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RESUMO 

 

LEANDRO, T. A. Acurácia dos indicadores clínicos de conforto prejudicado em crianças e 

adolescentes com câncer em tratamento quimioterápico (dissertação). Fortaleza: 

Universidade Federal do Ceará, 2015. 117 f. 

 

Dificuldades na mensuração de indicadores clínicos e na identificação das respostas humanas 

são comuns na prática clínica. Este fato está relacionado à falta de familiaridade dos 

enfermeiros com os sistemas de classificação. Além disso, alguns indicadores clínicos 

apresentam similaridade com outros. Sendo este, portanto, outro fator de confundimento 

durante o processo de raciocínio diagnóstico. Desta forma, estudos sobre acurácia dos 

indicadores dos diagnósticos de enfermagem podem ajudar durante o raciocínio diagnóstico, 

contribuindo na determinação e diferenciação das respostas humanas. Diante do exposto, a 

presente pesquisa tem como objetivo avaliar as medidas de acurácia dos indicadores clínicos 

do diagnóstico de enfermagem Conforto prejudicado em crianças e adolescentes com câncer 

em tratamento quimioterápico. Pesquisa sobre acurácia diagnóstica, com delineamento 

transversal, em um hospital pediátrico da rede pública de Fortaleza (CE), nos meses de 

setembro de 2014 a fevereiro de 2015. Neste estudo foram avaliados 192 crianças e 

adolescentes. Para a coleta, foi utilizado um instrumento desenvolvido para a pesquisa. As 

informações obtidas a partir da avaliação foram analisadas para determinar a presença ou 

ausência dos indicadores de Conforto prejudicado, com base em um protocolo previamente 

estabelecido. Os dados foram analisados para toda a amostra e, em seguida, foram divididos 

em sub-amostras segundo local de cuidado, idade e sexo. A análise estatística foi realizada 

com o apoio do programa IBM
®
 SPSS

®
 versão 21.0 for Windows

®
 e do software R versão 

2.12.1. Para verificar a sensibilidade e a especificidade de cada indicador, foi utilizado o 

método de análise de classes latentes.  A pesquisa foi aprovada por dois Comitês de Ética em 

Pesquisa. Ao analisar os dados da amostra total, a maior parte das crianças e dos adolescentes 

era do sexo masculino (53,1%), com idade mediana de 11 anos. A maioria dos pacientes 

foram avaliados no hospital-dia (55,2%) e 53,6% eram crianças. Leucemia Linfoide Aguda 

(33,9%) e Osteossarcoma (12%) foram os subtipos de cânceres mais identificados. Os 

indicadores com maior prevalência foram: Relato de sentir-se desconfortável (83,3%), Relato 

de falta de satisfação com a situação (56,3%), Irritabilidade (55,2%), Relato de falta de 

sentir-se a vontade com a situação (52,6%), Medo (51,0%) e Choro (50,5%). Na análise do 

modelo final de classe latente para todos os indicadores e para a amostra global, Ansiedade, 



 

 

 

 

Incapacidade de relaxar, Lamentação, Padrão de sono perturbado, Relato de prurido e 

Relato de sintomas de angústia apresentaram valores de especificidade significativos. Por 

outro lado, Irritabilidade, Relato de falta de satisfação com a situação e Relato de sentir-se 

desconfortável apresentaram elevados valores de sensibilidade. Conforto prejudicado esteve 

presente em 29,01% da amostra total do estudo. Com base nos resultados obtidos, acredita-se 

que o estudo mais aprofundado dos indicadores de Conforto prejudicado em crianças e 

adolescentes com câncer pode contribuir durante a assistência na oncologia pediátrica e 

familiarizar os enfermeiros com o diagnóstico em questão. Além disto, os resultados 

possibilitam reconhecer a necessidade de realizar intervenções de enfermagem específicas 

para os indicadores mais identificados e acurados durante a inferência deste diagnóstico em 

crianças e adolescentes com câncer em tratamento quimioterápico. 

 

Palavras-chave: Diagnóstico de Enfermagem; Câncer; Criança; Adolescente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

LEANDRO, T. A. Accuracy of clinical indicators of comfort harmed in children and 

adolescents with cancer undergoing chemotherapy (dissertation). Fortaleza: Universidade 

Federal do Ceará, 2015. 117 l. 

 

Difficulties in measurement of clinical indicators and in the identification of human responses 

are common in clinical practice. This fact is related to the lack of familiarity of nurses with 

the classification systems. In addition, some clinical indicators present similarity with others. 

This is therefore, another confusing factor during the diagnostic reasoning process. In this 

way, studies on indicators accuracy of Nursing Diagnosis can help during the diagnostic 

reasoning, contributing to the determination and differentiation of human responses. Given 

these facts, the present research aims to evaluate the measures of accuracy of clinical 

indicators in nursing diagnosis of Impaired Comfort in children and adolescents with cancer 

in chemotherapy treatment. Research on diagnostic accuracy, with cross-sectional design in a 

public children's hospital of Fortaleza (CE), during the months of September 2014 to February 

2015. In this study, 192 children and adolescents were evaluated. For data collection, we used 

an instrument developed for the research.  The information obtained from the evaluation was 

analyzed to determine the presence or absence of Impaired Comfort indicators, based on a 

previously established protocol. Data were analyzed for the whole sample and then divided 

into subsamples according to place of care, age and gender. Statistical analysis was carried 

out using IBM® SPSS® for Windows® version 21.0 and R software version 2.12.1. To verify 

the sensitivity and specificity of each indicator, the method of latent class analysis was used.  

The research was approved by two Research Ethic Committees. As a result of the data 

analysis of the entire sample, most children and adolescents participating in the research were 

male (53.1%), with average age of 11 years. Most patients were evaluated in the day hospital 

(55.2%) and 53.6% were children. Acute Lymphoblastic leukemia (33.9%) and Osteosarcoma 

(12%) were the most identified subtypes of cancer in the sample. The indicators with highest 

prevalence were: Report of perceived feeling of discomfort (83.3%), Report of lack of 

satisfaction with the situation (56.3%), Irritability (55.2%), Report of lack of feeling 

comfortable with the situation (52.6%), Fear (51.0%) and Cry (50.5%). The analysis of the 

final latent class model for all indicators and for the overall sample, Anxiety, Inability to 

relax, Lamentation, Disturbed sleep pattern, Itching report and symptoms of distress showed 



 

 

 

 

significant specificity values. On the other hand, Irritability, Report of lack of satisfaction 

with the situation and Report of perceived feeling of discomfort showed high sensitivity 

values. Impaired Comfort was present in 29.01% of the total study sample. Based on the 

results obtained, it is believed that further study of the indicators of Impaired Comfort in 

children and adolescents with cancer can contribute for the assistance in Pediatric Oncology 

and familiarize nurses with the diagnosis analyzed. Furthermore, the results allowed us to 

recognize the need to perform specific nursing interventions so that the most identified 

indicators are accurate during the inference of this diagnosis in children and adolescents with 

cancer in chemotherapy treatment. 

Keywords: Nursing Diagnosis; Cancer; Child; adolescents. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa teve como objetivo avaliar as medidas de acurácia dos 

indicadores clínicos do diagnóstico de enfermagem Conforto prejudicado em crianças e 

adolescentes com câncer em tratamento quimioterápico. A aproximação inicial com estudos 

de acurácia diagnóstica se deu por meio da participação em projetos de pesquisas que vêm 

desenvolvendo trabalhos nesta temática. Como integrante destes grupos, surgiu a 

oportunidade de auxiliar na coleta de dados e na elaboração de trabalhos acerca da temática 

em questão. Estas atividades resultaram em publicações de artigos e resumos, bem como 

discussões e inquietações sobre processo de raciocínio, inferência e acurácia diagnóstica. 

