nunca, às vezes, sempre] 

 

- Manipula corretamente os dispositivos usados nos cuidados ao filho 

 (sistema de inaloterapia, sistema de oxigenoterapia, próteses, dispositivos de 

alimentação entérica, BIPAP, cateteres…) 

 [nunca, às vezes, sempre] 

 

- Conhece o regime medicamentoso do filho 

 (medicamentos, horário, dose, via de administração, efeito pretendido, 

 efeitos secundários) 

 [nenhum, parcial, total] 

 

- Conhece os riscos para o filho resultantes da sua suscetibilidade 

 (infeção, perda sanguínea) 

 [nenhum, parcial, total] 
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Quadro 10. Processo de tomada de decisão (exemplo 3) 

DIAGNÓSTICO: 

Potencial do pai/mãe para melhorar a capacidade para prevenir complicações 
do processo patológico do filho 

Dimensão: Itens: 
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- Vigia parâmetros da condição física do filho 

 (temperatura, dor, eliminação vesical, eliminação intestinal, fadiga…) 

 [nunca, às vezes, sempre] 

 

- Avalia os dados obtidos nas vigilâncias 

 (temperatura, dor, eliminação vesical, eliminação intestinal, fadiga…) 

 [nunca, às vezes, sempre] 

 

- Avalia a evolução dos sinais e sintomas do filho 

 [nunca, às vezes, sempre] 

 

- Informa os profissionais de saúde da evolução das condições do filho 

 [nunca, às vezes, sempre] 

 

- Adequa as condições no domicílio para prevenir a infeção e a perda sanguínea 

 [nunca, às vezes, sempre] 

 

- Segue as indicações dos profissionais de saúde para prevenir a 

 infeção e perda sanguínea 

 [nunca, às vezes, sempre] 

 

- Adequa as atividades (sociais e físicas) do filho em função 

 da sua suscetibilidade 

 [nunca, às vezes, sempre] 

 

- Explica ao filho quais os comportamentos que deve ter para prevenir a 

 infeção e a perda sanguínea em função da sua etapa de desenvolvimento 

 [nunca, às vezes, sempre] 
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Quadro 11. Processo de tomada de decisão (exemplo 4) 

 

 

  

DIAGNÓSTICO: 

Potencial do pai/mãe para melhorar o conhecimento sobre o 
processo patológico e tratamento do filho 

Dimensão: Itens: 
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- Conhece a doença do filho 

 [nenhum, parcial, total] 

 

- Conhece o percurso do tratamento previsto 

 (duração, etapas e modalidades envolvidas) 

 [nenhum, parcial, total] 

 

- Conhece o regime medicamentoso do filho 

 (medicamentos, horário, dose, via de administração, efeito pretendido, 

 efeitos secundários) 

 [nenhum, parcial, total] 

 

T
o
rn

a
r-

s
e
 p

a
rc

e
ir
o

 

n
o
s
 c

u
id

a
d
o
s
 a

o
 f

ilh
o

 

 

- Procura informação sobre a evolução da doença e tratamento no filho 

 [nunca, às vezes, sempre] 

 

- Questiona os profissionais de saúde sobre as estratégias no 

 tratamento da doença 

 [nunca, às vezes, sempre] 
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Resumindo, pretende-se que estes itens reunidos no formulário sejam: (a) úteis 

ao processo de tomada de decisão dos enfermeiros, reunindo dados e produzindo 

informação que apoiem estes profissionais na decisão clínica relativa a aspetos da 

saúde altamente sensíveis aos cuidados de enfermagem; (b) utilizados várias vezes no 

decurso da transição, permitindo acompanhar o processo de desenvolvimento e 

construção da mestria no que diz respeito a aspetos da parentalidade; e (c) utilizados 

em futuras pesquisas, promovendo um maior conhecimento sobre as particularidades 

da transição à qual dizem respeito.  

 

 

4.7. Conclusões 

Os resultados apresentados no capítulo três foram férteis na apresentação, 

descrição e compreensão das respostas parentais desenvolvidas pelos pais enquanto 

vivem a experiência de tomar conta de um filho com cancro. O conhecimento produzido 

releva para a enfermagem, permitindo uma compreensão global e ao mesmo tempo 

detalhada sobre o cliente dos seus cuidados. Um olhar atento sobre as respostas 

parentais permite-nos perceber que, uma parte significativa das mesmas está 

relacionada com o exercício da parentalidade. Ou seja, dizem respeito ao tomar conta 

da criança, providenciando os cuidados (desenvolvimentais e complexos) que ela 

necessita com o objetivo de otimizar o seu crescimento e desenvolvimento condicionado 

por uma doença grave.  

A qualidade dos cuidados e os ganhos em saúde, no que diz respeito à criança 

estão em estreita dependência de os pais serem capazes de desenvolver e apresentar 

uma parentalidade efetiva. À luz da Classificação Internacional para a Prática de 

Enfermagem a parentalidade é uma área de atenção relevante para a enfermagem, 

sendo a parentalidade efetiva um diagnóstico e um resultado a atingir após a 

intervenção de enfermagem (International Council of Nursing, 2015). Deste modo 

parece-nos adequado que a “parentalidade efetiva” seja considerada como um ganho 

em saúde sensível aos cuidados de enfermagem.  

O conhecimento produzido sobre as respostas parentais e, sobretudo, sobre os 

indicadores das respostas parentais pode ser útil para a produção de sínteses 

informativas que definam a condição dos pais no que diz respeito a aspetos particulares 

da parentalidade. Os indicadores podem funcionar: (a) como dados para o diagnóstico, 

quando monitorizados num dado momento; (b) como indicadores do processo de 

desenvolvimento e construção da mestria no tomar conta de um filho com cancro, 
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quando monitorizados regularmente no curso de uma transição; e (c) como parâmetros 

de um instrumento que permite desenvolver mais investigações no que diz respeito à 

transição em estudo. 

Ainda no contexto da prática clínica, a utilização dos indicadores ou do 

instrumento produzido podem ser um contributo para a sustentação do processo de 

tomada de decisão, para assegurar a continuidade dos cuidados e para a uniformização 

da informação a registar e da linguagem utilizada. Deste modo será possível a criação 

de grandes bancos de dados tão necessários para uma prática baseada na evidência. 
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Caixa 4. Síntese do capítulo “Proposta de instrumento” 

PROPOSTA DE INSTRUMENTO 

PARA A MONITORIZAÇÃO DAS RESPOSTAS PARENTAIS 

O bem-estar e desenvolvimento saudável de uma criança estão em estreita relação com 

empenho, habilidades e competências dos seus pais para atender e suportar as 

necessidades do filho. A parentalidade - na perspetiva do tomar conta - é um foco de 

atenção para a enfermagem. Neste sentido, uma parentalidade efetiva é um estado (ou 

resultado) do cliente pretendido pelos enfermeiros, para o qual a enfermagem tem 

conhecimento próprio e perícia capazes de produzir ganhos em saúde sensíveis aos seus 

cuidados. O estado do cliente pode variar no tempo, sendo por isso fundamental os 

enfermeiros serem capazes de reconhecer tais mudanças. A possibilidade de identificar 

esta variabilidade, no tomar conta, ao longo de um continuum permitirá que os enfermeiros 

identifiquem prontamente as dificuldades e necessidades dos pais em cuidados de saúde.  

Nesta última etapa do trabalho de investigação procuramos desenvolver um instrumento 

que fosse útil para a prática clínica, sustentando a tomada de decisão dos enfermeiros no 

que diz respeito ao desenvolvimento da mestria dos pais no tomar conta do filho com 

cancro. Este instrumento permitirá, também, aprofundar o conhecimento sobre a 

experiência transicional de tomar conta de um filho com cancro. 

Para a construção deste instrumento baseamo-nos fundamentalmente nos trabalhos de 

Pasquali (1998, 2009) e Ribeiro (1999, 2010), tendo seguido os seguintes passos: 

identificação da variável em estudo; definição do constructo; identificação das dimensões 

do constructo; definição operacional do constructo (através da identificação dos itens); 

análise dos itens; e definição do tipo de escala a utilizar. Para validação do conteúdo 

recorremos à técnica de Grupo Focal, realizando sessões com enfermeiros das duas 

unidades de oncologia pediátrica envolvidas no estudo anterior. 

O trabalho desenvolvido, nesta fase, resultou na elaboração de uma proposta de 

formulário para a monitorização das respostas parentais, focado em aspetos que se 

relacionam com o desenvolvimento da mestria para tomar conta da criança. As dimensões 

e conteúdo do formulário emergiram da teorização desenvolvida numa fase anterior da 

investigação, constando de três dimensões e sessenta e quatro indicadores (itens). No 

que diz respeito à prática clínica, este formulário pode ser utilizado em momentos 

diferentes da transição permitindo acompanhar a evolução da mesma, recolher dados 

sobre a condição dos pais a cada momento, atribuir significado aos dados e sustentar a 

tomada de decisão no exercício autónomo dos enfermeiros. No que se refere à 

investigação, a sua utilização permitirá refinar o conhecimento produzido sobre a transição 

em questão e desenvolver mais conhecimento sobre aspetos e casos particulares. 
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SÍNTESE GLOBAL 

Neste último capítulo pretendemos realizar uma síntese unificadora do trabalho 

de investigação, que teve por objeto de estudo os “pais que vivem a experiência de 

tomar conta de um filho com cancro”. Num primeiro momento, iremos revisitar a 

problemática em estudo, convocando o conhecimento que foi sendo produzido e 

consolidado, ao longo do percurso de investigação. De seguida, iremos enquadrar os 

resultados obtidos no conhecimento da enfermagem. No momento seguinte 

procederemos a uma reflexão sobre as possibilidades de investigações futuras que 

emergem do conhecimento produzido. E, por fim, iremos discutir a adequação 

metodológica à finalidade e objetivos do estudo aqui apresentado. 

 

Conhecimento produzido no curso da investigação    

O cancro na infância é um acontecimento contra a ordem natural da biografia 

humana e comprometedor das expectativas que recaem sobre a criança. Graças aos 

avanços das ciências biomédicas, o cancro adquire estatuto de doença crónica e a 

criança desenvolve-se e aprende a viver com as sequelas resultantes da doença e/ou 

do seu tratamento. A doença oncológica coloca a criança na situação de necessitar de 

mais cuidados e, ao mesmo tempo, de maior dependência física e afetiva. Devido ao 

tipo, intensidade e particularidades dos cuidados a proporcionar à criança, desde cedo, 

a família – em particular os pais - é “chamada” a participar nesses cuidados. Aquela 

garante a continuidade e uniformidade dos mesmos, independentemente do local onde 

se realizem, em acrescento aos cuidados inerentes ao desenvolvimento e crescimento 

da criança. “Tomar conta de um filho com cancro” desafia os pais a desempenharem a 

sua “parentalidade” num quadro de maior complexidade e exigência. Tendo como 

referência o estudo realizado por Sousa (2012), podemos afirmar que se trata de um 

acontecimento que desafia os pais a experimentar uma transição de uma “parentalidade 

desenvolvimental para uma parentalidade complexa”, em consequência das 

necessidades atuais da criança. 

A oncologia pediátrica é um contexto dos cuidados de saúde em que os 

progenitores são convocados a um envolvimento profundo em cuidados com alguma 

diferenciação, atendendo-se à exigência e complexidade a eles associados. Pais e 

profissionais de saúde estão determinados no cumprimento do objetivo que é salvar a 

criança. A partilha de conhecimento entre os diferentes elementos envolvidos é 

condição fundamental para que esta equipa funcione e atinja o seu propósito (Feeg et 
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al., 2015; Hutchfield, 1999). Simultaneamente, é essencial que os profissionais de saúde 

identifiquem as necessidades dos pais e tomem decisões clínicas atendendo também a 

estes como clientes dos cuidados, para além da criança.  

A Teoria das Transições (Meleis et al., 2000) foi extremamente útil para o 

desenvolvimento da nossa investigação, dando suporte a uma nova abordagem e 

permitindo uma compreensão integradora desta experiência. A partir desta teoria e 

focados em “pais a tomar conta de um filho com cancro” foi possível concetualizar esta 

experiência a partir de acontecimentos e circunstâncias que dela fazem parte. O 

trabalho desenvolvido permitiu reconhecer que estes pais vivem uma experiência 

promotora de uma “transição” (ver Diagrama 4). 

