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INTRODUÇÃO

Os tumores em crianças e adolescentes
correspondem de 2 a 3% dos casos de tumor
maligno na população brasileira. Ações de
prevenção primária, como o controle de
determinantes, possuem pouco impacto para
reduzir a incidência, já que o câncer
infantojuvenil tende a ser mais
“biologicamente ativo", evoluindo de maneira
mais rápida e agressiva(1-2).

Dessa maneira, o foco da abordagem
deve ser o diagnóstico precoce, entretanto, a
apresentação clínica do câncer em crianças e
adolescentes ocorre através de sinais e
sintomas inespecíficos, comuns a outras
doenças prevalentes da faixa etária(3). À vista
disso, é preciso que os pais estejam alertas
aos sinais e sintomas e que os profissionais
da saúde estejam qualificados para
contextualizar os achados clínicos com idade,
sintomas e outros dados, possibilitando uma
suspeita correta e uma condução rápida e
eficaz(3-4).

A trajetória dos pais na busca
resolutiva para o problema de saúde dos filhos
constitui, muitas vezes, um movimento de
peregrinação pelos serviços de saúde, sendo
contraditório aos atributos ordenadores e
essenciais da Atenção Primária à Saúde
(APS). Dentre eles, a longitudinalidade diz
respeito aos cuidados ofertados pela equipe
de saúde ao usuário e sua família ao longo do
tempo e para garanti-lo, é preciso cumprir três
tarefas essenciais: resolutividade,
comunicação e responsabilização(5-6).

Nesse sentido, para a promoção de um
cuidado de qualidade à criança, é fundamental
que haja um relacionamento entre a família e
os profissionais de saúde e o
compartilhamento mútuo de informações(7).

Sendo assim, na divulgação de
informações e na comunicação efetiva acerca
do câncer infantil, é fundamental que a
Atenção Primária à Saúde seja resolutiva.
Portanto, a proposta de realização do
presente estudo baseou-se na importância da
informação para o diagnóstico precoce do
câncer na criança/adolescente, considerando
que:
- O conhecimento da população sobre os
sinais e sintomas do câncer infanto-juvenil é
um fator contribuinte para o diagnóstico
precoce;
- Os profissionais da saúde, ao vincularem-se
longitudinalmente com as famílias, devem ser
capazes de fornecer suporte de cuidados,
independente da presença de problemas;
- Ao acompanhar as famílias e conhecer as
suas necessidades de informação, os
profissionais podem planejar ações educativas
com a população na APS.

A partir dessas informações surgiram
os seguintes questionamentos: o que
familiares de crianças e adolescentes
atendidos na APS conhecem sobre os sinais e
sintomas do câncer infanto-juvenil? Que ações
estão sendo realizadas na APS para contribuir
com a divulgação e compartilhamento de
informações sobre o câncer infanto-juvenil?
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OBJETIVO
Avaliar o conhecimento das famílias

atendidas na Atenção Primária à Saúde sobre
os sinais e sintomas do câncer infantojuvenil.

METODOLOGIA

Estudo descritivo com abordagem
qualitativa, realizado com familiares de
crianças entre 0 e 11 anos atendidas na
Atenção Primária à Saúde no Estado de São
Paulo. A coleta de dados ocorreu por meio de
entrevista semiestruturada durante o ano de
2021 e foram incluídas responsáveis por
crianças cuja consulta tenha sido realizada
nos últimos 2 anos.

O recrutamento dos participantes foi
por conveniência, mediante técnica de bola de
neve (8), cuja busca inicial ocorreu por meio de
contato telefônico e via aplicativo de
mensagens com enfermeiros que
trabalhassem na APS solicitando a indicação
de participantes, visto que, devido a situação
pandêmica vivenciada, a busca ativa
presencial seria dificultada. A partir do
primeiro contato fornecido, outras famílias
foram contactadas e convidadas para
participar da pesquisa. Inicialmente, os
pesquisadores entraram em contato via
aplicativo de mensagens apresentando-se,
trazendo informações sobre a pesquisa e
convidando o usuário a participar.

Os usuários que aceitaram participar
foram contactados conforme combinação
prévia de dia e horário para entrevista. Assim,
a coleta de dados foi realizada em plataformas
digitais, realizadas de forma síncrona, com
interação simultânea (troca de mensagens
instantâneas) e tiveram duração de,
aproximadamente, 15 minutos.

O roteiro de entrevista abordou dados
dos participantes e, a fim de abranger o
fenômeno estudado, utilizou-se das questões
norteadoras: “Você já ouviu falar sobre câncer
infantil? O que você sabe sobre sinais ou
sintomas de alerta? A partir dos relatos, foram
realizadas perguntas que permitam seu
esclarecimento, como: Como você soube
dessas informações? Que informações você
gostaria de saber? De que maneira você
gostaria de ter essas informações?

Após as perguntas iniciais, foram
colocadas oito situações de
crianças/adolescentes apresentando
determinados sinais e sintomas de alerta(9) e
questionado aos participantes acerca da sua
percepção e reação diante do quadro.