Assim, propôs-se desenvolver, como trabalho de monografia de graduação, um 

estudo que avaliasse a acurácia do diagnóstico de enfermagem Conforto prejudicado em 

crianças hospitalizadas com câncer, com idades entre dois e 11 anos. Neste estudo, das 37 

crianças avaliadas, 78,4% apresentaram Conforto prejudicado. Este diagnóstico esteve 

associado aos indicadores clínicos Relato de falta de satisfação com a situação, Relato de 

falta de sentir-se à vontade com a situação, Relato de sentir-se desconfortável e 

Irritabilidade. Relato de falta de satisfação com a situação foi o indicador que melhor 

representou o diagnóstico em estudo. A autora encontrou dificuldades na mensuração de 

alguns indicadores e na diferenciação entre eles, bem como em encontrar na literatura estudos 

que permitissem uma discussão mais consistente dos achados (LEANDRO, 2012).  

Apesar dessas dificuldades, o estudo proporcionou a aproximação com a clientela 

referida, bem como vivência da realidade diária das crianças com câncer durante a internação 

hospitalar em um centro especializado para tratamento oncológico. 

Diante dos achados da pesquisa de Leandro (2012), manteve-se o interesse em 

continuar a investigar o diagnóstico Conforto prejudicado em crianças e adolescentes com 

câncer, visto que, este teve uma considerável prevalência na população estudada, e ainda, a 

similaridade de alguns indicadores clínicos que predizem a ocorrência deste foi um fator de 

confundimento na determinação da presença dos indicadores e na inferência diagnóstica dos 

enfermeiros diagnosticadores.  

Dificuldades na mensuração de indicadores clínicos e na identificação das 

respostas humanas são comuns na prática clínica. Este fato está relacionado à falta de 

familiaridade dos enfermeiros com os sistemas de classificação. Além disso, alguns 

indicadores apresentam similaridade com outros. Sendo este, portanto, outro fator de 
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confundimento durante o processo de raciocínio diagnóstico. Tal processo é dificultado diante 

à falta de definições conceituais e operacionais para cada indicador pela NANDA 

Internacional, Inc (NANDA-I). Neste sentido, estudos que buscam mensurar as medidas de 

acurácia de indicadores clínicos podem contribuir para tomada de decisão do enfermeiro 

durante o processo de raciocínio diagnóstico, especialmente no contexto de cuidado de 

crianças e adolescentes com câncer em tratamento quimioterápico. 

O tratamento de pacientes com câncer é bastante complexo e diversificado. Cada 

terapêutica dependerá da etiologia da doença e da resposta do cliente ao tratamento. Devido à 

dificuldade inerente a doença percebe-se que os cenários hospitalares tem procurado 

proporcionar o máximo de conforto aos pacientes oncológicos, principalmente na oncologia 

pediátrica. Nos centros especializados no tratamento do câncer infantil, tem-se observado o 

acompanhamento de crianças e adolescentes em cenários específicos, conforme necessidade 

apresentada durante o tratamento. Pode-se encontrar o acompanhamento de crianças e 

adolescentes em ambulatório, hospital-dia, quimioterapia sequencial, unidade de internação 

clínica e unidade de terapia intensiva. 

Na oncologia, uma possibilidade da criança realizar o tratamento do câncer tem 

sido a quimioterapia ambulatorial, contribuindo para o retorno da criança e do adolescente ao 

lar algumas horas após o recebimento das medicações. Esta tem sido uma alternativa para 

minimizar danos relacionados à quebra de vínculos familiares (GOMES; REIS; COLLET, 

2010). No entanto, mesmo na quimioterapia ambulatorial, possível para o tratamento de 

alguns tipos de câncer infantil, a criança e a família podem adquirir repercussões negativas 

durante esse processo (MACKAY; GREGORY, 2011). Já os casos de hospitalização são, 

muitas vezes, traumatizantes, influenciando negativamente na vida das crianças e dos 

adolescentes, principalmente, quando a permanência no ambiente hospitalar surge em 

decorrência do diagnóstico de câncer, cujo tratamento é prolongado, agressivo e doloroso 

(GOMES; COLLET; REIS, 2011).  

Portanto, o tratamento no hospital-dia envolve a realização de quimioterapia 

ambulatorial, resolução de intercorrências e administrações de transfusões e outras 

medicações quando necessário. Durante o tratamento, as crianças e os adolescentes alternam 

entre hospital e domicílio, mantendo, desta forma, o contato e apoio dos familiares, dos 

amigos, bem como o conforto domiciliar. Mas, podem passar por situações estressantes como 

espera prolongada para receber medicações ou para realizar as consultas. Por outro lado, dada 

à fisiopatologia do câncer, estágio da doença ou condição imunológica, algumas crianças e 
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adolescentes apresentam-se mais debilitados e demandam um cuidado mais rigoroso e 

internação hospitalar. Neste caso, distanciam-se do convívio social habitual. 

Então, a quimioterapia ambulatorial é uma possibilidade de realizar o tratamento 

sem a quebra de vínculos familiares decorrentes da hospitalização, uma vez que a criança 

retorna ao lar após algumas horas de permanência no hospital. Alguns tipos de câncer infantil 

são tratados exclusivamente de forma ambulatorial, sendo a internação hospitalar somente 

utilizada para atender possíveis complicações. Contudo, independente do tratamento ser em 

regime ambulatorial ou em internação, o tratamento do câncer traz problemas negativos nos 

pacientes e seus familiares, como a constante permanência no hospital (GOMES; REIS; 

COLLET, 2010). 

Desta forma, acredita-se que o ambiente hospitalar, o período de internação, o 

tratamento, o tempo de espera nas consultas ambulatoriais, a fisiopatologia da doença e os 

procedimentos realizados em crianças e adolescentes com câncer podem ocasionar o 

aparecimento de indicadores clínicos que sugiram a ocorrência do diagnóstico de enfermagem 

Conforto prejudicado. Nesse contexto, o estudo tem o interesse em verificar se existe 

diferença nas medidas de acurácia dos indicadores de Conforto Prejudicado de crianças e de 

adolescentes com câncer avaliados no hospital-dia e em uma unidade de internação. 

Assim, trabalhar o diagnóstico Conforto prejudicado na população infantojuvenil 

constitui um desafio para o enfermeiro, tendo em vista a semelhança e a subjetividade de 

alguns indicadores clínicos, bem como a complexidade que envolve o fenômeno. Portanto, é 

importante que o enfermeiro possa identificar de maneira acurada os indicadores clínicos do 

Conforto prejudicado nessa população. Pois, por meio da identificação correta dos sinais 

clínicos dessa resposta humana, os profissionais poderão investigar os possíveis fatores 

causadores do desconforto e desta forma, estabelecer intervenções específicas para cada 

criança e adolescente com câncer que se encontram em tratamento quimioterápico. 

Apesar de bastante agressiva na infância, a doença apresenta bom prognóstico 

(MALAGUTTI, 2011). Desta forma, ajudar essa população a enfrentar as adversidades e os 

desafios frente à doença constitui um elemento importante da assistência de enfermagem. 

Portanto, uma das ações fundamentais do enfermeiro consiste em promover o conforto às 

crianças e aos adolescentes que se encontram em tratamento quimioterápico. Pois, este 

constitui um fator essencial para melhora do paciente. As respostas positivas ao tratamento 

podem decorrer de ações estabelecidas pelos enfermeiros para promover bem estar físico e 

psicossocial das crianças e dos adolescentes. 
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Desta forma, estudos que envolvam o sistema de classificação de diagnósticos de 

enfermagem podem ser úteis na prática, pois a inferência diagnóstica na enfermagem constitui 

um dos elementos essenciais para determinar o planejamento e as intervenções específicas 

para cada paciente.  

Um dos sistemas de classificação de diagnósticos de enfermagem bastante 

utilizado no Brasil é a NANDA-I. Esse sistema de classificação oferece uma estrutura comum 

à prática de enfermagem, proporcionando a utilização de uma terminologia padrão. O 

diagnóstico de enfermagem representa as interpretações levantadas sobre os dados do 

paciente, sendo definido como julgamento clínico acerca das respostas de um indivíduo, 

família ou comunidade aos problemas de saúde/processos de vida reais ou potenciais 

(HERDMAN, 2013).  