Young et al. (2002) referem que tornar-se pai/mãe de uma criança com cancro 

implica um processo de transição, que passa por uma redefinição da própria identidade. 

A análise secundária, que realizamos na nossa investigação, confirmou que a 

experiência de “tomar conta de um filho com cancro” é promotora de uma transição no 

domínio da parentalidade com reformulação e expansão do seu exercício, para níveis 

de complexidade superiores, muito à custa de “novos cuidados” que a criança exige. O 

progenitor que fica responsável pelos cuidados tem oportunidade de exercitar as suas 

capacidades e habilidades e de desenvolver novas competências necessárias para 

tomar conta do filho, redefinindo a sua parentalidade. Nestes casos, o exercício da 

parentalidade “muda e fica diferente”, não voltando a ter os mesmos requisitos, pelo que 

é legítimo ver este processo como uma transição (Meleis et al., 2000). A qualidade e 

segurança dos cuidados disponibilizados à criança também dependem do sucesso da 

transição experimentada pelo progenitor que dela toma conta. Este cenário corrobora a 

tese de que, em pediatria oncológica, o alvo dos cuidados tem de ser a díade composta 

pela criança e pais. 

De acordo com vários autores (Meleis et al., 2000; Zagonel, 1999), uma pessoa 

pode vivenciar mais do que uma transição em simultâneo, estando relacionadas ou não. 

A partir da nossa investigação percebemos que o acontecimento que está na origem da 

transição estudada (diagnóstico de cancro no filho) é preponderante sobre demais 

acontecimentos/circunstâncias que possam ocorrer, ao mesmo tempo, na vida dos pais. 

Estamos em crer que este facto será a razão principal pela qual esta transição ocorre, 

tendencialmente, com um padrão simples (i.e., sem outra transição relacionada ou a 

ocorrer em simultâneo). A análise aos dados, fornecidos pelas entrevistas envolvidas 

na nossa investigação (quarenta e duas), revela que os pais fazem questão de estar 

totalmente focados na situação e necessidades do filho e disponíveis para “tomar conta”, 

providenciando cuidados de natureza e complexidade diversas. Nas fases de 

tratamento mais intensivo, ao qual está associado um acréscimo de 
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necessidades/cuidados por parte da criança, os pais tendem a reduzir e desconsiderar 

as suas próprias necessidades, exceto aquelas que são essenciais à manutenção da 

sua condição de saúde, tais como alimentação, sono e higiene. 

 
 

Diagrama 4. Concetualização da transição vivida pelos pais quando tomam conta de um filho com cancro 

NATUREZA DA TRANSIÇÃO 

 TIPO 

Transição desenvolvimental, no âmbito do exercício da parentalidade 

 

PADRÃO 

Simples (tendencialmente) 

 

PROPRIEDADES 

Consciencialização 

Envolvimento 

Mudança e diferença 

Espaço de tempo 

Acontecimento e pontos críticos 

 

CONDIÇÕES DA TRANSIÇÃO 

 PESSOAIS 

Significados 

Vínculo progenitor-criança 

Conhecimento 

Atitudes 

Perceção da autoeficácia 

Preparação para cada uma das fases da doença/tratamento 

 

COMUNITÁRIAS 

Disponibilidade da família 

Rede de amigos 

Equipa dos profissionais de saúde envolvidos 

Famílias de outras crianças com cancro 

SOCIAIS 

Conotação social da doença 

Atribuição social do papel de cuidador à mulher 

Sistema de cuidados de saúde 

 

PADRÕES DE RESPOSTA 

 Tomar conta do filho otimizando o seu crescimento e desenvolvimento 

Tomar conta do filho assegurando as necessidades e os cuidados no contexto da doença e tratamento 

Tornar-se parceiro nos cuidados ao filho 

Gerir relações interpessoais no contexto dos cuidados 

Preparar a família para integrar o filho com a sua nova condição 

Atender às necessidades da família 

Assumir as condições do presente 

Viver numa nova condição 

 

 

 

Tal como é postulado na Teoria das Transições (Meleis et al., 2000; Schumacher 

e Meleis, 1994), é possível identificar aspetos transversais e comuns às várias 

transições, que os autores consideraram como propriedades das mesmas (i.e., 

consciencialização, envolvimento, mudança, diferença, eventos críticos e espaço de 

tempo). Ainda segundo estes autores, a presença destas propriedades é o que confere 
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o estatuto de transição a uma experiência. Na nossa análise aos dados foi possível 

encontrar informação que revela a presença destas propriedades na experiência em 

estudo. Este facto veio confirmar o carater transicional da mesma. 

As transições ocorrem sob determinadas circunstâncias que influenciam o seu 

curso de forma favorável ou desfavorável. A transição experimentada por estes pais é 

influenciada por condições pessoais, comunitárias e sociais. No que diz respeito às 

condições pessoais, percebe-se que: (a) a atribuição de significado ao sucedido; (b) o 

aumento do conhecimento sobre a doença/tratamento e cuidados; (c) o vínculo entre 

mãe/pai e a criança; (d) uma atitude positiva; e (e) a preparação para cada uma das 

fases da doença/tratamento, são condições pessoais facilitadoras da transição em 

estudo. A nossa investigação também permitiu compreender que: (a) a ausência de 

significado; (b) uma opinião negativa sobre a doença e sucedido; (c) a ausência de 

conhecimento/informação sobre os acontecimentos associados à doença/tratamento; e 

(d) uma perceção de baixa autoeficácia relativamente ao seu desempenho global, são 

condições não favoráveis a uma transição saudável. 

As condições proporcionadas pela sociedade na qual a pessoa/família está 

inserida também exercem influência sobre o curso da transição. No nosso contexto 

cultural, o cancro permanece conotado como uma doença fatal ou potencialmente fatal, 

penosa e causadora de sofrimento (Macedo et al., 2008). As pessoas portadoras desta 

doença tendem a ser alvo da atenção e da comiseração dos outros. Os pais não querem 

sujeitar o filho a este tipo de exposição e preconceitos sociais, por recearem o impacto 

que possa ter sobre a autoimagem e autoconfiança da criança. Do ponto de vista social, 

os pais também receiam ser julgados por maus cuidados, e em situações limite, por 

serem os responsáveis pela doença do filho. Outro aspeto que pode influenciar o curso 

da transição tem que ver com a atribuição pela sociedade do “papel de cuidador” à 

mulher. Esta obrigação social pode ser dificultadora nas situações em que é o pai que 

se assume como cuidador principal da criança, por ser julgado negativamente entre os 

seus pares. Todas estas circunstâncias, que acabamos de referir, tendem a ter um 

impacto negativo no curso da transição vivenciada pelos pais.   

No quadro do sistema de cuidados de saúde, os serviços disponíveis e suas 

dinâmicas de funcionamento surgiram como condições facilitadores no processo de 

transição. Para tal entendimento concorrem fatores como: (a) a disponibilidade e 

interesse demostrados pelos profissionais de saúde; (b) as condições logísticas para os 

pais permanecerem (se o desejarem) no hospital junto com os filhos; (c) os horários 

alargados de atendimento; e (d) a facilidade em aceder aos serviços que precisam. 

A comunidade em que a pessoa se encontra integrada também exerce influência 

sobre o curso da transição, nomeadamente através das redes de apoio que os pais têm 



253 

(ou não) à sua disposição na comunidade em que estão inseridos. A nossa investigação 

revela que a família é a principal e primeira rede de apoio dos pais para diferentes 

circunstâncias e necessidades. Os pais estão à espera de ser apoiados pelos familiares 

mais próximos. Este apoio pode ser para a manutenção das rotinas familiares, para os 

cuidados ao filho doente, para receber apoio emocional ou para apoio financeiro. A 

ausência deste tipo de apoio traz dificuldades acrescidas aos pais sobretudo quando a 

falta de auxílio compromete a assistência aos outros filhos menores e às necessidades 

destes. Os amigos muitas vezes funcionam como rede de apoio emocional e 

instrumental e podem ser essenciais para contrariar o isolamento social.  

As longas permanências no hospital, afastados dos familiares mais próximos, faz 

com que surjam ainda outras redes de apoio, nomeadamente os profissionais de saúde 

envolvidos no tratamento da criança. A disponibilidade, interesse e recetividade dos 

profissionais para com a criança e para com os seus progenitores são referidos, por 

estes últimos, como fatores facilitadores da sua vivência. Também os outros pais de 

crianças com cancro, que conhecem durante o tratamento, podem funcionar como uma 

rede de apoio pelas experiências, conhecimento e empatia partilhados. Mas também 

podem dificultar o processo quando se fixam na partilha de “más experiências” e 

projetam sobre os outros as experiências negativas que vão tendo ao longo da doença 

do seu filho. 

Os diferentes estudos que desenvolvemos são concordantes no que diz respeito 

ao impacto do diagnóstico de cancro num filho menor sobre os seus progenitores, 

tratando-se de um acontecimento imprevisto, indesejado, incisivo e perturbador da 

homeostasia existente. Com o desenvolvimento do trabalho, fomos descobrindo como 

os pais vivem esta experiência, através das respostas que desenvolvem para lidar e 

integrar esta ocorrência na sua vida. No seu conjunto, as respostas revelam que os 

progenitores procuram prosseguir com as suas vidas com a normalidade possível, 

integrando a ocorrência no quotidiano pessoal e familiar e atendendo às necessidades 

e circunstâncias que vão surgindo. De um modo particular, as respostas relacionadas 

com o processo de desenvolvimento da mestria no que diz respeito ao exercício da 

parentalidade sugerem que os pais respondem de forma adequada às necessidades do 

filho. No entanto, não podemos inferir quanto ao sucesso da transição em termos 

globais, já que seria necessário atender a outras dimensões não contempladas neste 

estudo, nomeadamente convocar indicadores relativos a sentimentos de bem-estar 

consigo próprio e nas relações interpessoais (Schumacher e Meleis, 1994). 

A opção por uma abordagem qualitativa para estudo e análise de dados (i.e., teoria 

fundamentada nos dados e análise secundária) permitiu produzir um conhecimento 

denso sobre o objeto de estudo, confirmado pela identificação de um conjunto extenso 
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de “respostas parentais” partilhadas pelos pais que vivenciam esta transição. Tais 

resultados estão em linha com o postulado por Meleis et al. (2000): pessoas a vivenciar 

transições de natureza semelhante tendem a apresentar repostas semelhantes, o que 

nos remete para o conceito de “padrão de resposta”. 

A análise crítica do conteúdo das respostas e das suas relações permitiu perceber 

que elas dizem respeito a oito dimensões e que assumimos como “padrões de resposta” 

desta transição: “Tomar conta do filho otimizando o seu crescimento e 

desenvolvimento”; “Tomar conta do filho assegurando as necessidades e os cuidados 

no contexto da doença e tratamento”; “Tornar-se parceiro nos cuidados ao filho”; “Gerir 

relações interpessoais no contexto dos cuidados”; “Preparar a família para integrar o 

filho com a sua nova condição”; “Atender às necessidades da família”; “Assumir as 

condições do presente” e “Viver numa nova condição”. 

“Tomar conta do filho otimizando o seu crescimento e desenvolvimento” 

Este padrão de resposta resulta do exercício da parentalidade para 

proporcionar/assegurar as melhores condições ao crescimento e desenvolvimento 

da criança. Estas respostas estão relacionadas com as necessidades de 

autocuidado, com as necessidades emocionais, sociais, de disciplina e de 

desenvolvimento. Ainda que possam ser entendidas como fazendo parte das 

atividades parentais regulares, a doença e o seu tratamento introduzem 

circunstâncias e condições que resultam numa complexificação das mesmas, 

podendo implicar aprendizagem e treino prévios junto dos profissionais de saúde.  

A centralidade que a criança com cancro adquire na família é um denominador 

comum às diversas abordagens teóricas sobre esta temática. A frágil condição da 

criança; o prognóstico reservado da doença oncológica; a duração do tratamento; 

as consequências que resultam do tratamento; as necessidades de cuidados que 

a criança apresenta são circunstâncias que concorrem para a centralidade gerada 

em volta da criança. O nosso estudo está alinhado com os demais no que diz 

respeito a este aspeto. 