Os achados foram submetidos à
Análise qualitativa de conteúdo(10). A pesquisa
atendeu aos aspectos éticos e científicos
determinados na Resolução nº 446/12, sendo
aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa
da UNICAMP (CAAE: 33382220.8.0000.5404).
Para assegurar o anonimato das participantes,
o nome verdadeiro foi substituído pela letra E
(representando “entrevistada”) seguida de um
número para diferenciá-los entre si, como por
exemplo E1 (Entrevistada 1).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Participaram deste estudo 14 familiares
de crianças atendidas em Unidades Básicas
de Saúde no Estado de São Paulo. Dentre os
participantes, todas eram mães, residentes no
Estado de São Paulo, cuja idade variou entre
21 e 38 anos; maioria possuía o ensino médio
completo e tinham visitado a Unidade Básica
de Saúde (UBS) pelo menos uma vez no
último ano. A idade das crianças variou de um
a 11 anos, sendo a maioria menor de cinco
anos.

A partir da análise do material
empírico, foram formadas duas categorias
centrais: conhecimentos e percepções dos
usuários sobre câncer infantil e necessidades
de informações sobre o câncer infantil.

Conhecimentos e percepções dos usuários
sobre câncer infantil

Ao serem questionadas acerca do
conhecimento sobre o câncer infantil, a
maioria das mães relatou que não conheciam
a doença ou que sabiam muito vagamente
sobre o assunto, trazendo a ideia de alteração
genética ou citando a leucemia como
referência para o grupo de doenças.

“Para ser sincera não sei, já ouvi falar em
câncer, mas esse termo ‘câncer infantil’
nunca ouvi” (E2)
“Sei que tem o da leucemia, que é um
distúrbio funcional no sangue” (E6)

Além disso, as participantes trazem
ideias errôneas sobre o aparecimento da
doença, relacionando-a a uma fonte de
transmissão.

“É uma doença que pega nas crianças né?
Tenho muito medo, faz o cabelo cair, elas
ficam fraquinhas, mas eu não entendo
direito como pega… saber como se pega
é bom porque a gente presta mais atenção
nas coisas” (E7).
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A percepção sobre o câncer infantil
pode, muitas vezes, estar associada ao que a
participante viu ou vivenciou por meio das
mídias ou por contato com outras pessoas, o
que é capaz de influenciar diretamente em
quais sinais e sintomas ela apresentará ou
não preocupação.

“Eu não sei direito, eu imagino uma coisa
na cabeça, porque eu lembro da menina
que eu via, cabeça raspada com um lenço,
eu acho que tinha um tumor na cabeça (...)
eu ficava muito triste, olhando, porque eu
tinha medo que fosse com minha filha. Se
eu vejo qualquer caroço na cabecinha dela
fico logo preocupada” (E12)

Embora a maioria das participantes
tenham relatado desconhecimento sobre o
câncer infantil, ao serem questionadas sobre
alguns sinais e sintomas que podem ser um
alerta para o câncer infantojuvenil,
conseguiram identificar os que seriam alusivos
à busca imediata dos serviços de saúde ou
caso essa sintomatologia persista.

"Nos primeiros três dias de febre já não é
bom, né, pode ser infecção urinária, na
garganta ou algo mais grave, duas
semanas é demais… não é só a febre que
devemos nos atentar, né?! Porque tem
gente que tem caroços e não tem febre,
pode ser câncer também ou outra coisa.”
(E6)

No entanto, quando questionadas
sobre o sinal de alerta para o retinoblastoma
(reflexo branco na pupila da criança quando
exposta ao flash fotográfico), algumas das
participantes afirmaram que não ficariam
preocupadas nem procurariam o serviço de
saúde.

“Acho que isso não é uma coisa grave
para procurar médico” (E12)
“Porque sai assim mesmo né com flash, as
vezes fica vermelho e as vezes fica
branco, eu acho que depende da luz” (E1)

Necessidades de informações sobre o
câncer infantil

As entrevistadas demonstraram desejo
e consideraram importante saber mais sobre o
câncer infantil, incluindo relatos, os sinais e
sintomas que seriam indicativos e
direcionamento dos aspectos que os pais
devem atentar-se para que pudessem ser
capazes de identificar a doença e procurar
ajuda médica o mais rápido possível.

“seria primordial se fornecessem mais
informações, com relatos, o que os pais
devem se atentar, assim como acontece
com o câncer de mama... o que os pais

devem buscar entender sobre, como
acontece, o que devem atentar e o que
ocorre de diferente no cotidiano da
criança… São poucas informações, às
vezes há desatenção a alguns sinais” (E6)

Além disso, algumas entrevistadas
ressaltaram a importância de os profissionais
falarem sobre os sinais e sintomas do câncer
infantil, ressaltando que quanto mais ciência
sobre elas, mais rápida seria a procura das
famílias pelo serviço de saúde e que a
informação também é uma forma de
prevenção.