O diagnóstico de enfermagem é constituído pelo agrupamento de indicadores 

clínicos, ou seja, de sinais e sintomas que ajudam a determinar a ausência ou a presença de 

um diagnóstico específico (HERDMAN, 2013). Para a inferência diagnóstica, o enfermeiro 

precisa desenvolver habilidades que auxiliem na tomada de decisão frente às manifestações 

clínicas apresentadas sob a forma de sinais e sintomas (SILVA et al., 2011).  

Entretanto, raciocinar criticamente envolve dificuldades relacionadas ao processo 

diagnóstico e requer pensamento focado em resultados, um propósito motivado pelas 

necessidades do paciente, da família e/ou comunidade (ALFARO-LEFEVRE, 2010).  

A precisão diagnóstica está relacionada à acurácia de uma variável que consiste na 

capacidade de representar realmente o que ela deveria, resultando em inferências corretas por 

meio dos achados (HULLEY et al., 2008). Portanto, um diagnóstico de enfermagem acurado 

busca avaliar o conjunto de sinais e sintomas que reflete o real estado do paciente (MATOS, 

2006; GUEDES, 2008). 

Estudos de acurácia diagnóstica fornecem evidências que ajudam a determinar o 

quanto um indicador clínico é útil para que o enfermeiro possa distinguir entre pacientes com 

e sem um diagnóstico de enfermagem, identificando os indicadores relevantes para determinar 

a presença ou a ausência dos diagnósticos de enfermagem (BELTRÃO, 2011). Normalmente, 

os enfermeiros estabelecem o diagnóstico de enfermagem mais adequado a cada situação ao 

identificar um conjunto de indicadores clínicos e ao avaliar as relações específicas entre eles. 

Assim, as medidas de acurácia ajudam a determinar o poder de cada indicador e, desta forma, 

diferenciar pessoas com o diagnóstico de indivíduos sem o diagnóstico (LOPES; SILVA; 

ARAÚJO, 2012). 
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A determinação das medidas de acurácia de um diagnóstico é realizada por meio 

da análise das medidas de sensibilidade, de especificidade, de probabilidade pós-teste, de 

razão de verossimilhaça, odds ratio diagnóstica e de área da curva operador-receptor (curva 

ROC).  

Neste contexto, uma inferência diagnóstica acurada pode auxiliar o enfermeiro na 

assistência de qualidade dentro da prática clínica, principalmente na assistência prestada a 

populações específicas como as constituídas por crianças e adolescentes com câncer. Diante 

disto, o estudo investigará as medidas de acurácia dos indicadores clínicos do diagnóstico de 

enfermagem Conforto prejudicado em crianças e adolescentes com câncer em tratamento 

quimioterápico avaliados na internação clínica ou no hospital-dia, a fim de contribuir para 

uma inferência diagnóstica acurada. Estudos desta natureza possibilitam ao enfermeiro que 

atua em oncologia pediátrica se familiarizar e identificar os sinais e sintomas de Conforto 

prejudicado apresentados por essa população. 

O número global de mortes por câncer subiu para 8,2 milhões em 2012, refletindo 

principalmente a expansão da doença nos países em desenvolvimento. Estima-se que 14,1 

milhões de pessoas tenham desenvolvido câncer em 2012, o que é cerca de 1,4 milhão a mais 

do que em 2008. Um aumento substancial nos casos mundiais de câncer deve ocorrer, 

podendo chegar a 19,3 milhões em 2025. Embora o câncer ainda seja mais prevalente nas 

regiões mais desenvolvidas, a mortalidade é relativamente muito maior nos países menos 

desenvolvidos, diante da dificuldade de diagnóstico precoce (WHO, 2013). 

O Instituto Nacional do Câncer estima cerca de 580 mil casos novos da doença 

para 2014 (BRASIL, 2014a). Se comparado ao câncer no adulto e no idoso, o câncer em 

crianças e adolescentes tem uma baixa ocorrência (BRASIL, 2012a). Entretanto, essa 

população específica necessita de um cuidado diferenciado. Para isso, depois de confirmado o 

diagnóstico da neoplasia maligna, é necessário iniciar o tratamento adequado em uma unidade 

de oncologia pediátrica com uma estrutura adequada para dar suporte a esse tratamento.  

O câncer constitui, no Brasil e em países desenvolvidos, a primeira causa de morte 

por doença entre crianças e adolescentes de 1 a 19 anos (BRASIL, 2012b). Foi estimado para 

o ano de 2012 o surgimento de 11.530 casos. Em 2008, ocorreram 2.740 óbitos na faixa etária 

entre 0 e 19 anos (BRASIL, 2012b). Dados do Ministério da Saúde mostram que, no Brasil, 

houve uma redução no número de óbito de crianças e de adolescentes por doenças infecciosas 

e parasitárias, doenças dos aparelhos circulatório e respiratório e afecções originadas no 
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período neonatal. No entanto, ganham importâncias as mortes por neoplasias e causas 

externas (BRASIL, 2009).  

Os sinais e sintomas do câncer infantojuvenil são: palidez, fadiga, fraqueza, dores, 

febre, equimoses anormais, linfadenopatias e infecções recorrentes (FIGUEIREDO, et al., 

2013). Estes se assemelham as manifestações clínicas de outras doenças comuns da infância. 

Portanto, abordagens eficazes e acessíveis para a detecção precoce é importante, pois em 

torno de 80% das crianças e dos adolescentes acometidos por câncer podem ser curados se 

diagnosticados precocemente e tratados em centros especializados (CEARÁ, 2014a). 

Diante do exposto, diversos diagnósticos de enfermagem podem surgir, 

principalmente os relacionados à condição patológica do câncer, ao tratamento e ao ambiente 

hospitalar. Ao realizar buscas na literatura, observou-se que diagnósticos de enfermagem do 

domínio conforto são pouco trabalhados, bem como não foram encontrados estudos 

específicos sobre o Conforto prejudicado, sobretudo em crianças e adolescentes. Em 

contrapartida, pelo fato do ambiente hospitalar ser um espaço estranho ao paciente, 

principalmente à criança e ao adolescente, percebe-se a necessidade de trabalhar esse 

diagnóstico de enfermagem nessa população. 

 No contexto da população adulta, em estudos de perfil diagnóstico em diversas 

situações de saúde e doença, o Conforto prejudicado esteve presente (SALLUM; SOUSA, 

2012; GERK et al., 2006; OLIVEIRA; SILVA, 2010; FRANZEN et al., 2012; SALLUM; 

SANTOS; LIMA, 2012). Por outro lado, Vaz (2009) realizou um estudo mais aprofundado de 

Conforto prejudicado e Dor aguda em parturientes, por meio de uma revisão integrativa. 

Observou-se ao se realizar buscas na literatura, que a maioria dos estudos sobre o diagnóstico 

de enfermagem Conforto prejudicado, têm como objetivo levantar a prevalência do 

diagnóstico e a alguns investigam seus indicadores clínicos.  

O diagnóstico de enfermagem Conforto prejudicado foi inserido na lista de 

diagnósticos da NANDA Internacional, Inc, em 2008. Está contido no domínio 12 (conforto) 

e na classes de conforto físico, conforto ambiental e conforto social. É definido como: “Falta 

percebida da sensação de conforto, alívio e transcendência nas dimensões física, 

psicoespiritual, ambiental e social”. Seus indicadores clínicos são: Ansiedade, Choro, 

Incapacidade de relaxar, Inquietação, Irritabilidade, Medo, Padrão de sono perturbado, 

Relato de prurido, Relato de falta de satisfação com a situação, Relato de falta de sentir-se à 

vontade com a situação, Relato de fome, Relato de sentir calor, Relato de sentir frio, Relato 

de sentir-se desconfortável, Relato de sintomas de angústia, Suspiros (HERDMAN, 2013). 
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O diagnóstico Conforto prejudicado possui os seguintes fatores relacionados: 

efeitos secundários relacionados ao tratamento (p. ex. medicamentos, radioterapia), estímulos 

ambientais nocivos, falta de controle da situação, falta de controle do ambiente, falta de 

privacidade, recursos insuficientes (p. ex. financeiro, suporte social) e sintomas relativos a 

doenças (HERDMAN, 2013). 