“Tomar conta do filho assegurando as necessidades e os cuidados no contexto da 

doença e tratamento” 

Este padrão resulta de um vasto número de respostas desenvolvidas pelos pais 

com o propósito de realizar os cuidados que o filho necessita e que estão 

diretamente relacionados com a doença e, sobretudo, com o seu tratamento. 

Estas respostas parentais dizem respeito a: (a) providenciar cuidados no controlo 

da doença; (b) gerir o regime alimentar do filho; (c) promover as condições de 
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segurança que o filho necessita; (d) assegurar a continuidade dos cuidados no 

regresso a casa; (e) mobilizar recursos necessários aos cuidados do filho; 

(f) apoiar o filho na relação com os profissionais de saúde; e (g) recorrer a terapias 

complementares. Algumas destas respostas exigem aprendizagem cognitiva e 

instrumental na medida em que estão relacionadas com a realização de cuidados 

complexos. 

“Tornar-se parceiro nos cuidados ao filho” 

Este padrão de resposta resulta do envolvimento íntimo com os cuidados à criança 

e do envolvimento muito próximo e contínuo com os profissionais de saúde. A 

cooperação entre pais e profissionais de saúde em torno de um objetivo comum – 

proporcionar os melhores cuidados à criança - é inevitável e ambos são 

responsáveis, com sua contribuição, pelos resultados globais alcançados. A nossa 

investigação revela o quão é importante pais e profissionais de saúde 

reconhecerem-se como parceiros nos cuidados à criança, respeitarem o 

conhecimento e a perícia que cada um detém e serem capazes de negociar 

decisões. Contudo observam-se algumas fragilidades no que diz respeito ao 

entendimento que os profissionais de enfermagem possuem sobre “parceria” e 

“negociação”. Tal situação torna-se mais evidente quando se analisa ambos os 

conceitos à luz de teorias sobre a parceria nos cuidados e cuidados centrados na 

família. 

Ainda que a parceria nos cuidados seja considerada como um modelo de cuidados 

intrínseco à pediatria/saúde infantil, ela não deve ser assumida a priori como um 

facto consumado. As respostas parentais, reunidas neste padrão, revelam que a 

parceria precisa da relação entre pais e profissionais de saúde, da troca de 

experiências, da vivência partilhada de acontecimentos e aprendizagens, do 

reconhecimento gradual das capacidades e competências do outro e da confiança 

mútua. A parceria nos cuidados em pediatria oncológica não deve ser tida como 

uma condição, mas como um processo em que os profissionais de saúde têm o 

dever e a responsabilidade de iniciar, negociar, preparar e conduzir.  

Nesta questão, importa ainda referir que não basta os profissionais assumirem a 

parceria como seu modelo ou filosofia de cuidados. Os pais também têm de ser 

capazes de compreender o modelo, de se identificar com ele e de conseguir 

assumir o papel de parceiro. A nossa investigação revelou que os progenitores 

desenvolvem o seu conceito de parceiro nos cuidados a partir de condições 

pessoais e de condições que resultam do processo de doença do filho. 

Relativamente aos pais, tornar-se parceiro trata-se de um processo que acontece 
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à medida que: (a) adquirem conhecimento sobre a doença/tratamento; 

(b) aprendem a realizar os cuidados complexos; (c) se sentem confiantes nas 

suas capacidades e desempenho; e (d) se assumem como parceiros dos 

profissionais de saúde nos cuidados ao filho. 

“Gerir relações interpessoais no contexto dos cuidados” 

Na sequência de se assumirem como o familiar cuidador do filho, os pais ficam 

sujeitos a vindas frequentes ao hospital e aí permanecerem por vários dias, 

sempre que há necessidade de hospitalizar a criança. Quando estão na instituição 

de saúde, são confrontados com a circunstância de terem de se relacionar com 

diferentes pessoas, nomeadamente profissionais de saúde e pais de outras 

crianças com cancro. A literatura é convergente relativamente à relação que se 

estabelece entre pais cuidadores de crianças com cancro, referindo-a como um 

acontecimento positivo e, em certa medida, facilitadora desta vivência, porque 

permite que ocorra uma identificação e empatia natural entre os progenitores. 

Com base no nosso estudo, constatámos que isto nem sempre acontece desta 

forma. Ou seja, há pais que consideram benéfico estabelecer relação com os 

outros pais pela partilha de conhecimentos, experiências e de sentimentos. 

Enquanto outros optam por ser seletivos, ou até mesmo restritivos, nas relações 

que estabelecem com o objetivo de se proteger dos outros.  

As características da doença oncológica e o seu tratamento leva a que pais e 

profissionais de saúde desenvolvam uma relação e partilhem responsabilidades e 

objetivos. Simultaneamente, cada um deles deseja manter o seu papel, 

proporcionar cuidados de qualidade e reduzir a possibilidade de ocorrer falhas. O 

sucesso do tratamento e o bem-estar da criança também dependem do sucesso 

desta relação. A partir do trabalho que efetuamos foi possível identificar aspetos 

que têm de estar presentes: a confiança; o reconhecimento da expertise de cada 

um; o espaço para negociação; a adesão ao planeado. Quando algum destes 

atributos não emerge, na relação entre pais e os profissionais de saúde, podem surgir 

constrangimentos, fragilidades e dificuldades no desempenho do papel dos pais. 

“Preparar a família para integrar o filho com a sua nova condição” 

No quadro da pediatria oncológica, as circunstâncias concorrem para a promoção 

dos cuidados da criança na família. A família nuclear é o contexto preferencial 

para os cuidados de saúde do menor. Os membros da família têm de ter um 

conjunto mínimo de conhecimentos e envolver-se em alterações (familiares e 

pessoais) que permitam o regresso seguro da criança a casa.  
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Os pais, e de um modo particular o que está mais dedicado a tomar conta da 

criança, sustentados no conhecimento e experiência adquiridos, assumem o papel 

de informador e formador dos restantes membros da família. Na medida das suas 

capacidades, dão explicações sobre a natureza da doença/tratamento e informam 

a família sobre a condição da criança (necessidades e cuidados). A extensão da 

informação e a regularidade com que a atualizam dependem da proximidade e da 

relação dos membros da família com a criança. Os mais próximos – como o 

progenitor e irmãos - são os que recebem mais informação e com maior 

regularidade. Isto porque também serão as pessoas mais implicadas nos cuidados 

à criança na ausência do progenitor responsável. Os pais também procuram 

preparar uma outra pessoa da família que, na sua ausência, possa assegurar os 

cuidados de forma segura. A competência para este tipo de cuidado, de alguma 

forma, também resulta da parceria que os pais estabelecem com os profissionais 

de saúde, na medida em que têm oportunidade de realizar aprendizagens de 

natureza e complexidade diversidades. 

“Atender às necessidades da família” 

Ainda que dedicados a tomar conta do filho com cancro, os pais procuram atender 

às necessidades da família no seu todo. O surgimento da doença gera novas 

necessidades, que se acrescentam às pré-existentes, interfere com dinâmicas e 

rotinas familiares, tem consequências sobre outros filhos e implica a mobilização 

dos recursos internos da família. 

Com o diagnóstico da doença oncológica o modus vivendi da família é alterado. A 

entropia que se instala no quotidiano familiar, durante as primeiras semanas, vai 

dando lugar a uma organização ajustada às novas circunstâncias e necessidades. 

Enquanto tomam conta do filho doente, os pais procuram manter a família a 

funcionar e mobilizam-se com o intuito de promover o reequilíbrio da família 

nuclear. Neste contexto, é legítimo admitir que os pais assumem um papel central 

na “transição organizacional da família”, com o intuito de a preparar para integrar 

a criança com cancro. Todavia, isto não significa que estas famílias dispensem 

(pelo contrário) “ajuda profissional” para a sua reorganização. 

A doença e tratamento da criança portadora de cancro geram uma força centrípeta 

em torno de si, absorvendo uma grande parte dos recursos da família. Os pais 

disponibilizam grande parte do seu tempo e muito da sua energia para atender às 

necessidades do filho doente. Em famílias com vários filhos menores, os pais 

revelam grande preocupação sobre o impacto que toda a situação possa ter sobre 

eles e muitas vezes experimentam sentimentos de ineficácia e de incumprimento 
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para com estes. A nossa investigação revela o esforço e dinâmicas desenvolvidas 

pelos pais com o propósito de também atender às necessidades destes filhos e 

de minimizar o impacto da situação sobre os mesmos. À medida que a família se 

reorganiza e vai adquirindo novas formas de gerir as suas necessidades e rotinas, 

os pais procuram retomar o seu papel parental para com os outros filhos. Tomar 

conta destes menores não é “uma necessidade concorrente”, mas sim uma 

necessidade que urge integrar e articular com o tomar conta do filho com cancro.  

Atender às necessidades da família pode tornar-se uma tarefa difícil de realizar 

apenas com os seus recursos internos, sobretudo quando a criança doente 

necessita de tratamento ambulatório e internamentos frequentes. O 

reconhecimento da excecionalidade da situação que estão a viver e das limitações 

da família nuclear para assegurar todas as necessidades e solicitações atuais é 

um acontecimento fundamental para os pais, porque permite-lhes consciencializar 

e tomar a decisão de procurar ajuda. Este tipo de resposta parental é importante 

na medida em que pode permitir a resolução de dificuldades e aliviar a sobrecarga 

dos pais. 

“Assumir as condições do presente” 

Tomar conta de um filho com cancro exige desenvolver atividades parentais que 

ultrapassam o exercício regular da parentalidade. Assumir a responsabilidade 

pelos cuidados do filho, em especial aqueles que estão relacionados com a 

doença/tratamento, é algo que tem de resultar de uma decisão esclarecida e 

conhecedora do que significa e implica para o próprio. Neste sentido, o 

envolvimento nos cuidados ao filho “convocado” pelos profissionais de saúde não 

pode ser assumido por estes como se tratasse de uma resposta parental 

garantida.   

O nosso estudo revelou que, gradualmente, os pais desejam participar e 

envolver-se nos cuidados, mas simultaneamente reconhecem a nova condição e 

necessidades do filho, as exigências e dificuldades que daí resultam. O medo de 

falhar é um sentimento experimentado pelos pais quando regressam a casa, em 

especial após o primeiro ciclo de tratamento, com o filho totalmente à sua 

responsabilidade. Proporcionar um período de adaptação ao acontecimento, 

envolver os pais nos cuidados de forma gradual e disponibilizar acompanhamento 

permanente pelos enfermeiros são estratégias terapêuticas que podem facilitar e 

ajudar os pais neste processo. Em função destes achados podemos concluir que 

assumir a responsabilidade de tomar conta do filho, nestas circunstâncias, é um 

acontecimento pessoal que necessita de tempo, acompanhamento e de ser 
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experienciado. Neste processo é importante que os profissionais de saúde sejam 

capazes de reconhecer a disposição dos pais para assumir os cuidados, de 

identificar a capacidade física, cognitiva e emocional dos mesmos e de 

desenvolver um plano de envolvimento gradual nos cuidados de acordo com as 

necessidades e intenções observadas. Para assumir os cuidados de forma efetiva 

é importante que os pais sejam capazes de identificar o que mudou e o que vai 

mudando no tomar conta do filho, quais as suas dificuldades e serem capazes de 

desenvolver estratégias para lidar com as suas dificuldades e limitações.      

“Viver numa nova condição” 

A doença oncológica numa criança é um acontecimento que altera profundamente 

a vida do menor e das pessoas que com ele privam, de um modo particular a dos 

seus pais. O nosso trabalho revela que tomar conta de um filho com cancro 

provoca grandes mudanças na vida dos pais, algumas das quais são 

mencionadas pelos próprios como definitivas. O arco temporal que vai desde o 

diagnóstico até à remissão completa da doença pode estender-se desde alguns 

meses até anos. Por vezes, deste percurso resultam morbilidades que persistem 

durante vários anos ou até mesmo definitivamente. Gradualmente, os pais 

adquirem a noção de que a doença do filho é um acontecimento que vai afetar as 

suas vidas por tempo indeterminado, assim como os constrangimentos a ela 

associados, dado o caráter crónico da doença. Contextualizado na experiência de 

cada um, é percetível que os pais procuram readquirir algum controlo sobre a 

situação e prosseguir com as suas vidas ainda que em condições algo distintas 

das anteriores.  