“Nas consultas eles deveriam comentar um
pouquinho, assim, olha fique esperta se
aparecer isso ou aquilo, sei lá, ou uma
coisa para a gente pensar, eu acho que
uma coisa falada é sempre bom porque
fica mais na cabeça da gente: fique
esperta viu.” (E1)

Quanto à forma que a família gostaria
que essas informações fossem veiculadas, as
entrevistadas citaram ser através de materiais
de leitura e audiovisuais, de palestras e de
profissionais da saúde, nas consultas de
puericultura, com linguagem simples, o que
facilitaria o acesso e a compreensão.

“Linguagem simples, talvez uma animação
ou até mesmo folder com informações
sucintas, mas importantes” (E3)
“Eu acho que alguém explicando seria o
melhor, podia até ter algum papel que as
vezes eles dão, mas aí a pessoa
explicando né” (E7)

Os responsáveis pelo cuidado
precisam estar cientes e alertas quanto aos
sinais e sintomas sugestivos do câncer infantil,
visto que são os melhores observadores do
estado de saúde da criança e do adolescente.
Um estudo(11) evidenciou que na maioria das
vezes, as famílias perceberam alterações no
comportamento e nas atividades diárias da
criança e do adolescente e os sinais e
sintomas apresentados, sendo poucas vezes
as crianças e/ou adolescentes que alertaram
os pais sobre essas alterações.

Nesse sentido, compreende-se a
importância do acesso ao serviço de saúde
quando as famílias identificam necessidades.
A APS, como porta de entrada, constitui-se o
suporte que deve ancorar as dúvidas e
necessidades das famílias atendidas e quando
o princípio da longitudinalidade é atendido, a
equipe de saúde consegue identificar as
demandas pontuais dos seus usuários e
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promover uma assistência continuada ao
longo do tempo (5).

Quando nos reportamos ao diagnóstico
do câncer infantil, há evidências que revelam
a importância da relação família e equipe de
saúde. Em um estudo (11), foi encontrada uma
correlação direta entre idade do indivíduo e o
tempo de atraso de diagnóstico, sendo que
quanto maior a idade, maior foi o tempo de
atraso, pois, geralmente, os lactentes e
pré-escolares possuem maior contato com os
pais (como no momento do banho e da troca
de fraldas) e com a equipe de saúde (devido
às consultas de rotina), ao contrário do
adolescente que pode queixar-se de maneira
deficiente e é responsável por seus cuidados,
além de ir com menos frequência ao Centro
de Saúde.

Reconhecendo a influência dos pais na
suspeita pelo diagnóstico, é importante o
eficiente fornecimento de materiais que
aumentam o conhecimento sobre o câncer
infantil e sobre os sinais e sintomas alusivos.
Nesse contexto, há materiais e cartilhas
educativas a fim de difundir os principais
sinais de alerta do câncer, desenvolvidas por
profissionais de grupos de apoio à criança
com câncer(12-13) ou por instituições como o
INCA(9).

Apesar da importância de os pais
conhecerem sobre os sinais e sintomas e das
atitudes e comportamento para a sinalização
do diagnóstico precoce, é importante ressaltar
a responsabilidade dos profissionais de saúde
nesse cenário. Desse modo, evidencia a
importância da articulação dos profissionais da
saúde aos familiares, seguindo os atributos da
Atenção Primária à Saúde: a orientação
familiar, que considera a família como o sujeito
da atenção e a orientação comunitária que
reconhece que as necessidades familiares
variam conforme o contexto físico,
socioeconômico e cultural (7).

Para guiar a orientação familiar, o
Cuidado Centrado no Paciente e na Família
(CCPF) (14) recomenda a existência de uma
melhor comunicação entre a equipe de saúde
e a família; que a equipe de saúde deve
considerar o conhecimento das famílias;
envolvê-las na supervisão e no planejamento
dos cuidados e encorajá-las a falar e
participar. No Brasil, a Estratégia de Saúde da
Família (ESF) (7) é responsável pela
aproximação do cuidado do indivíduo aos
princípios do CCPF, devido o estabelecimento
do vínculo com as famílias do território que é
fortalecido pelas visitas domiciliares e pela
escuta qualificada, são fundamentais para

propiciar o diagnóstico precoce e o
encaminhamento adequado.

Entretanto, um estudo evidenciou que
os atributos de orientação familiar e
comunitária não são ofertados de maneira
adequada pelas ESF, implicando na
necessidade de ampliar o olhar para a criança,
considerando que sua saúde depende do
contexto da família e da comunidade; levar a
sério os relatos e as queixas dos pais e
sempre estar disponível para as demandas da
família.

CONCLUSÕES

Visto que os sinais e sintomas do
câncer infantojuvenil são semelhantes à
sintomatologia das outras doenças
prevalentes na faixa etária e que muitos
responsáveis não recebem materiais
informativos ou informações dos profissionais
de saúde, é preciso que haja uma distribuição
eficaz desses instrumentos para os usuários
da APS e que os profissionais além de
estarem atentos para reconhecer e serem
capazes de realizar o diagnóstico diferencial,
abordem esse tema com os familiares,
trazendo informações conforme demandas e
respeitando os aspectos socioeconômicos e
culturais da criança e de sua família, fazendo
valer as orientações familiar e comunitária
durante a assistência de saúde.
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