Por ser um diagnóstico recente na NANDA Internacional, Inc, estudos são 

necessários para a análise de seus indicadores clínicos, auxiliando à tomada de decisões na 

prática clínica e no planejamento de um cuidado fundamentado em ações específicas às 

necessidades de cada criança e adolescente em tratamento quimioterápico.  

Diante dessas considerações, surgiram os seguintes questionamentos: Qual a 

prevalência do diagnóstico de enfermagem Conforto prejudicado em crianças e adolescentes 

com câncer em tratamento quimioterápico? Quais indicadores clínicos do diagnóstico de 

enfermagem Conforto prejudicado são mais frequentes em crianças e adolescentes com câncer 

em tratamento quimioterápico? Quais indicadores clínicos melhor predizem a ocorrência do 

diagnóstico de enfermagem Conforto prejudicado em crianças e adolescentes com câncer em 

tratamento quimioterápico? Existem diferenças entre as medidas de acurácia de Conforto 

prejudicado quando investigado em crianças e adolescentes que estão em tratamento 

quimioterápico avaliados em uma unidade de internação clínica ou no hospital-dia? Existem 

diferenças entre as medidas de acurácia de Conforto prejudicado quando investigado entre as 

sub-amostras por faixa etária? Existem diferenças entre as medidas de acurácia de Conforto 

prejudicado quando investigado em crianças e adolescentes dos sexos masculino e feminino 

que estão em tratamento quimioterápico? 

Acredita-se que, assim como o ambiente de cuidado influencia na ocorrência de 

Conforto prejudicado, sexo e idade também geram diferenças nas medidas de acurácia do 

diagnóstico específico.  

Espera-se que o presente estudo auxilie os enfermeiros, que atuam em setores 

específicos da oncologia pediátrica, na inferência acurada do diagnóstico Conforto 

prejudicado, bem como no planejamento do cuidado com metas bem definidas e intervenções 

direcionadas aos sinais e sintomas apresentados por esta população. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

 Avaliar as medidas de acurácia dos indicadores clínicos do diagnóstico de 

enfermagem Conforto prejudicado em crianças e adolescentes com câncer em 

tratamento quimioterápico. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 Identificar a prevalência do diagnóstico de enfermagem Conforto prejudicado em 

crianças e adolescentes com câncer em tratamento quimioterápico.  

 Identificar a prevalência dos indicadores clínicos de Conforto prejudicado em crianças 

e adolescentes com câncer em tratamento quimioterápico.  

 Verificar a associação entre as variáveis sociodemográficas e as variáveis local de 

avaliação, faixa de idade e sexo. 

 Verificar a associação entre os indicadores clínicos do diagnóstico Conforto 

prejudicado e as variáveis local de avaliação, faixa de idade e sexo. 

 Determinar as medidas de sensibilidade e de especificidade dos indicadores clínicos 

do diagnóstico de enfermagem Conforto prejudicado em crianças e adolescentes com 

câncer. 

 Comparar as medidas de acurácia dos indicadores clínicos do diagnóstico Conforto 

prejudicado entre as sub-amostras de crianças e de adolescentes com câncer em 

tratamento quimioterápico. 

 Comparar as medidas de acurácia dos indicadores clínicos do diagnóstico Conforto 

prejudicado entre as sub-amostras de participantes com câncer em tratamento 

quimioterápico avaliados em uma unidade de internação e no hospital-dia. 

 Comparar as medidas de acurácia dos indicadores clínicos do diagnóstico Conforto 

prejudicado entre as sub-amostras de participantes com câncer em tratamento 

quimioterápico do sexo masculino e feminino. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 Desenho do estudo 

 

Pesquisa sobre acurácia diagnóstica, com delineamento transversal. Este tipo de 

estudo analisa a capacidade preditiva dos indicadores clínicos de um diagnóstico. A análise 

das medidas de acurácia influencia enormemente na validade de um estudo, pois essas 

medidas representam o grau em que os achados permitem inferências corretas sobre 

fenômenos que ocorrem em uma amostra específica (HULLEY et al., 2008). Os estudos 

transversais possibilitam a realização da coleta de dados em um único momento, permitindo 

descrever variáveis e seus padrões de distribuição bem como relações entre fenômenos 

(POLIT; BECK, 2011; HULLEY et al., 2008).  

Para execução deste tipo de estudo, foram levantados dados clínicos, 

socioeconômicos de crianças e de adolescentes com câncer em tratamento quimioterápico, e 

coletadas informações sobre sinais e sintomas de Conforto prejudicado. Em seguida, foram 

analisadas as medidas de sensibilidade e de especificidade de cada indicador clínico. 

Desta forma, o desenho proposto possibilitou a obtenção da prevalência do 

diagnóstico Conforto prejudicado, bem como a avaliação das medidas de acurácia de seus 

indicadores clínicos, por meio da observação e da investigação de dados específicos de 

crianças e adolescentes em tratamento quimioterápico, avaliados no hospital-dia e na unidade 

de internação.   

 

3.2 Local do estudo 

 

O estudo foi realizado em um anexo de um hospital de referência da rede pública 

estadual que conta com uma estrutura de assistência integral qualificada, em níveis de atenção 

terciária. No referido anexo, funciona uma unidade especializada no tratamento do câncer 

infantiljuvenil, localizada na cidade de Fortaleza-Ceará. 

O anexo possui o Programa do Diagnóstico Precoce com atendimento diário a 

todos os pacientes com suspeita de câncer encaminhados das unidades do Estado do Ceará e 

de seus Municípios, bem como dos Estados vizinhos. Esse programa oferece esclarecimento 

de diagnóstico, tratamento e acompanhamento de todas as crianças e adolescentes com 

diagnósticos de neoplasias e doenças hematológicas graves.  
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A unidade de tratamento oncológico dispõe de 71 leitos, sendo 24 destinados a 

quimioterapia intensiva, 24 na unidade de internação clínica, sete na unidade de terapia 

intensiva e 16 leitos de acompanhamento no hospital-dia. Além disso, dispõem de centro 

cirúrgico, consultórios médicos e suporte psicossocial disponibilizados em espaços como a 

brinquedoteca, espaço do adolescente, ABC + saúde, dentre outros. O centro conta com uma 

equipe de saúde multidisciplinar formada por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, 

fisioterapeutas, nutricionistas e assistente social. 

A coleta de dados foi realizada em três cenários distintos do referido anexo: 

hospital-dia, unidade de internação clínica e unidade de quimioterapia sequencial. O primeiro 

setor presta serviços de quimioterapia ambulatorial, resolução das intercorrências e 

administrações das transfusões, de quimioterapias e outras medicações quando necessário, 

além de consultas médicas e realização de exames. As crianças e os adolescentes que evoluem 

com boas condições gerais de saúde são acompanhados no hospital-dia. O serviço funciona 

cinco vezes por semana, durante todo o dia. O segundo cenário dispõe de 24 leitos destinados 

à hospitalização das crianças e dos adolescentes. Na unidade, existem oito enfermarias com 

capacidade para receber dois pacientes em cada e oito leitos de isolamento. O terceiro espaço 

corresponde a enfermarias para internação de crianças e adolescentes que irão realizar 

quimioterapia sequencial. Esta possui quatro enfermarias e dispõe de 24 leitos. Cada 

enfermaria tem capacidade para atender a seis crianças ou adolescentes. O segundo e o 

terceiro setor citados referem-se a unidades de internação do estudo. 