A doença oncológica e seu tratamento são caracterizados pela imprevisibilidade 

e intercorrências. Os pais, desde cedo, tomam consciência destas circunstâncias 

e percebem que vão ter de lidar com elas no seu dia-a-dia. Ainda que o contexto 

não seja favorável, os pais procuram desenvolver confiança no controlo da 

doença, acreditar na cura e manter uma atitude otimista. Os três resultam de uma 

opção racional e deliberada porque acreditam ser fundamental para o próprio e 

para a criança.    

O desenvolvimento de um sentimento de confiança no controlo da doença e o 

desejo em retomar com aspetos das suas vidas que ficaram interrompidos são 

duas respostas positivas, mas é importante que os pais as sustentem nas 

circunstâncias reais/atuais da criança e da família. O seu envolvimento e 

proximidade com os cuidados e o contacto frequente com os profissionais de 

saúde permitem-lhes ter um conhecimento profundo sobre a condição e 
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necessidades atuais do filho e compreender em que medida esta circunstância 

condiciona a sua vida pessoal, familiar e profissional. 

O reconhecimento, por parte dos pais, da excecionalidade e exigência de tomar 

conta do filho é igualmente importante, a par do reconhecimento das suas próprias 

capacidades e competências para lidar com toda a situação. Este olhar 

clarividente é promotor de autoconfiança, de autoestima e de motivação para lidar 

com as limitações pessoais e com as que resultam da doença. O facto dos pais 

se percecionarem como capazes de lidar com as solicitações e dificuldades que 

surgem é promotor de sentimentos de apreço por si próprios. Ou seja, tomar conta 

de um filho com cancro pode levar ao reconhecimento das suas capacidades e do 

seu potencial, conduzindo à reformulação do conceito que têm sobre si próprios e 

a uma mudança de opinião sobre o seu mérito e capacidades, resultando no 

reforço da autoconfiança e aceitação das suas limitações. Estes aspetos, em larga 

medida, reforçam o caráter desenvolvimental da transição experimentada pelos pais. 

Os pais são capazes de identificar as mudanças que ocorrem nas suas vidas 

pessoais na sequência do diagnóstico da doença e estar a tomar conta do filho. O 

nosso trabalho revela, igualmente, a capacidade de aceitação e integração dos 

pais no que diz respeito às novas condições, ainda que inicialmente surjam 

respostas de não-aceitação e de negação do sucedido.  

Numa fase inicial, os pais priorizam as necessidades do filho e, simultaneamente, 

reprimem e desvalorizam as suas. O controlo da doença e a estabilização da 

condição da criança, a noção de que a situação se vai prolongar no tempo, o 

cansaço que começa a surgir e a intensidade dos cuidados do filho são 

circunstâncias que vão levar os pais a admitir as suas necessidades, 

nomeadamente a necessidade de descanso. No entanto, ainda que possam ter 

consciência das suas necessidades, os pais tendem a desvalorizá-las ou 

escondê-las das outras pessoas. O reconhecimento e a aceitação das 

necessidades pelos pais são influenciados pelos valores e crenças pessoais e 

pelas atitudes da comunidade da qual os pais fazem parte.  

Gradualmente, ainda que muito dependente da condição do filho e dos recursos 

disponíveis, os pais são capazes de desenvolver estratégias para atender às suas 

próprias necessidades, revelando que a satisfação das mesmas tem uma ação 

reparadora relativamente ao cansaço que vão experimentando. A adoção de 

hábitos de vida considerados saudáveis (i.e., atividade física, alimentação 

saudável, repouso) também começa a ser uma preocupação e um objetivo para 

os pais no que diz respeito à promoção do seu bem-estar e condição de saúde.  

A experiência de tomar conta de um filho com cancro, pela sua singularidade, pela 
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natureza do tratamento da doença e pelos riscos a ela associados é 

impulsionadora de mudanças estruturais nos progenitores levando, com 

frequência, à reformulação dos seus valores e prioridades. A experiência que 

resulta da doença do filho e da sua relação com ele pode levar à reformulação de 

características (psicológicas, relacionais, e até físicas) essenciais e distintivas da 

pessoa e levá-la a integrar outras novas. Os resultados dos nossos estudos são 

consonantes com a literatura quanto ao poder transformador desta experiência. 

 

Contributos da investigação para a enfermagem 

As necessidades das pessoas (em matéria de cuidados de saúde) não resultam 

apenas da presença ou ausência da doença, mas também do número de anos a viver 

sob essa condição, das limitações físicas e cognitivas que dela resultam, da gestão de 

regimes terapêuticos complexos, da mudança de papéis e de acontecimentos inerentes 

ao ciclo de vida (Silva, 2007). Alguns destes eventos estão associados a uma rutura 

com as condições em que as pessoas vivem e implicam o abandono e a adoção de 

novos comportamentos para lidar com a situação, no sentido de readquirir algum 

equilíbrio e bem-estar (transição).   

A profissão de enfermagem, no que diz respeito ao seu exercício autónomo, tem 

como foco de atenção as respostas que as pessoas desenvolvem durantes aqueles 

processos, identificando as necessidades de cuidados em saúde que deles resultam e 

tomando decisões clínicas no que diz respeito às terapêuticas de enfermagem mais 

adequadas. Porque tal como Chick e Meleis (1986), o objetivo da enfermagem é que o 

cliente surja de cada encontro com o enfermeiro não apenas mais confortável e mais 

capaz de lidar com o problema de saúde atual, mas também melhor equipado para 

proteger e promover a sua saúde para o futuro. Para proporcionar cuidados capazes de 

atingir estes propósitos, a enfermagem precisa de investigar e produzir conhecimento 

sobre as transições vividas pelas pessoas e de um modo particular sobre respostas que 

as pessoas desenvolvem (Meleis, 2012).  

Tendo em consideração as reflexões dos parágrafos anteriores e o conhecimento 

produzido pela da nossa investigação emergiram três questões: 

‒ qual a relevância da transição vivida por estes pais para a enfermagem, no 

contexto dos cuidados à criança portadora de cancro?  

‒ em que medida o conhecimento produzido pode fazer com que estes pais 

surjam, de cada “encontro” com os enfermeiros, mais capazes para lidar com 

a situação que estão a vivenciar? 

‒ qual a relevância do conhecimento produzido para o ensino da enfermagem? 
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Relativamente à primeira questão, a nossa investigação revela que tomar conta 

de um filho com cancro trata-se de uma experiência que acrescenta novas dimensões 

ao exercício da parentalidade, expandindo as fronteiras de um exercício regular. Os pais 

assumem, naturalmente, uma parte substancial dos cuidados que a criança necessita, 

inclusive os que resultam da doença/tratamento. Aqueles tornam-se, naturalmente, num 

elemento chave e determinante na qualidade dos cuidados de saúde e na qualidade de 

vida do filho durante a ocorrência da doença. Esta reformulação/expansão do exercício 

da parentalidade implica novas aprendizagens cognitivas, instrumentais, relacionais e 

vivenciais. Perante estas circunstâncias, existe o risco de os pais desenvolverem 

sentimentos de ineficácia sobre a sua capacidade para tomar conta do filho, com 

consequências negativas para os próprios e para a criança. O que nos leva a considerar 

que a parentalidade deve ser foco de atenção nas unidades de oncologia pediátrica 

independentemente da idade da criança.  

O exercício da parentalidade é um foco de atenção para a enfermagem centrado 

na promoção das competências parentais para a que estes sejam capazes de identificar 

e atender às necessidades do filho e de promover o desenvolvimento (físico, cognitivo, 

emocional e social) e a autonomia da criança. Uma “parentalidade efetiva” será um 

resultado, ou estado, do cliente (pai/mãe) pretendido pelos enfermeiros. Caso não se 

verifique o estado pretendido, estaremos perante uma necessidade de cuidados em 

saúde que entendemos ser particularmente sensível aos cuidados de enfermagem. Este 

fenómeno é particularmente sensível à tomada de decisão do enfermeiro. 

Indubitavelmente, ajudar (de forma profissional) os pais a “habilitarem-se” para “tomar 

conta de um filho com cancro” está inscrito no “core do exercício profissional dos 

enfermeiros” (Pereira, 2009). Isto porque estamos muito para além do diagnóstico da 

doença, do seu tratamento médico ou mesmo da gestão dos seus sinais e sintomas 

(Silva, 2007). 

Relativamente à segunda questão, o mapeamento dos padrões de resposta desta 

transição é um conhecimento que pode ser basilar quer para a melhoria da tomada de 

decisão, quer para a própria disciplina ao permitir que: (a) os enfermeiros sejam capazes 

de reconhecer uma resposta parental e identificar a sua importância no curso da 

transição; (b)  reconhecer clientes em situação de risco ou vulnerabilidade; 

(c)  monitorizar a transição; (d)  reunir dados relevantes e clinicamente úteis para a 

tomada de decisão (identificação de diagnósticos, resultados a atingir e intervenções a 

concretizar); e (e)  promover transições bem-sucedidas. Com base no exposto, 

consideramos que o conhecimento dos padrões de resposta, da transição em estudo, 

apresenta um forte potencial impulsionador da qualidade dos cuidados de enfermagem 

inscritos no domínio autónomo do exercício profissional dos enfermeiros. 
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No que diz respeito à questão da relevância do conhecimento produzido para o 

ensino da enfermagem, considerámos que este poderá dar robustez científica a 

conteúdos relacionados com a parentalidade em situações de um filho com 

necessidades especiais. A sua integração como conteúdo programático de uma unidade 

curricular poderá contribuir para: (a) expansão do conhecimento dos estudantes sobre 

a parentalidade em situações especiais; (b) o desenvolvimento de competências dos 

estudantes para identificar necessidades de cuidados relacionadas com a 

parentalidade; e (c) o desenvolvimento de competências dos estudantes relativamente 

ao processo de tomada de decisão no exercício autónomo do enfermeiro. 

Em síntese, o conhecimento produzido ao longo da nossa investigação sustenta 

as seguintes asserções:  

‒ a experiência de tomar conta de um filho com cancro é promotora de uma 

transição desenvolvimental em que ocorre uma reformulação e expansão do 

exercício da parentalidade; 

‒ o curso da transição pode ser influenciado por condições pessoais (i.e., 

significado pessoal; vínculo progenitor/criança; conhecimento; atitudes e 

preparação para cada uma das fases da doença/tratamento; perceção da 

autoeficácia), sociais (i.e., conotação social da doença; atribuição social do 

papel de cuidador à mulher; sistema de cuidados de saúde existentes) e 

comunitárias (i.e., disponibilidade da família; rede de amigos; equipa de 

profissionais de saúde envolvidos; famílias de outras crianças com cancro); 

‒ no curso da transição os pais desenvolvem respostas que resultam do seu 

papel parental, do seu papel familiar e dos papéis sociais que desempenham; 

‒ na transição estudada foi possível identificar um conjunto de respostas que 

são comuns entre os pais e que ocorrem com regularidade (padrão); 

‒ as várias respostas parentais foram organizadas em oito padrões de resposta; 

‒ uma parte substancial das respostas parentais estão relacionadas, direta ou 

indiretamente, com as necessidades e cuidados do filho; 

‒ as respostas respeitantes às competências parentais na construção da 

mestria para tomar conta do filho tendem a ser naturalmente positivas, porque 

são desenvolvidas com o propósito de atender às necessidades do menor; 

‒ as respostas parentais vão surgindo ao longo da experiência, o que reforça o 

caráter processual da transição. As que estão relacionadas com as 

necessidades de autocuidado e de desenvolvimento são as primeiras a surgir. 

As respostas parentais mais relacionadas com a doença/tratamento da 

doença vão surgindo a par da experiência e conhecimento que os pais vão 

adquirindo; 
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‒ o aparecimento e consolidação de determinadas respostas parentais 

contribuem para o desenvolvimento de outras. Por exemplo, as respostas 

parentais relacionadas com o tomar conta do filho potenciam as respostas 

parentais relacionadas com a parceria nos cuidados; 

‒ os pais integram o tomar conta do filho com cancro como uma circunstância 

intrínseca ao seu papel de pai/mãe. Simultaneamente, identificam o processo 

como uma experiência parental muito distinta da anterior; 

‒ os pais desempenham um papel determinante no atendimento às 

necessidades de cuidados de saúde da criança portadora de cancro; 

‒ o exercício da parentalidade, no contexto de um filho com cancro, exige 

aprendizagem cognitiva e aprendizagem de capacidades que ultrapassam o 

exercício regular da parentalidade; 

‒ juntamente com os profissionais de saúde, os pais são determinantes na 

obtenção dos ganhos em saúde pretendidos com os cuidados à criança 

portadora de cancro; 

‒ o exercício da parentalidade, quando se toma conta de um filho com cancro, 

deve ser foco de atenção do exercício profissional dos enfermeiros; 

‒ o curso da transição vivida pelos pais pode ser reconhecido através da 

monitorização regular da evolução das respostas parentais esperadas nesta 

transição; 

‒ a enfermagem deve possuir instrumentos e indicadores que lhe permita 

acompanhar o curso da transição; 

‒ a monitorização regular e sistemática da transição permitirá produzir a 

informação que os enfermeiros necessitam para orientar e sustentar a sua 

tomada de decisão clínica; 

‒ o registo regular de todo o processo de tomada de decisão (i.e., dados, 

diagnóstico, intervenções e resultados), numa linguagem profissional 

reconhecida e usada por todos os enfermeiros, pode resultar em grandes 

bancos de dados passíveis de ser estudados e de produzir conhecimento 

necessário a uma prática baseada na evidência; 

‒ o conhecimento produzido sobre esta transição pode evoluir no sentido de 

identificar ganhos em saúde resultantes do exercício profissional do 

enfermeiro; 

‒ do registo dos ganhos em saúde resultantes do exercício profissional do 

enfermeiro pode resultar informação crítica para a produção e sustentação de 

indicadores de saúde no domínio da enfermagem. 
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Perspetivas de futura investigação com base no conhecimento produzido 

O trabalho que realizámos permitiu aprofundar o conhecimento sobre a 

experiência de tomar conta de um filho com cancro numa perspetiva transicional. Desta 

abordagem resultou três proposições chave: a experiência de tomar conta de um filho 

com cancro é promotora de uma transição; a transição reúne um vasto conjunto de 

respostas parentais partilhadas entre os pais e que ocorrem com regularidade (padrões 

de resposta); as respostas parentais podem ser monitorizadas a partir de um conjunto 

de indicadores (entendidos como traços que expressam as respostas) reunidos sob a 

forma de um instrumento. 

Ao refletirmos sobre o produto da nossa investigação, tomamos consciência das 

suas potencialidades (e limitações) para o desenvolvimento da enfermagem enquanto 

disciplina e profissão. Novas investigações serão úteis tanto no sentido de explorar as 

potencialidades dos achados atuais como no sentido de aprofundar o conhecimento 

sobre determinados aspetos, cuja exploração ficou condicionada pela natureza e 

opções do trabalho realizado. 

Para investigações futuras consideramos pertinente aprofundar o conhecimento 

sobre os seguintes aspetos: 

‒ Explorar as relações entre as condições da transição e as respostas parentais 

e compreender como se influenciam (positiva ou negativamente); 

‒ Explorar como estes conceitos se comportam ao longo da transição e 

implicações para a própria Teoria das Transições; 

‒ Desenvolver outros indicadores a partir das restantes respostas parentais 

identificadas, em parceria com outras áreas disciplinares;  

‒ Explorar a relevância dos indicadores para o processo de tomada de decisão 

clínica da enfermagem; 

‒ Explorar a potencialidade dos indicadores para monitorização do processo de 

desenvolvimento da mestria no que diz respeito a tomar conta do filho com 

cancro; 

‒ Explorar a potencialidade do instrumento desenvolvido para a produção de 

mais conhecimento sobre a transição em estudo e suas particularidades. 

 

Adequação metodológica à finalidade e objetivos do estudo 

A dimensão e complexidade do objeto de estudo foram-se revelando à medida 

que avançávamos no seu conhecimento. Os estudos e a sequência pelo qual eles 

surgem no relatório da tese correspondem à ordem pela qual aconteceram. O percurso 

da investigação resultou do nosso questionamento constante sobre o objeto de estudo, 
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sobre o que aspirávamos conhecer e sobre a utilidade que pretendíamos dar ao 

conhecimento. A adoção por uma abordagem essencialmente construtivista revelou-se 

adequada porque permitiu-nos atingir os objetivos definidos, possibilitando desenvolver 

um entendimento profundo e unificador sobre o objeto de estudo. Tendo como ponto de 

partida uma teoria de enfermagem e um problema da prática clínica dos enfermeiros foi-

nos possível construir um discurso explicativo sobre a transição vivida pelos que tomam 

conta de um filho com cancro e, de um modo particular, sobre os padrões de resposta 

da transição.  

A qualidade científica da investigação que realizámos foi uma preocupação 

constante ao longo do percurso do nosso trabalho. Várias estratégias foram adotadas 

com o propósito de conferirem credibilidade, transferibilidade e consistência aos 

resultados: (a) o envolvimento prolongado com o objeto de estudo, em que cada fase 

tinha objetivos específicos a serem atingidos e que determinavam o curso e tempo 

necessários; (b)  a revisão por pares, em que investigadores externos (com 

conhecimento geral da problemática e experiência nas metodologias de investigação) 

acompanharam e auditaram o processo e resultados; (c)  a descrição detalhada do 

processo e dos resultados, de forma a serem replicados ou aplicados a outros contextos; 

(d)  a triangulação de métodos e de fontes, através da utilização de várias metodologias 

tais como a análise secundária, a teoria fundamentada, a revisão integrativa da literatura 

e o estudo metodológico (para construção de um formulário); e (e)  a auditoria, em que 

o processo e os resultados que iam sendo obtidos foram examinados e discutidos em 

reuniões sistemáticas e regulares com dois investigadores que acompanharam o 

percurso de trabalho.  

No fecho deste relatório da tese importa ainda fazer uma reflexão sobre a 

adequação do paradigma da investigação e da abordagem metodológica em relação à 

finalidade e objetivos do estudo. O trabalho teve como finalidade contribuir para a 

expansão do conhecimento sobre a experiência de tomar conta de um filho com cancro. 

A finalidade e os objetivos do nosso estudo orientaram-nos para um posicionamento 

construtivista e para uma abordagem qualitativa. A metodologia global do trabalho foi 

sugerida pelo conhecimento que pretendíamos aceder e a teorização que pretendíamos 

produzir sobre o fenómeno em estudo. Tendo como referencial teórico a Teoria das 

Transições foi-nos possível conhecer e compreender esta experiência no que dizia 

respeito à sua natureza, condições em que ocorre, comportamentos gerados (respostas 

parentais) e sua relevância e significado. No que diz respeito às respostas parentais 

desenvolvidas pelos pais que vivem esta experiência, as estratégias de colheita e de 

análise dos dados adotadas permitiram uma teorização reveladora da particularidade e 

das peculiaridades do fenómeno. Com base em situações concretas, o conhecimento 
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produzido poderá facilitar a interpretação e a compreensão de situações da prática 

clínica e contribuir para a melhoria contínua dos cuidados de enfermagem. 

Ao concluirmos esta etapa, e face aos resultados obtidos, estamos conscientes 

de que não esgotamos o conhecimento sobre o objeto de estudo, nem o seu potencial 

de interesse para a disciplina da enfermagem. Pelo contrário, o conhecimento produzido 

deixou várias portas entreabertas para a realização de novos estudos ainda centrados 

na experiência de tomar conta de um filho com cancro. No curto prazo, pretendemos 

dar continuidade à investigação realizada, progredindo no processo de validação do 

instrumento e avaliação das suas propriedades psicométricas. 
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A fter receiving the diagnosis of a serious illness in a child, parents are 
faced with the loss of the child’s health and the risk of the child dying. 
Young, Dixon-Woods, and Heney (2002) state that the cancer diagnosis 
of a child is the beginning of a process that will trigger a major transi-
tion in the family. Family members will have to reorganize themselves, 

and plans and expectations have to be adapted to the circumstances of having a 
child with cancer (Silva, 2009). The child’s condition means that an adult takes 
on the responsibility for monitoring, managing, and providing the more complex 
care needed. The mother is usually the main caregiver when a child is diagnosed 
with cancer (Relvas, 2007; Wegner & Pedro, 2010).

According to Young et al. (2002), becoming the parent of a child with cancer im-
plies a transition process, which involves redefining one’s own identity. Parents 
will undergo experiences that lead to the reconstruction of their identity. Tran-
sition Theory provides a framework for understanding this process as a whole 
(Meleis, 2010; Meleis, Sawyer, Im, Messias, & Schumacher, 2000). Previous studies 
by the authors of the current article have revealed that parents caring for a child 
with cancer go through a transition that involves the redefinition of their identi-
ties (Cerqueira & Barbieri, 2012; Silva, 2009; Silva & Barbieri-Figueiredo, 2011).

Meleis et al. (2000) state that such a transition can take different paths; therefore, 
recognizing the signals that mark the direction of a transition is important. Early rec-
ognition of whether the parent and patient are undergoing a healthy process or are 
in a vulnerable state enables preventive action to steer them toward a successful  

Problem Identification: To identify patterns of response of parents in relation to taking 
care of their child with cancer.

Literature Search: The search was performed using CINAHL® and Scopus in February 2013.

Data Evaluation: The selection process resulted in 18 articles with a wide range of meth-
odologic approaches. The description of the research methods of each study and the 
relevance of the results in comparison to the purpose of this review were established as 
assessment criteria.

Synthesis: The results of the studies were analyzed using Meleis’s Transition Theory, iden-
tifying a vast number of patterns of response developed by the parents. These patterns of 
response were analyzed, compared, and split into four themes.

Conclusions: Using this methodology, a wide range of behaviors, attitudes, and compe-
tencies associated with the circumstance of parents caring for a child with cancer could 
be identified. 

Implications for Practice: Knowledge of the patterns of response will enable nurses to 
lead parents through a healthy transition process in caring for their children with cancer.
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Anexo 2. Síntese da análise secundária 
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ELEMENTOS DA 
TEORIA 

 

 

DESCRIÇÃO 
 

PERTINÊNCIA DOS CONCEITOS 
PARA O ESTUDO ATUAL 

 

 
NATUREZA 

 
Tipo 

Desenvolvimental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Padrão  
Simples 
 
 
 
 
 
 
 

 
Propriedades 

Consciencialização  
 
 
 
 
 
 
 
Envolvimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mudança  
 
 
 
 
 
 
 
Diferença  
 
 
 

 
 
 
As transições de natureza 
desenvolvimental são aquelas 
relacionadas com o ciclo da 
vida das pessoas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Em relação ao padrão em que 
ocorrem, uma pessoa pode 
estar a vivenciar apenas uma 
transição de cada vez (simples 
ou sequencial) ou mais do que 
uma ao mesmo tempo 
(múltiplo, relacionado ou não 
relacionado). 
 
 
A consciencialização está 
relacionada com a perceção, 
conhecimento e 
reconhecimento de uma 
experiência de transição.  
 
 
 
 
O envolvimento diz respeito ao 
grau em que pessoa se mostra 
envolvida no processo.  
 
 
 
 
 
 
A mudança pode traduzir-se 
em novos significados, 
mestria, rutura com ideias, 
perceções ou identidade 
anteriores.  
 
 
 
A diferença revela-se quando a 
pessoa adquire novas 
expectativas, sente-se 
diferente, percebe-se diferente 

 
 
 
A experiência de tomar conta de um 
filho com cancro trata-se de uma 
vivência capaz de desencadear 
uma transição de natureza 
desenvolvimental no âmbito do 
exercício da parentalidade. Os pais 
continuam a desenvolver 
comportamentos para otimizar o 
crescimento e desenvolvimento das 
crianças, mas agora numa situação 
de desvio da sua condição de saúde 
resultante do diagnóstico de cancro. 
 
 
Os dados revelam que os pais, 
naquele momento, não 
apresentavam evidências de estar a 
vivenciar outro tipo de transição. 
 
 
 
 
 
 
O momento de admissão na UOP 
revela-se como sendo o 
acontecimento determinante para o 
início da consciencialização. A 
consciencialização evolui ao longo 
do tempo e é influenciada pelos 
acontecimentos e pelas 
experiências que os pais vivem. 
 