 

3.3 População e amostra 

 

A população do estudo foi composta por 192 crianças e adolescentes que se 

encontravam em tratamento na unidade pediátrica de atendimento oncológico. Os critérios de 

inclusão estabelecidos para o estudo foram: apresentar idades entre seis e 18 anos; possuir 

diagnóstico médico de câncer confirmado; estar em tratamento quimioterápico e encontrar-se 

clinicamente estável. Seriam excluídas as crianças e os adolescentes que apresentassem outras 

comorbidades que pudessem influenciar na identificação do diagnóstico Conforto prejudicado 

(ex.: diagnóstico de distúrbio psiquiátrico, autismo, paralisia cerebral, entre outros) e/ou em 

uso de antipsicótipos, ansiolíticos e antidepressivos. No presente estudo, foi excluída uma 

criança por estar em uso de antipsicótipos, ansiolíticos e antidepressivos. 
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A faixa etária foi definida no intuito de avaliar o Conforto prejudicado em toda a 

amostra infantojuvenil (crianças e adolescentes). Como o referido diagnóstico contém 

indicadores subjetivos, o ponto de corte para incluir os pacientes na amostra foi determinado a 

partir dos seis anos (escolar), ou seja, aqueles considerados capazes de responder aos 

questionamentos. Além disso, para avaliar o indicador clínico Ansiedade foi aplicado uma 

escala e só foram identificados na literatura instrumentos que avaliam esse sinal em crianças 

com idade maior ou igual a seis anos. Na pesquisa, foram considerados adolescentes os 

indivíduos com faixa etária de 12 a 18 anos (BRASIL, 2010). 

Por ser o único hospital no Estado com o serviço de diagnóstico precoce do câncer 

infantojuvenil e referência nas regiões Norte e Nordeste, foram atendidos, na referida 

instituição, 12.170 crianças e adolescentes nos meses de novembro, dezembro de 2013 e 

janeiro de 2014. Destes, cerca de 100 são atendidos diariamente no ambulatório e mais de mil 

estão em tratamento e acompanhamento na unidade (CEARÁ, 2014b). A incidência de 

internação na unidade clínica é alta. Em agosto de 2012, foi observado que, em média, 40 

crianças foram admitidas na unidade de internação clínica. Segundo o estudo de Leandro 

(2012), o tempo médio de hospitalização destes pacientes encontra-se em torno dez dias.  

Para determinação da amostra, foram utilizadas as recomendações referentes a 

modelos de classe latente para avaliação da acurácia de testes diagnósticos (QU, TANG, 

KUTNER, 1996). Para inferência do cálculo amostral, o estudo adotou uma estimativa de 

cinco sujeitos por cada indicador clínico. O diagnóstico Conforto prejudicado é composto por 

17 indicadores clínicos. Desta forma, o tamanho amostral foi estimado em 85 crianças e 

adolescentes. 

Para atender aos objetivos propostos na pesquisa, foram realizadas avaliações em 

dois grupos da população, o primeiro grupo corresponde a 106 crianças e adolescentes 

avaliadas no hospital-dia e o segundo, 86 crianças e adolescentes hospitalizados na unidade de 

internação. Portanto, foram avaliadas 192 crianças e adolescentes com câncer em tratamento 

quimioterápico. 

Os sujeitos foram captados por um processo de amostragem consecutiva, por 

conveniência, à medida que foram admitidos na unidade de internação ou no 

acompanhamento diário de tratamento e que atenderam aos critérios de inclusão. A 

amostragem consecutiva é importante por incluir toda a população (com variações sazonais 

ou mudanças temporais relevantes à questão de pesquisa) acessível em um período de tempo 

(HULLEY et al., 2008). 
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3.4 Procedimento de coleta de dados 

 

Os dados foram coletados pela autora e por duas acadêmicas de enfermagem do 

nono semestre, bolsistas de iniciação científica, por meio de um instrumento adaptado do 

estudo de Leandro (2012), baseado nos indicadores clínicos do diagnóstico Conforto 

prejudicado e na literatura pertinente acerca das particularidades do tratamento do câncer 

pediátrico. O instrumento desenvolvido foi aplicado durante a avaliação clínica das crianças e 

dos adolescentes (Apêndice A).  

 Para que se procedesse à coleta dos dados, a pesquisadora, ao dar entrada nas 

unidades de internação ou no setor de tratamento diário de quimioterapia, investigou no senso 

diário de cada unidade quais crianças e adolescentes atendiam aos critérios de inclusão do 

estudo.  

Deste modo, identificados os possíveis participantes, o responsável pela criança 

ou pelo adolescente foi abordado e o pesquisador explicou todos os objetivos da pesquisa e os 

procedimentos envolvidos na realização da mesma. Em seguida, foi realizado o convite para 

participação no estudo. A anuência do responsável foi obtida por meio da assinatura do termo 

de consentimento livre e esclarecido (Apêndice B). Vale destacar que para os adolescentes, 

foi solicitado seu assentimento por meio da assinatura do termo de assentimento livre e 

esclarecido (Apêndice C). 

Em seguida, a criança ou o adolescente e seu responsável foram entrevistados para 

obtenção de dados de identificação e sóciodemográficos, como: nome, sexo, idade, data de 

nascimento, procedência, naturalidade, renda familiar, número de membros na família, dados 

escolares. Ainda durante a entrevista, foram levantadas informações acerca de dados clínicos 

da criança e do adolescente: tempo decorrido entre os primeiros sinais e sintomas e o 

diagnóstico de câncer, número de internações hospitalares, comorbidades, antecedentes 

familiares para câncer e realização de procedimento cirúrgico para correção da doença de 

base.  

De posse destes dados, foram coletadas informações subjetivas e objetivas 

referentes aos sinais e sintomas apresentados pelas crianças e pelos adolescentes, contendo 

questões detalhadas sobre os indicadores clínicos de Conforto prejudicado. Estes são: 

Ansiedade, Choro, Incapacidade para relaxar, inquietação, irritabilidade, Lamentação, 

Medo, Padrão de sono perturbado, Relato de falta de satisfação com a situação, Relato de 

falta de sentir-se a vontade com a situação, Relato de fome, Relato de prurido, Relato de 
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sentir calor, Relato de sentir frio, Relato de sentir-se desconfortável. Relato de sintomas de 

angustia e Suspiros. Todos esses indicadores foram investigados e direcionados a condição 

específica da situação clínica. 

Desta forma, foi investigado se a criança ou o adolescente apresentava Choro 

durante a realização de exames, curativos, punções, aspiração de secreção de vias aéreas, 

administração de medicamentos (intramuscular, subcutâneo, oral, intravenoso), sondagem, 

bem como a presença de profissionais da saúde ou outras situações estressantes relacionadas 

ao problema de saúde.  

A Incapacidade de relaxar esteve relacionada à criança ou ao adolescente 

apresentar fadiga, tônus muscular rígido, tenso e/ou contraído, alterações no padrão de sono 

associado a dor, mudanças de humor, irritabilidade, mudanças de apetite, alterações no 

sistema digestório, relatar taquipneia, taquicardia, sensação de cansaço e mal estar associados 

à doença e a situação hospitalar. Foi observada, ainda, a capacidade de concentração da 

criança ou do adolescente durante a entrevista. Durante a avaliação do indicador, foi 

questionado ao responsável se a criança ou o adolescente conseguia manter-se calmo e 

relaxado no ambiente hospitalar.  

Durante a hospitalização ou espera no hospital-dia, foi investigado se a criança ou 

o adolescente apresentava Inquietação manifestada por movimentos de inquietude, choro 

excessivo, atividade motora e verbal excessiva, irritabilidade ou alguma outra condição que 

causasse tal condição. Outro item avaliado foi apresentar Irritabilidade manifestada por choro 

com facilidade, agressividade, impaciência, mau humor, estresse exacerbado aos 

procedimentos hospitalares não dolorosos e ou desconfortáveis, e aos fatores externos como 

luminosidade intensa, temperatura elevada ou baixa, relacionados ao ambiente hospitalar. 

Investigou-se, ainda, se a criança ou o adolescente encontrava-se pesaroso, 

incomodado, choroso, aflito, magoado, queixoso, com lamúrias e expressão dolorosa diante 

da situação vivenciada naquele momento. Desta forma, foi possível identificar quando havia 

Lamentação da criança ou do adolescente diante da condição de saúde. 

Foi investigado o indicador Medo diante da condição clínica, durante a 

hospitalização e procedimentos realizados no hospital-dia. Foi indagado se a criança ou o 

adolescente sentia-se apreensivo ou relatava algum tipo de alarme, medo em ralação à doença 

ou procedimentos. Foi observado se, durante a sensação de medo, a criança ou o adolescente 

apresentava alarme, apreensão, autossegurança diminuída, estar assustado, excitação, horror, 

nervosismo, pânico, tensão aumentada, terror, comportamentos de ataque, comportamentos de 
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prevenção, estado de alerta aumentado, foco direcionado para a fonte do medo e 

impulsividade. 