O envolvimento destes pais neste 
processo é visível através do seu 
desejo em tomar conta da criança, 
da dedicação em exclusivo à 
criança, do grau de envolvimento 
nos cuidados, da procura de 
informação e da interrupção dos 
projetos pessoais.   
 
Os pais procuram novos 
significados para as suas vidas, 
reformulam os objetivos pessoais e 
familiares, estabelecem novas 
prioridades, reestruturam as suas 
trajetórias e desenvolvem 
competências. 
 
Ao fim de algum tempo, os pais 
admitem que viver a experiência de 
tomar conta de um filho com cancro 
é um acontecimento que as tornou 
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ELEMENTOS DA 
TEORIA 

 

 

DESCRIÇÃO 
 

PERTINÊNCIA DOS CONCEITOS 
PARA O ESTUDO ATUAL 

 

 
 
 
 
 
Evento crítico  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Período de tempo  
 

ou vê os outros e o mundo de 
uma forma diferente.  
 
 
 
Os eventos críticos são 
acontecimentos que estão 
associados a mudanças na 
transição ou que levam à sua 
conclusão. 
 
 
 
 
 
 
 
Todas as transições são 
caracterizadas por um 
movimento ao longo de um 
período de tempo.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Meleis, 2007; Meleis et al., 2000) 

em pessoas diferentes e que 
modificou a forma como se avaliam 
e como perspetivam e avaliam os 
outros. 
 
O confronto com os efeitos 
secundários do tratamento e a 
ocorrência de uma recidiva da 
doença são acontecimentos com 
impacto na transição. Os primeiros 
porque colocam à prova a 
capacidade dos pais para 
assegurarem os cuidados que a 
criança necessita. A ocorrência da 
recidiva confronta os pais com a 
possibilidade de insucesso. 
 
A transição experimentada pelos 
pais inicia-se quando estes 
identificam as novas condições e 
necessidades dos filhos e assumem 
a missão de ficar responsável por 
garantir os cuidados. O curso da 
transição, ao longo do tempo, vai 
sendo assinalado pelos padrões de 
resposta/indicadores de processo 
produzidos pelos pais. No entanto, 
características da doença (i.e., 
imprevisibilidade, cronicidade, 
efeitos tardios e sequelas) e do 
tratamento (i.e., duração, efeitos 
secundários, efeitos adversos e 
complicações) faz com que seja 
difícil prever ou assinalar a 
conclusão da transição. 
    

 
CONDIÇÕES DA 

TRANSIÇÃO 
 
Pessoal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Os condicionalismos de 
natureza pessoal estão 
relacionados com: (a) o 
significado atribuído à 
experiência, (b) as crenças 
culturais e atitudes, (c) o 
estatuto socioeconómico 
(quando é baixo pode ser 
inibidor da transição) e (d) o 
conhecimento e a preparação 
antecipatória que, quando 
acontecem, são favoráveis à 
transição.  
 
 
 
 

 
 
 
 
O significado que atribui à situação 
que está a viver pode evoluir ao 
longo do tempo, influenciado pelo 
conhecimento que vai adquirindo, 
experiências que vai tendo e pelo 
seu envolvimento no processo. O 
conhecimento é uma condição 
pessoal facilitadora da transição, 
permite que a pessoa desenvolva a 
confiança, se sinta situada na 
experiência que está a viver e avalie 
as suas competências e 
capacidades positivamente. A 
atitude dos pais é influenciada pela 
interiorização dos comportamentos 
que estão social e culturalmente 
atribuídos ao papel parental. As 
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ELEMENTOS DA 
TEORIA 

 

 

DESCRIÇÃO 
 

PERTINÊNCIA DOS CONCEITOS 
PARA O ESTUDO ATUAL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sociedade 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comunidade 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Os condicionalismos de 
natureza social estão 
relacionados com estereótipos 
e estigmas transmitidos pela 
sociedade.  
 
 
 
 
Os de natureza comunitária 
têm que ver com os recursos 
da comunidade em que a 
pessoa se encontra incluída, 
incluindo a rede de apoio 
familiar. 
 
(Meleis, 2007; Meleis et al., 2000) 

crenças dominantes são de tradição 
judaico-cristã manifestadas por 
ideologias e práticas religiosas. A 
preparação antecipada para cada 
etapa da doença/tratamento é 
possível e favorável.  
 
 
Do ponto de vista social “tomar 
conta de um filho doente” continua 
a ser atribuído à mulher. Esta 
circunstância pode ser dificultadora 
para uma mulher que não possa 
fazê-lo, como para um homem que 
o esteja a fazer.  
 
 
O apoio do cônjuge e da restante 
família, a rede de amigos, os 
profissionais de saúde e os pais de 
outras crianças com cancro são os 
principais recursos disponíveis e 
que podem influenciar o curso da 
transição. 
 
 

 
PADRÕES DE 
RESPOSTA 

 
Indicadores de 
processo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
Os indicadores de processo 
permitem perceber a forma 
como a pessoa está envolvida 
no processo. Como por 
exemplo: manter e estabelecer 
novas relações (sentir-se 
ligado); manter a interação 
com a criança (interagir); 
comparar a sua vida antes e 
depois da transição e ser 
capaz de lhe atribuir um 
significado (estar situado); 
revelar confiança no processo 
(confiança) e desenvolver 
estratégias de coping 
adequadas (coping). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Os pais estabelecem relação com 
os profissionais de saúde no âmbito 
da parceria nos cuidados à criança 
e também porque os profissionais 
são o seu principal recurso no 
tratamento do filho (sentir-se 
ligado). Na relação entre a criança e 
os pais há uma aceitação 
espontânea do papel de cada um e 
observa-se um reforço do vínculo 
afetivo entre ambos (interagir). Os 
pais preservam a memória do seu 
passado, identificam as condições 
do presente e planeiam o futuro em 
função do presente (estar situado). 
Gradualmente, desenvolvem 
confiança no seu desempenho e no 
controlo da situação em função das 
experiências positivas e das 
habilidades que desenvolve 
(confiança). A maior parte destas 
habilidades estão relacionadas com 
a realização e gestão dos cuidados 
à criança. O desenvolvimento das 
mesmas faz parte das estratégias 
dos pais para facilitar a gestão de 
todo o processo (coping). O 
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ELEMENTOS DA 
TEORIA 

 

 

DESCRIÇÃO 
 

PERTINÊNCIA DOS CONCEITOS 
PARA O ESTUDO ATUAL 

 

 
 
 
 
 
 
Indicadores de 
resultado 

 

 
 
 
 
 
 
Os indicadores de resultado, 
revelam que a transição se 
realizou de forma saudável, 
incluem o domínio de novas 
habilidades e comportamentos 
necessários para gerir a 
transição (mestria), a 
identidade fluida e integrativa, 
o bem-estar pessoal e o bem-
estar nas relações. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Schumacher and Meleis 1994, 
Meleis, Sawyer et al. 2000) 

sucesso do tratamento, o 
desenvolvimento de habilidades e a 
confiança promovem a disposição 
dos pais para gerir alguma 
adversidade que possa ocorrer.   
  
De forma gradual, os pais 
desenvolvem novas habilidades 
para dar resposta a necessidades 
de cuidados que resultam da 
doença e do tratamento da criança; 
estabelecem parceria com os 
profissionais de saúde nos 
cuidados; aprendem a gerir o seu 
dia a dia integrando solicitações de 
natureza diversa e estabelecendo 
prioridades (mestria). Assim que a 
situação da criança fica controlada, 
os pais procuram reequilibrar as 
suas vidas e retomar as suas 
biografias com a normalidade que é 
possível. Para isso estabelecem 
novos objetivos pessoais e 
familiares, reformulam os planos, 
aceitam o sucedido e reformulam o 
seu dia a dia integrando a criança e 
a sua condição (identidade fluida e 
integrativa). 
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Anexo 3. Guião da entrevista 
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GUIÃO DA ENTREVISTA 

 

 

 

• O que é necessário para tomar conta de uma criança com cancro? 

 

• Para tomar conta de uma criança com cancro o que é que se tem de fazer? 

 

• Para tomar conta do seu filho faz coisas que nunca tinha feito? (monitorizar, 

interpretar, tomar decisões, fazer ajustes, prestar cuidados, aceder aos 

recursos, trabalhar com a pessoa doente, negociar com o sistema de saúde) 

 

• Recorda-se de alguma situação em que tenha sido particularmente difícil agir 

ou acompanhar? 

 

• Hoje considera-se mais capaz de tomar conta do seu filho do que quando a 

doença surgiu? Porquê? 

 

• O que fez para se tornar mais capaz para tomar conta do seu filho? 

 

• Antes da doença do seu filho “era uma pessoa com um filho saudável”; hoje é 

uma “pessoa que tem um filho com cancro”. Passar por esta situação o que 

implicou para si? 

 

• Consegue falar um pouco sobre esta experiência (explorar 

competências/habilidades e recursos/estratégias) 
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Anexo 4. Dimensões do instrumento e indicadores das respostas parentais 
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Dimensão: Tomar conta do filho otimizando o seu crescimento e desenvolvimento 
 
 
Indicadores 
 

1. Avalia as condições do filho para a realização das atividades de autocuidado (tomar 

banho, comer, beber, vestir-se, despir-se, arranjar-se, uso de sanitário, transferir-se, 

elevar-se…) 

2. Ajusta as atividades de autocuidado às condições e etapa do desenvolvimento do 

filho  

3. Assiste o filho nas atividades de autocuidado em função da sua condição e etapa do 

desenvolvimento 

4. Avalia o impacto das atividades de autocuidado que realiza ao filho 

5. Estabelece rotinas diárias para a filho de acordo com a sua condição e etapa do 

desenvolvimento 

6. Realiza atividades de estimulação cognitiva com o filho de acordo com a sua 

condição e etapa do desenvolvimento (Ex: jogos didáticos, exercícios escolares…) 

7. Realiza atividade de estimulação física com o filho de acordo com a sua condição e 

etapa do desenvolvimento (Ex: atividades de coordenação motora, jogos físicos…)  

8. Incentiva a filho a realizar as atividades de autocuidado de acordo com a sua 

condição e etapa do desenvolvimento  

9. Promove interação do filho com familiares e outras pessoas significativas de acordo 

com a sua condição e etapa do desenvolvimento  

10. Promove a participação do filho em atividades sociais de acordo com a sua condição 

e etapa do desenvolvimento  

11. Ajuda a filho a compreender a natureza da doença de acordo com a sua etapa do 

desenvolvimento  

12. Explica antecipadamente ao filho os procedimentos a realizar de acordo com a sua 

etapa do desenvolvimento  

13. Incentiva a filho a participar nas atividades de autocuidado de acordo com a sua 

condição e etapa do desenvolvimento 

14. Explica ao filho as limitações decorrentes da doença/tratamento de acordo com a 

sua etapa do desenvolvimento  

15. Explica ao filho as etapas, curso e propósito do tratamento de acordo com a sua 

etapa do desenvolvimento  

16. Mostra-se disponível para o filho  

17. Dá estímulos positivos ao filho  

18. Conforta o filho  

19. Promove a autoconfiança do filho 

20. Explica ao filho as funções dos profissionais de acordo com a sua etapa do 

desenvolvimento  

21. Prepara a comunidade escolar para integrar o filho 
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Dimensão: Tomar conta do filho assegurando as necessidades e os cuidados no 
contexto da doença e tratamento 

 

 

Indicadores 
 

1. Vigia parâmetros da condição física do filho (temperatura, dor, eliminação vesical, 

eliminação intestinal, fadiga…)  

2. Avalia a condição física do filho (temperatura, dor, eliminação vesical, eliminação 

intestinal, fadiga…) 

3. Regista, se necessário, os dados que resultam das vigilâncias 

4. Avalia o nível de controlo dos sinais e sintomas do filho 

5. Informa os profissionais de saúde da evolução das condições do filho 

6. Conhece a doença do filho  

7. Conhece a duração e as etapas previstas para o tratamento 

8. Conhece as diferentes modalidades terapêuticas envolvidas no tratamento da 

doença  

9. Conhece o efeito pretendido para cada modalidade terapêutica 

10. Conhece o regime medicamentoso do filho 

11. Conhece os efeitos secundários e colaterais do regime medicamentoso 

12. Administra medicamentos de acordo com a prescrição  

13. Ajusta a medicação para alcançar efeitos terapêuticos, de acordo com a prescrição 

14. Assegura a continuidade dos cuidados que resultam do regime medicamentoso (Ex: 

monitorização de temperatura, monitorização da diurese, cuidados orais…)  

15. Implementa medidas não farmacológicas no controlo de sinais e sintomas de acordo 

com indicação dos profissionais de saúde  

16. Integra os conhecimentos transmitidos pela equipa nos cuidados ao filho 

17. Conhece os dispositivos usados nos cuidados ao filho (Ex: sistema de inaloterapia, 

sistema de oxigenoterapia, próteses…) 

18. Manipula os dispositivos usados nos cuidados ao filho 

19. Conhece o regime dietético que o filho necessita 

20. Providencia alimentos de acordo com o regime dietético 

21. Ajusta a dieta em função da condição do filho e regime dietético prescrito 

22. Vigia a alimentação do filho 

23. Conhece as medidas necessárias para prevenir a infeção 

24. Conhece os riscos para o filho resultantes da sua suscetibilidade (infeção, 

hemorragia) 

25. Implementa medidas para prevenir a infeção 

26. Segue as indicações dos profissionais de saúde para prevenir a infeção e a 

hemorragia 

27. Ajusta as atividades do filho em função da sua suscetibilidade  

28. Explica ao filho quais os comportamentos que deve ter para prevenir a infeção  

29. Assegura a continuidade dos cuidados que resultam da radioterapia 

30. Procura os profissionais de saúde quando tem dúvidas ou dificuldades nos cuidados 

31. Informa os profissionais de saúde das suas decisões nos cuidados  

32. Conhece os grupos de apoio à família da criança com cancro  

33. Conhece os recursos financeiros disponíveis e potencialmente úteis para a 

assistência 
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Dimensão: Tornar-se parceiro nos cuidados ao filho 
 
 
Indicadores 
 

1. Mantém-se informado sobre a evolução da doença 

2. Mantém-se informado sobre as necessidades de cuidados do filho 

3. Questiona os profissionais de saúde sobre as estratégias no tratamento da doença 

4. Negoceia medidas terapêuticas com os profissionais de saúde 

5. Identifica vantagens na colaboração entre pais e profissionais de saúde 

6. Expressa sentimentos de pertença à equipa dos profissionais de saúde 

7. Expressa sentimentos de bem-estar na presença dos profissionais de saúde 

8. Expressa sentimentos de segurança junto dos profissionais de saúde 

9. Expressa sentir-se apoiada pelos profissionais de saúde nos cuidados que o filho 

precisa 

10. Procura os profissionais de saúde sem constrangimentos 

11. Identifica as suas limitações enquanto parceiro nos cuidados  

12. Participa nas decisões sobre os cuidados ao filho  

13. Verbaliza a importância do seu papel enquanto parceiro nos cuidados 
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Anexo 5. Planificação do Grupo Focal 
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Finalidade do grupo focal 

Contribuir para a validade de conteúdo de um instrumento de monitorização do processo 

de transição vivido pelos pais quando passam pela experiência de tomar conta de um 

filho com cancro 

 

 

Objetivos do grupo focal 

(a) Validar a utilidade clínica dos itens propostos para integrar no instrumento em 

desenvolvimento; 

(b) Validar a sensibilidade dos itens propostos para o instrumento às intervenções de 

enfermagem; 

(c) Avaliar a compreensibilidade dos itens do instrumento    

 

 

Seleção dos participantes 

(a) Os participantes têm de ser enfermeiros; 

(b) Terem experiência profissional em pediatria oncológica superior a cinco anos; 

(c) Estarem atualmente a prestar cuidados a crianças com cancro e suas famílias; 

(d) Serem oriundos das unidades pediátricas envolvidas na primeira fase do estudo. 

 

 

Dimensão pretendida do grupo focal 

Seis a oito participantes 

 

 

Local da realização das sessões 

Escola Superior de Enfermagem do Porto 

 

 

Número e duração das sessões 

Serão realizadas duas a três sessões, com duração de 120 minutos cada 
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Atividades preparatórias 

• Contactar os chefes 

• Disponibilizar um dossier explicativo da atividade 

• Contactar pessoalmente as pessoas a convidar para participar no grupo focal 

• Recolher os contactos das pessoas que se disponibilizaram a participar 

• Entregar o questionário aos participantes para preenchimento antes da sessão 

do grupo focal 

 

 

Planificação das sessões 

A. Introdução ao estudo  

 

B. Motivação para o envolvimento no grupo focal 

 

• Pertinência do estudo para o exercício profissional do enfermeiro em pediatria 

oncológica 

 

C. Discussão em grupo  

D. Encerramento 

 

 

Roteiro com as perguntas do grupo focal 

(uma descrição breve do estudo em curso e dos resultados obtidos até ao momento, 

justificando a pertinência do instrumento e o envolvimento dos enfermeiros na sua 

validação) (10’). 

 

 

Perguntas introdutórias (10’) 

• Qual a sua opinião sobre do conteúdo que acabei de expor sobre a experiência de 

um pai que toma conta de um filho com cancro? 

 

 

Pergunta de transição (10’) 

• O que pensa sobre a necessidade dos pais em serem assistidos pelos enfermeiros 

neste processo? 
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Perguntas chave (13 Perguntas; 160’) 

• Na sua opinião, relativamente a “tomar conta do filho assegurando as suas 

necessidades desenvolvimentais”, os indicadores são úteis para a monitorização 

do resultado a que estão associados?  

• Os indicadores estão enunciados de forma clara?  

• Quer sugerir mais algum indicador? 

 

• Na sua opinião, relativamente a “tomar conta do filho assegurando os cuidados e 

as suas necessidades que resultam da doença e do tratamento”, os indicadores são 

úteis para a monitorização do resultado a que estão associados?  

• Os indicadores estão enunciados de forma clara?  

• Quer sugerir mais algum indicador? 

 

• Na sua opinião, relativamente a “tornar-se parceiro nos cuidados ao filho”, os 

indicadores são úteis para a monitorização do resultado a que estão associados?  

• Os indicadores estão enunciados de forma clara?  

• Quer sugerir mais algum indicador? 

 

 

Questões de encerramento 

(fazer um sumário breve sobre as perguntas chave)  

 

• (fazer uma breve revisão do propósito do grupo focal) na sua opinião há mais 

algum aspeto que deveria ter sido abordado aqui e não foi?  
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Anexo 6. Documento de apoio à realização do Grupo Focal 
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Documento de apoio à realização do Grupo Focal 

 

Caro Sr. Enfermeiro, 

A atividade que lhe estamos a propor está inserida num trabalho de doutoramento, em Ciências 

de Enfermagem, centrado nos pais que vivem a experiência de tomar conta de um filho com 

cancro. O estudo desenvolvido até ao momento revelou que os pais passam por mudanças 

profundas e definitivas no exercício da sua parentalidade, integrando novas dimensões e 

competências. Se analisarmos estes resultados à luz da Teoria das Transições proposta por 

Meleis (2005) podemos verificar que estes pais vivem uma transição. Simultaneamente, os pais 

desenvolvem um conjunto de competências, comportamentos e atitudes em resposta às 

solicitações do seu dia-a-dia e que à luz desta teoria podem ser considerados como padrões de 

resposta.  

Os padrões de resposta, encontrados durante este trabalho, dizem respeito ao processo de 

transição de uma forma global. Pela sua relevância na transição identificada foram selecionados 

quatro deles para serem analisados numa dinâmica de focus group: Toma conta do filho 

assegurando as necessidades desenvolvimentais; Toma conta do filho assegurando os cuidados 

e necessidades que resultam da doença/tratamento; Torna-se parceiro nos cuidados ao filho; 

Assume o papel de membro da família cuidador.    

Nas páginas seguintes apresentamos-lhe um conjunto de 77 indicadores, organizados de acordo 

com o padrão de resposta a que dizem respeito, apresentados sob a forma de frases afirmativas 

refletindo uma condição dos pais relativamente ao padrão em análise. Junto de cada indicador 

pode anotar a sua opinião quanto à clareza do enunciado e relevância para o padrão de 

resposta a monitorizar. Se pretender pode deixar a sua sugestão para clarificar o enunciado e 

no final de cada grupo pode sugerir outros indicadores a integrar. 

A sua colaboração é essencial ao propósito do trabalho em curso, pelo que agradecemos desde 

já a sua colaboração. 

Carla Cerqueira 
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Tomar conta do filho otimizando o seu crescimento e desenvolvimento 

 

Importância do 
enunciado 

Indicadores:  Clareza do 
enunciado 

 Avalia as condições do filho para a realização das atividades 
de autocuidado (tomar banho, comer, beber, vestir-se, 
despir-se, arranjar-se, uso de sanitário, transferir-se, 
elevar-se…) 

 

Sugestão:  

 Ajusta as atividades de autocuidado às condições e etapa 
do desenvolvimento do filho  

 

Sugestão: 

 Assiste a filho nas atividades de autocuidado em função da 
sua condição e etapa do desenvolvimento 

 

Sugestão: 

 Avalia o impacto das atividades de autocuidado que realiza 
ao filho 

 

Sugestão: 

 Estabelece rotinas diárias para a filho de acordo com a sua 
condição e etapa do desenvolvimento 

 

Sugestão: 

 Realiza atividades de estimulação cognitiva com o filho de 
acordo com a sua condição e etapa do desenvolvimento (Ex: 
jogos didáticos, exercícios escolares…) 

 

Sugestão: 
 Realiza atividade de estimulação física com o filho de 

acordo com a sua condição e etapa do desenvolvimento (Ex: 
atividades de coordenação motora, jogos físicos…)  

 

Sugestão: 

 Incentiva a filho a realizar as atividades de autocuidado de 
acordo com a sua condição e etapa do desenvolvimento  

 

Sugestão: 

 Promove interação do filho com familiares e outras pessoas 
significativas de acordo com a sua condição e etapa do 
desenvolvimento  

 

Sugestão: 

 Promove a participação do filho em atividades sociais de 
acordo com a sua condição e etapa do desenvolvimento  

 

Sugestão: 

 Ajuda a filho a compreender a natureza da doença de 
acordo com a sua etapa do desenvolvimento  

 

Sugestão: 

 Explica antecipadamente ao filho os procedimentos a 
realizar de acordo com a sua etapa do desenvolvimento  

 

Sugestão: 

 Incentiva a filho a participar nas atividades de autocuidado 
de acordo com a sua condição e etapa do desenvolvimento 

 

Sugestão: 

 Explica ao filho as limitações decorrentes da 
doença/tratamento de acordo com a sua etapa do 
desenvolvimento  

 

Sugestão: 
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 Explica ao filho as etapas, curso e propósito do tratamento 
de acordo com a sua etapa do desenvolvimento  

 

Sugestão: 

 Mostra-se disponível para o filho  
 

 

Sugestão: 

 Dá estímulos positivos ao filho  
 

 

Sugestão: 

 Conforta o filho  
 

 

Sugestão: 

 Promove a autoconfiança do filho 
 

 

Sugestão: 

 Explica ao filho as funções dos profissionais de acordo com 
a sua etapa do desenvolvimento  

 

Sugestão: 

 Prepara a comunidade escolar para integrar o filho 
 

 

Sugestão: 

Outros indicadores a acrescentar: 
 

 

 

Tomar conta do filho assegurando as necessidades e os cuidados 
no contexto da doença e tratamento 
 

Importância do 
enunciado 

Indicadores Clareza do 
enunciado 

 Vigia parâmetros da condição física do filho (temperatura, 
dor, eliminação vesical, eliminação intestinal, fadiga…)  

 

Sugestão:  

 Avalia a condição física do filho (temperatura, dor, 
eliminação vesical, eliminação intestinal, fadiga…) 

 

Sugestão: 

 Regista, se necessário, os dados que resultam das 
vigilâncias 
  

 

Sugestão: 

 Avalia o nível de controlo dos sinais e sintomas do filho 
 

 

Sugestão: 

 Informa os profissionais de saúde da evolução das 
condições do filho 

 

Sugestão: 

 Conhece a doença do filho  
 

 