Foi interrogado se as crianças ou os adolescentes tinham o Padrão de sono 

perturbado por ter que acordar cedo para deslocar-se até a unidade de tratamento durante o 

tratamento no hospital-dia ou por estar hospitalizado. Foram investigadas quantas horas a 

criança ou o adolescente dormiu na noite anterior e se estava insatisfeito com o sono, cansado, 

com dificuldades para dormir, desatento, inquieto, irritado, sonolento durante o dia, relatar 

pesadelos, terror noturno, sonambulismo, enurese secundária, movimento excessivo durante o 

sono, bruxismo, nocturia.    

Ao relatar tristeza por estar com câncer, internado ou ter que fazer quimioterapia 

percebeu-se Falta de satisfação com a situação vivenciada. Além disso, muitos dos 

entrevistados relataram vergonha, constrangimento ou incomodo durante algumas condições 

vivenciadas na doença, como: uso de máscara, dor, queda de cabelo, edema, hematoma, 

palidez, lesões na pele e mucosas, rigidez ou limitação de movimentos, fraqueza ou fadiga, 

magreza, ganho de peso, paralisia, tremor, atrofia, espasmos, cicatriz, dormência, amputação 

de algum membro, perda de algum órgão, assimetria corporal. Desta forma, relataram a Falta 

de sentir-se a vontade com a situação. 

Foi investigado o Relato de prurido durante a utilização de materiais e utensílios 

hospitalares e após a infusão de medicações. O Relato de fome foi identificado em muitas 

crianças ou adolescentes que estavam em dieta zero devido à realização de exames, ou por 

não conseguir se alimentar devido às reações quimioterápicas ou mesmo por acharem a 

comida hospitalar insuficiente ou de baixa qualidade.  

Durante a permanência na instituição foi investigado o Relato de frio ou Relato de 

calor. Quando a criança ou o adolescente se queixava de reações ao tratamento, incomodo 

relacionado ao ambiente e queixas por ruptura das relações sociais e familiares foi o 

identificado o Relato de sentir-se desconfortável. Durante a avaliação foi investigado o Relato 

de sintomas angústia (desânimo, indisposição na maior parte do dia, indisposição ao longo 

dos dias, sensações de aperto, sensação de sufocamento, agonia, apreensão, medo) e se a 

criança ou o adolescente apresentava Suspiros. 

Para avaliar o indicador clínico Ansiedade, foi aplicada na população do estudo a 

escala de ansiedade “O que penso o que sinto” (REVISED CHILDREN’S MANIFEST 

ANXIETY SCALE - RCMAS) (GORAYEB; GORAYEB, 2008). A escala foi traduzida e 

adaptada para o português. O instrumento é composto de 37 itens, sendo que estes se dividem 
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em duas escalas, uma para avaliação de ansiedade e outra, chamada “escala de mentira”, 

destina-se a uma avaliação qualitativa da aquiescência social da criança ou do adolescente e 

da validade das respostas na escala de ansiedade. A escala citada trabalha três fatores: 

concentração, preocupação e aspectos fisiológicos. Esta escala encontra-se detalhada no 

instrumento de coleta de dados. Durante a investigação deste indicador clínico, a pesquisadora 

perguntava os itens da escala às crianças e aos adolescentes e obtinha como resposta sim ou 

não a cada item. 

Após coleta de todas as informações citadas, foi realizada consulta ao prontuário 

da criança e do adolescente, para se obter informações relacionadas a: n° prontuário, iniciais 

do nome, data de nascimento, data de internação, diagnóstico médico, período que iniciou o 

tratamento quimioterápico, fase do tratamento quimioterápico, medicações utilizadas na fase 

específica do tratamento, protocolo utilizado para realização das quimioterapias. 

Vale ressaltar que os dados foram coletados com fonte primária, por meio de uma 

entrevista realizada com o sujeito do estudo com o intuito de levantar a história do problema 

de saúde atual da criança e do adolescente, dados pessoais e sóciodemográficos bem como 

sintomas apresentados por esta/este. Quando o sujeito do estudo não apresentou condições de 

responder aos questionamentos com fidedignidade, essa entrevista foi realizada com o seu 

responsável.  

Para auxiliar na avaliação dos indicadores clínicos de Conforto prejudicado, foi 

criado um protocolo (Procedimento Operacional Padrão), contendo as definições conceituais e 

operacionais (Apêndice D).  

 

3.5 Capacitação da equipe de coleta dos dados 

 

Conforme citado anteriormente, os dados foram coletados pela pesquisadora 

juntamente com duas acadêmicas de enfermagem do nono semestre, bolsistas do Programa de 

Iniciação Científica/UFC e integrantes do grupo de pesquisa Cuidados de Enfermagem a 

Saúde da criança – CUIDENSC. Antes de iniciar o período de coleta dos dados, a 

pesquisadora convidou as estudantes para um treinamento a fim de padronizar a coleta dos 

dados e evitar vieses durante as avaliações. Com a finalidade de assegurar um embasamento 

teórico sobre o câncer infantil, e familiarizá-las com o diagnóstico de enfermagem Conforto 

prejudicado foi realizado um levantamento na literatura e dados atualizados foram 

apresentados. Durante esse momento, foi apresentado, ainda, o protocolo com as definições 
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conceituais e operacionais de cada indicador clínico desenvolvido para a pesquisa, bem como 

o instrumento de coleta de dados. Em seguida, as participantes treinaram a aplicabilidade do 

instrumento e esclareceram quaisquer dúvidas. Este encontro foi realizado durante um período 

de quatro horas na instituição de ensino proponente do estudo. Durante o período de coleta 

dos dados, a pesquisadora esteve presente na instituição hospitalar oferecendo suporte às 

alunas, supervisionando e realizando as avaliações. Desta forma, buscou-se manter um padrão 

de referência e qualidade durante a obtenção dos dados da pesquisa. 

 

3.6 Procedimento operacional padrão 

 

Conforme já mencionado, foi desenvolvido pela autora do estudo um protocolo / 

Procedimento Operacional Padrão (POP) sobre os indicadores clínicos do diagnóstico 

Conforto prejudicado, baseado na literatura pertinente. O POP envolve as definições 

conceituais e operacionais dos 17 indicadores clínicos, abrangendo as possíveis situações que 

causam desconforto a criança ou o adolescente em tratamento quimioterápico nas dimensões 

físico, psicológico, social e ou ambiental.  

A criação do POP teve a finalidade de padronizar a coleta dos indicadores clínicos 

de Conforto prejudicado em criança e adolescentes com câncer, assim como possibilitou 

maior aprofundamento teórico sobre os indicadores clínicos da variável desfecho que se 

deseja estudar em um determinado contexto. Além disso, a definição conceitual e operacional 

de cada indicador permitiu a pesquisadora avaliar e classificar a presença ou ausência de cada 

indicador clínico. 

Integrantes do grupo de pesquisa Cuidados de Enfermagem a Saúde da criança – 

CUIDENSC, cuja temática é a criança em situações especiais, foram convidados para 

verificar a pertinência e possíveis ajustes no material desenvolvido, no intuito de aprimorar o 

conteúdo do protocolo. Participaram desta etapa, oito profissionais (dois doutores, uma 

doutoranda, um mestre, duas mestrandas e duas acadêmicas em enfermagem). As sugestões 

foram discutidas pelo grupo e acrescentadas à versão finalizada do protocolo, desta forma, 

termos ou frases confusas para cada indicador foram substituídos, a adequação das definições 

conceituais e operacionais de cada indicador também foram consideradas, para o 

aperfeiçoamento do protocolo. Este encontro foi realizado em fevereiro de 2014 na instituição 

proponente da pesquisa e teve duração de quatro horas. 
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Espera-se que, além de contribuir durante a coleta de dados da pesquisa, o 

protocolo desenvolvido possa auxiliar o enfermeiro da pediatria oncológica a identificar os 

sinais e sintomas de Conforto prejudicado durante a prática clínica. A definição conceitual e 

operacional de cada indicador clínico pode colaborar com os profissionais enfermeiros a 

distinguir e se familiarizar com os indicadores clínicos de Conforto prejudicado, diante do 

contexto estudado. 