Sugestão:    

 Conhece a duração e as etapas previstas para o tratamento 
 

 

Sugestão:   
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 Conhece as diferentes modalidades terapêuticas 
envolvidas no tratamento da doença  

 

Sugestão:    

 Conhece o efeito pretendido para cada modalidade 
terapêutica 

 

Sugestão:   

 Conhece o regime medicamentoso do filho 
 

 

Sugestão:   

 Conhece os efeitos secundários e colaterais do regime 
medicamentoso 

 

Sugestão: 

 Administra medicamentos de acordo com a prescrição  
 

 

Sugestão: 

 Ajusta a medicação para alcançar efeitos terapêuticos, de 
acordo com a prescrição 

 

Sugestão: 

 Assegura a continuidade dos cuidados que resultam do 
regime medicamentoso 
(Ex: monitorização de temperatura, monitorização da 
diurese, cuidados orais…)  

 

Sugestão: 

 Implementa medidas não farmacológicas no controlo de 
sinais e sintomas de acordo com indicação dos profissionais 
de saúde  

 

Sugestão: 

 Integra os conhecimentos transmitidos pela equipa nos 
cuidados ao filho 

 

Sugestão:   

 Conhece os dispositivos usados nos cuidados ao filho 
(Ex: sistema de inaloterapia, sistema de oxigenoterapia, 
próteses…) 

 

Sugestão:   

 Manipula os dispositivos usados nos cuidados ao filho 
 

 

Sugestão: 

 Conhece o regime dietético que o filho necessita 
 

 

Sugestão: 

 Providencia alimentos de acordo com o regime dietético 
 

 

Sugestão: 

 Ajusta a dieta em função da condição do filho e regime 
dietético prescrito 

 

Sugestão: 

 Vigia a alimentação do filho 
 

 

Sugestão: 

 Conhece as medidas necessárias para prevenir a infeção 
 

 

Sugestão: 

 Conhece os riscos para o filho resultantes da sua 
suscetibilidade (infeção, hemorragia) 

 

Sugestão: 
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Tornar-se parceiro nos cuidados ao filho 

 

 Implementa medidas para prevenir a infeção 
 

 

Sugestão: 

 Segue as indicações dos profissionais de saúde para 
prevenir a infeção e a hemorragia 

 

Sugestão: 

 Ajusta as atividades do filho em função da sua 
suscetibilidade  
 

 

Sugestão: 

 Explica ao filho quais os comportamentos que deve ter para 
prevenir a infeção  

 

Sugestão: 

 Assegura a continuidade dos cuidados que resultam da 
radioterapia 
 

 

Sugestão: 

 Procura os profissionais de saúde quando tem dúvidas ou 
dificuldades nos cuidados 

 

Sugestão: 

 Informa os profissionais de saúde das suas decisões nos 
cuidados  
 

 

Sugestão: 

 Conhece os grupos de apoio à família da criança com cancro  
 

 

Sugestão: 

 Conhece os recursos financeiros disponíveis e 
potencialmente úteis para a assistência  

 

Sugestão: 

Outros indicadores a acrescentar: 
 

Importância do 
enunciado 

Indicadores Clareza do 
enunciado 

 Mantém-se informado sobre a evolução da doença 
 

 

Sugestão: 

 Mantém-se informado sobre as necessidades de cuidados 
do filho 
 

 

Sugestão: 

 Questiona os profissionais de saúde sobre as estratégias no 
tratamento da doença 

 

Sugestão: 

 Negoceia medidas terapêuticas com os profissionais de 
saúde 
 

 

Sugestão: 
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 Identifica vantagens na colaboração entre pais e 
profissionais de saúde 

 

Sugestão: 

 Expressa sentimentos de pertença à equipa dos 
profissionais de saúde 

 

Sugestão: 

 Expressa sentimentos de bem-estar na presença dos 
profissionais de saúde 

 

Sugestão: 

 Expressa sentimentos de segurança junto dos profissionais 
de saúde 
 

 

Sugestão: 

 Expressa sentir-se apoiada pelos profissionais de saúde nos 
cuidados que a filho precisa 

 

Sugestão: 

 Procura os profissionais de saúde sem constrangimentos 
 

 

Sugestão: 

 Identifica as suas limitações enquanto parceiro nos 
cuidados  
 

 

Sugestão: 

 Participa nas decisões sobre os cuidados ao filho  
 

 

Sugestão: 

 Verbaliza a importância do seu papel enquanto parceiro 
nos cuidados 

 

Sugestão: 
 

Outros indicadores a acrescentar: 
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Anexo 7. Formulário de monitorização das respostas parentais à 

experiência de tomar conta de um filho com cancro 
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Formulário de monitorização das respostas parentais 
à experiência de tomar conta de um filho com cancro  

 
 

Tomar conta do filho otimizando o crescimento e desenvolvimento 
 

Indicadores  Nunca Às vezes Sempre Não se 
aplica 

1 Avalia as condições do filho para a realização das atividades de 
autocuidado (tomar banho, comer, beber, vestir-se, despir-se, 
arranjar-se, uso de sanitário, transferir-se, elevar-se…) 

    

2 Adequa as atividades de autocuidado às condições de saúde e 
etapa do desenvolvimento do filho 

    

3 Assiste a filho nas atividades de autocuidado em função da sua 
condição e etapa do desenvolvimento 

    

4 Avalia o impacto das suas atividades na realização dos cuidados 
ao filho 

    

5 Estabelece rotinas/atividades diárias para o filho de acordo com a 
sua condição de saúde e etapa do desenvolvimento 

    

6 Realiza atividades de estimulação cognitiva com o filho de acordo 
com a sua condição de saúde e etapa do desenvolvimento (Ex: 
jogos didáticos, exercícios escolares…) 

    

7 Realiza atividade de estimulação física com o filho de acordo com 
a sua condição e etapa do desenvolvimento (Ex: atividades de 
coordenação motora, jogos físicos…)  

    

8 Incentiva o filho a envolver-se nas atividades de autocuidado de 
acordo com a sua condição de saúde e etapa do desenvolvimento 

    

9 Adequa a interação do filho com familiares e outras pessoas 
significativas de acordo com a sua condição de saúde 

    

10 Adequa a participação do filho em atividades sociais de acordo 
com a sua condição de saúde 

    

11 Explica ao filho o processo da doença e do tratamento de acordo 
com a sua etapa do desenvolvimento 

    

12 Explica ao filho os procedimentos terapêuticos a realizar de 
acordo com a sua etapa do desenvolvimento 

    

13 Incentiva a filho a participar nas atividades de autocuidado de 
acordo com a sua condição de saúde e etapa do desenvolvimento 

    

14 Explica ao filho as limitações decorrentes da doença/tratamento 
de acordo com a sua etapa do desenvolvimento  

    

15 Explica ao filho as etapas, curso e propósito do tratamento de 
acordo com a sua etapa do desenvolvimento  

    

16 Mostra-se disponível para o filho     

17 Valoriza junto do filho os sucessos alcançados no controlo da 
doença 

    

18 Conforta o filho      

19 Reforça a autoconfiança do filho     

20 Explica ao filho as funções dos diferentes profissionais de acordo 
com a sua etapa do desenvolvimento 

    

21 Promove a confiança do filho nos profissionais de saúde     

  Nenhum 
conheci
mento 

conheci
mento 
Parcial 

conheci
mento 
Total 

Não se 
aplica 

22 Conhece os cuidados necessários para integrar o filho na 
comunidade escolar 

    

 

  



320 

 
 
 
Tomar conta do filho assegurando as necessidades e os cuidados 
no contexto da doença e tratamento 
 

Indicadores Nunca Às vezes Sempre Não se 
aplica 

1 Vigia parâmetros da condição física do filho (temperatura, dor, 
eliminação vesical, eliminação intestinal, fadiga…) 

    

2 Avalia os dados obtidos nas vigilâncias (temperatura, dor, 
eliminação vesical, eliminação intestinal, fadiga…)  

    

3 Regista, se necessário, os dados que resultam das vigilâncias     

4 Avalia a evolução dos sinais e sintomas do filho     

5 Informa os profissionais de saúde da evolução das condições do 
filho 

    

6 Administra medicamentos de acordo com a prescrição      

7 Gere a medicação para alcançar efeitos terapêuticos, de acordo 
com a prescrição 

    

8 Assegura a continuidade dos cuidados que resultam das 
diferentes modalidades terapêuticas envolvidas no tratamento 
(e.g., vigilância de sinais e sintomas, ingestão de líquidos, 
administração de medicamentos, cuidados orais…) 

    

9 Implementa medidas não farmacológicas no controlo de sinais e 
sintomas de acordo com indicação dos profissionais de saúde  

    

10 Manipula corretamente os dispositivos usados nos cuidados do 
filho (Ex: sistema de inaloterapia, sistema de oxigenoterapia, 
próteses, dispositivos de alimentação entérica, BIPAP, cateteres…) 

    

11  Providencia alimentos de acordo com o regime dietético     

12 Adequa a dieta em função da condição do filho e regime dietético 
prescrito 

    

13 Vigia a alimentação do filho     

14 Adequa as condições no domicílio para prevenir a infeção e a 
perda sanguínea 

    

15 Segue as indicações dos profissionais de saúde para prevenir a 
infeção e a perda sanguínea 

    

16 Adequa  as atividades (sociais e físicas) do filho em função da sua 
suscetibilidade 

    

17 Explica ao filho quais os comportamentos que deve ter para 
prevenir a infeção e a perda sanguínea em função da sua etapa de 
desenvolvimento 

    

18 Procura os profissionais de saúde quando tem dúvidas ou 
dificuldades nos cuidados 

    

19 Informa os profissionais de saúde das suas decisões nos cuidados      

20 Identifica os dispositivos usados nos cuidados ao filho (e.g., 
sistema de inaloterapia, sistema de oxigenoterapia, próteses, 
dispositivos de alimentação entérica, BIPAP, cateteres…) 
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Tomar conta do filho assegurando as necessidades e os cuidados 
no contexto da doença e tratamento (continuação) 
 

 
 

Nenhum 
(conheci
mento) 

(conheci
mento) 
Parcial 

(conheci
mento) 
Total 

Não se 
aplica 

21 Conhece a doença do filho      

22 Conhece o percurso do tratamento previsto (duração, etapas e 
modalidades envolvidas)  

    

23 Conhece o regime medicamentoso do filho (medicamentos, 
horário, dose, via de administração, efeito pretendido, efeitos 
secundários) 

    

24 Conhece o regime dietético que o filho necessita     

25 Conhece as medidas necessárias para prevenir a infeção e a perda 
sanguínea 

    

26 Conhece os riscos para o filho resultantes da sua suscetibilidade 
(infeção, perda sanguínea) 

    

27 Conhece os grupos de apoio à família da criança com cancro     

28 Conhece os recursos financeiros disponíveis e potencialmente 
úteis para a assistência 

    

 
 
 
 
 

Tornar-se parceiro nos cuidados ao filho 
 

Indicador Nunca Às vezes Sempre Não se 
aplica 

1 Procura informação sobre a evolução da doença e tratamento no 
filho 

    

2 Procura informação sobre as necessidades de cuidados do filho     

3 Questiona os profissionais de saúde sobre as estratégias no 
tratamento da doença 

    

4 Negoceia medidas terapêuticas com os profissionais de saúde     

5 Identifica vantagens na colaboração entre pais e profissionais de 
saúde 

    

6 Identifica-se como um elemento a trabalhar em equipa com os 
profissionais de saúde 

    

7 Verbaliza sentir bem-estar na relação com os profissionais de 
saúde 

    

8 Verbaliza sentir-se seguro junto dos profissionais de saúde     

9 Verbaliza sentir-se apoiado pelos profissionais de saúde nos 
cuidados que realiza ao filho  

    

10 Procura os profissionais de saúde sem constrangimentos     

11 Identifica as suas limitações enquanto parceiro nos cuidados      

12 Participa nas decisões sobre os cuidados ao filho      

13 Verbaliza ser importante o seu papel na parceria dos cuidados     

 
 

Nenhum 
(conheci
mento) 

(conheci
mento) 
Parcial 

(conheci
mento) 
Total 

Não se 
aplica 

14 Conhece as normas da instituição aplicadas aos pais das crianças      

 