 

3.7 Organização dos dados 

 

Os dados foram compilados por meio de uma planilha do software Excel
®

 (2010) 

para consolidar informações referentes aos indicadores clínicos do diagnóstico estudado, 

assim como variáveis sóciodemográficas, clínicas e condições relacionadas à doença. Os 

resultados foram apresentados em 35 tabelas. A presença ou a ausência dos indicadores 

clínicos foi determinada pela pesquisadora com base na consulta ao protocolo elaborado a 

partir de buscas na literatura.  

 

3.8 Análise dos dados 

 

A análise estatística foi realizada com o apoio do programa estatístico IBM
®

 

SPSS
®
 versão 21.0 for Windows

®
 e do software R versão 2.12.1. A análise descritiva dos 

dados incluiu o cálculo de frequências absolutas, percentuais, medidas de tendência central e 

de dispersão. Para as proporções de variáveis categóricas, foram calculados intervalos de 

confiança de 95%. Para verificação de aderência à distribuição normal foi aplicado o teste de 

Kolmogorov-Smirnov.  

Atualmente, uma das limitações nos estudos sobre acurácia dos indicadores 

clínicos de diagnósticos de enfermagem consiste na falta de um padrão ouro. Desta forma, 

tem-se buscado estratégias para identificar corretamente indivíduos com a presença ou a 

ausência de um diagnóstico (LOPES; SILVA; ARAUJO, 2012). Uma técnica que vem sendo 

utilizada consiste na análise estatística de classes latentes para obtenção das medidas de 

acurácia: sensibilidade e especificidade.  

A sensibilidade pode ser definida como a proporção de sujeitos com o diagnóstico 

que apresenta um teste positivo, enquanto que a especificidade refere-se a proporção de 
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sujeitos sem o diagnóstico para qual o teste apresenta resultados negativos (FLETCHER; 

FLETCHER, 2006). 

Na perspectiva dos diagnósticos de enfermagem, a sensibilidade consiste na 

proporção de indivíduos com o diagnóstico que apresenta um determinado indicador clínico. 

De modo contrário, a especificidade refere-se à proporção de indivíduos sem o diagnóstico 

que não apresenta o indicador (BELTRAO, 2011).  

Para verificar a sensibilidade e a especificidade de cada indicador clínico, foi 

utilizado o método de análise de classes latentes (ACL). Esta técnica é utilizada para cálculo 

de medidas de acurácia de indicadores clínicos quando não existe padrão de referência 

perfeito, baseada na suposição de que uma variável não-observada ou latente (diagnóstico de 

enfermagem) determina as associações entre as variáveis observáveis (indicadores clínicos). 

Para um modelo de duas classes latentes de efeitos randômicos foi utilizado o cálculo dos 

valores de sensibilidade e especificidade com os respectivos intervalos de confiança de 95% 

(QU, TANG, KUTNER, 1996). Para verificação da bondade do ajuste dos modelos de classe 

latente foram aplicados o teste da razão de verossimilhança (G
2
) e o teste de Qui-quadrado de 

Pearson (X
2
). Um indicador clínico foi considerado estatisticamente significante se, pelo 

menos, um dos seus valores de sensibilidade ou especificidade fosse superior a 0,5, e se seu 

respectivo intervalo de confiança não incluísse tal valor. 

Para verificar diferenças entre as medidas de acurácia verificadas entre indivíduos 

avaliados nas sub-amostras unidade de internação e hospital-dia; criança e adolescente; sexo 

masculino e feminino foi aplicado o teste de McNemar. O nível de significância adotado foi 

de 0,05. 

A análise dos dados permitiu identificar a prevalência do diagnóstico bem como 

de seus indicadores clínicos. A análise das medidas de acurácia possibilitou verificar quais 

indicadores apresentaram melhor significância estatística para a presença do diagnóstico 

Conforto prejudicado. 

Vale destacar que, inicialmente, serão apresentados os dados relativos ao conjunto 

total de crianças e adolescentes e, posteriormente, serão detalhadas as informações de cada 

sub-amostra (local de avaliação, faixa etária e sexo). 

 

3.9 Aspectos éticos 
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A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da universidade 

proponente do estudo, sob o parecer de número 722.351 (Anexo A), em seguida, foi apreciada 

e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da instituição co-participante, unidade 

hospitalar onde o estudo foi realizado, com o número de parecer 772.582 (Anexo B). Foram 

cumpridas às recomendações da resolução 466, referente às pesquisas com seres humanos 

(BRASIL, 2012c). A coleta de dados foi realizada após assinatura do termo de consentimento 

livre e esclarecido dos pais e termo de assentimento dos adolescentes.  

 

3.10 Financiamento do projeto 

 

Esta pesquisa contou com apoio financeiro da Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior. Os custos de execução do projeto foram cobertos pela autora do 

estudo e sua orientadora. 
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4 RESULTADOS 

 

Neste estudo foram avaliadas 192 crianças e adolescentes com câncer e em 

tratamento quimioterápico com a finalidade de verificar as medidas de acurácia dos 

indicadores clínicos do diagnóstico de enfermagem Conforto prejudicado. Inicialmente, os 

dados foram analisados para toda a amostra (item 4.1). Em seguida, foram realizadas 

comparações entre as medidas de acurácia das seguintes sub-amostras: hospital-dia x 

internação clínica (item 4.2), criança x adolescente (item 4.3) e sexo masculino x sexo 

feminino (item 4.4). Para a amostra total e cada sub-amostra analisada, foram apresentados os 

dados descritivos (informações sóciodemográficas, dados clínicos e prevalência do 

diagnóstico de enfermagem e seus indicadores clínicos) e, posteriormente, foram descritas as 

medidas de acurácia obtidas para o diagnóstico em estudo e seus indicadores clínicos a partir 

da análise de classe latente.  

 

4.1 Análise dos dados do total de crianças e de adolescentes com câncer em tratamento 

quimioterápico avaliados no hospital-dia e na internação  

 

Inicialmente, será apresentada a caracterização de todas as crianças e adolescentes 

com câncer que participaram do estudo (n = 192) de acordo com: dados sociodemográficos 

(Tabela 1), dados clínicos (Tabela 2) e frequência dos indicadores clínicos de Conforto 

prejudicado (Tabelas 3). Em seguida, serão descritas as medidas de sensibilidade e de 

especificidade obtidas a partir da análise de classe latente para o diagnóstico específico 

(Tabela 4 e 5).  

 

Tabela 1 – Apresentação dos dados sociodemográficos de crianças e adolescentes com câncer. Fortaleza, 2015.  

Variáveis  n  % 

Grupo    

Hospital dia 106  55,2 

Unidade de internação 86  44,8 

Total 192  100,0 

Faixa etária    

Criança 103  53,6 

Adolescente 89  46,4 

Total 192  100,0 

Sexo    

Masculino 102  53,1 

Feminino 90  46,9 

Total 192  100,0 

Naturalidade    

Interior 116  60,4 

   Continua... 
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   ...continuação 

Capital 61  31,8 

Outro Estado 02  1,0 

Total 192  100,0 

Procedência    

Interior 129  67,2 

Capital 61  31,8 

Outro estado 02  1,0 

Total 192  100,0 

Frequenta Escola    

Sim 70  36,5 

Não 122  63,5 

Total 192  100,0 

Comorbidades    

Sim 21  10,9 

Não 171  89,1 

Total 192  100,0 

Antecedentes familiares para câncer    

Sim 56  29,2 

Não 136  70,8 

Total 192  100,0 

Procedimento cirúrgico    

Sim 48  25,0 

Não 144  75,0 

Total 192  100,0 

 
n Média DP Mediana Mín Máx IQ 

Valor 

p* 

Idade (anos) 192 10,88 3,421 11,00 06 18 07 0,000 

Renda familiar (reais) 176 917,88 770,421 724,00 00 7000 362 0,000 

N° de membros na 

família 

192 4,38 1,467 4,00 02 11 01 0,000 

Tempo de tratamento 

(meses) 

186 9,10 10,532 5,00 00 57 13 0,000 

Dias de internamento 86 6,08 5,305 4,00 01 31 07 0,000 

N° de internações no 

ano 

158 3,11 3,484 2,00 00 21 03 0,000 

N° de tratamentos  191 1,17 0,402 1,00 01 03 00 0,000 

n - Número de indivíduos; % - Percentual; DP - Desvio padrão; IQ - Intervalo interquartílico; *Teste de 

Kolmogorov-Smirnov. 

De acordo com os dados apresentados na Tabela 1, a maioria dos pacientes do 

estudo foram avaliados no hospital-dia (55,2%) e 53,6% eram crianças. A maior parte das 

crianças e dos adolescentes participantes da pesquisa eram do sexo masculino (53,1%), 

advindas e naturais de cidades do interior do estado (67,2% e 60,4, respectivamente). A 

grande maioria do grupo amostral (63,5%) não frequentava a escola. Ressalta-se que 89,1% 

dos indivíduos não possuíam comorbidades e que 70,8% da amostra não tinham histórico de 

câncer na família. Quanto à investigação de realização de cirurgia para correção da doença, 

75% das crianças e dos adolescentes negaram a realização desse procedimento.  

Com relação à idade, observou-se que os pacientes avaliados tinham entre seis e 

dezoito anos, com idade mediana de 11 anos. A renda familiar dos pais ou responsáveis pelas 

crianças e pelos adolescentes foi de R$ 00,00 até R$ 7000,00 reais, com renda mediana de R$ 
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724,00 reais. O número de membros na família apresentou uma mediana de quatro pessoas. O 

tempo de tratamento na unidade hospitalar das crianças e dos adolescentes variou de zero a 57 

meses, com mediana de cinco meses. Em relação ao número de tratamentos quimioterápicos, 

foi verificado uma mediana de um tratamento. A mediana para as variáveis dias de 

internamento e número de internamentos nos últimos 12 meses, foi de quatro dias e dois 

internamentos, respectivamente (Tabela 1).  

Destaca-se que não foi possível a obtenção de algumas informações referentes às 

variáveis renda familiar, tempo para descobrir o diagnóstico, tempo de tratamento 

quimioterápico, número de internações e número de tratamento de todos os participantes, já 

que alguns pais ou responsáveis não souberam informar ou a informação não estava no 

prontuário. No que se refere ao número de internações, os pais ou responsáveis não souberam 

informar esse dado, pois o evento ocorreu muitas vezes no ano e, desta forma, não lembravam 

o quantitativo das hospitalizações.  

 

Tabela 2 – Distribuição de crianças e de adolescentes com câncer em tratamento quimioterápico avaliados na 

internação e no hospital-dia de acordo com diagnóstico médico, subtipo e fase do tratamento. Fortaleza, 2015. 

Variáveis n % 

Diagnóstico médico   

Leucemia 87 45,3 

Linfoma 31 16,1 

Tumor ósseo maligno 28 14,6 

Sarcoma de partes moles 21 10,9 

Tumor de sistema nervoso central 17 8,9 

Outros cânceres  08 4,2 

Total 192 100,0 

Subtipo   

Leucemia linfoide aguda 65 33,9 

Osteossarcoma 23 12,0 

Leucemia mieloide aguda 19 9,9 

Rabdomiossarcoma 15 7,8 

Linfoma não-hodgkin 15 7,8 

Linfoma Hodgkin 14 7,3 

Outros subtipos de câncer de sistema nervoso central 08 4,2 

Outros subtipos de cânceres  07 3,6 

Outros subtipos de tumor de partes moles 06 3,1 

Sarcoma de Ewing 05 2,6 

Neuroblastoma 05 2,6 

Glioblastoma 04 2,1 

Leucemia mieloide crônica 03 1,6 

Linfoma de burkitt 02 1,0 

Total  191 99,5 

Fase do tratamento    

Manutenção 40 20,8 

Indução 17 8,9 

Consolidação 12 6,3 

Intensificação 09 4,7 

Outras fases  04 2,0 

Total 82 42,7 
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n - número de indivíduos; % - percentual. 

 

Conforme apresentado na Tabela 2, entre os tipos de cânceres mais prevalentes, 

destacam-se: Leucemias (45,3%), Linfomas (16,1%), Tumores ósseos malignos (14,6%) e 

Sarcomas de partes moles (10,9%). Ao especificar o diagnóstico médico, tiveram destaque os 

seguintes subtipos de cânceres: Leucemia Linfoide Aguda (33,9%) e Osteossarcoma (12%). 

Em relação à fase de tratamento quimioterápico, 20,8% da amostra estava na fase de 

manutenção. Destaca-se que nem todas as crianças tinham no prontuário a especificação da 

fase de tratamento quimioterápico.  

 
Tabela 3 – Prevalência dos indicadores clínicos do diagnóstico de enfermagem Conforto prejudicado em 

crianças e adolescentes com câncer em tratamento quimioterápico avaliados na internação e no hospital-dia. 

Fortaleza, 2015. 

Variáveis 
           Presente               Ausente 

n % n % 

Indicadores clínicos     

Relato de sentir-se desconfortável 160 83,3 32 16,7 

Relato de falta de satisfação com a situação 108 56,3 84 43,8 

Irritabilidade 106 55,2 86 44,8 

Relato de falta de sentir-se a vontade com a situação 101 52,6 91 47,4 

Medo 98 51,0 94 49,0 

Choro 97 50,5 95 49,5 

Relato de sentir frio 82 42,7 110 57,3 

Inquietação 66 34,4 126 65,6 

Padrão de sono perturbado 46 24,0 146 76,0 

Relato de fome 46 24,0 146 76,0 

Relato de sentir calor 43 22,4 149 77,6 

Relato de prurido 38 19,8 154 80,2 

Incapacidade de relaxar 37 19,3 155 80,7 

Lamentação 29 15,1 163 84,9 

Ansiedade 28 14,6 157 81,8 

Relato de sintomas de angústia  19 9,9 173 90,1 

Suspiros 00 00 192 100,0 

n - número de indivíduos; % - percentual. 

 

Na Tabela 3, foram apresentadas as frequências dos indicadores clínicos do 

diagnóstico Conforto prejudicado, desta forma os mais prevalentes foram: Relato de sentir-se 

desconfortável (83,3%), Relato de falta de satisfação com a situação (56,3%), Irritabilidade 

(55,2%), Relato de falta de sentir-se a vontade com a situação (52,6%), Medo (51,0%) e 

Choro (50,5%). Ressalta-se que o indicador Suspiros não foi identificado em nenhuma 

criança e adolescente.  

A Tabela, a seguir, apresenta a primeira análise de classe latente (modelo nulo) 

para o cálculo das medidas de acurácia dos 17 indicadores clínicos de Conforto prejudicado 

avaliados em todos os participantes. 
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Tabela 4 – Medidas de sensibilidade e especificidade com os respectivos intervalos de confiança de 95% dos 

indicadores clínicos do diagnóstico Conforto prejudicado com base na análise de classe latente (ACL) para a 

amostra total (modelo nulo). Fortaleza, 2015. 

Indicadores clínicos   Se    IC Es  IC 

Ansiedade 40,02 24,95 56,67 94,41 89,77 98,71 

Choro 79,05 65,45 92,22 61,02 52,72 70,19 

Incapacidade de relaxar 49,40 35,10 65,33 92,92 87,52 97,73 

Inquietação 53,93 39,67 68,99 73,54 66,13 80,99 

Irritabilidade 87,16 75,47 97,68 57,72 48,48 66,57 

Lamentação 46,26 31,36 61,46 97,50 93,75 100,00 

Medo 82,77 69,64 94,09 61,79 53,39 70,56 

Padrão de sono perturbado 45,27 31,75 60,47 84,66 77,64 91,50 

Relato de falta de satisfação com a situação 90,32 79,83 100,00 57,53 48,44 67,00 

Relato de falta de sentir-se a vontade com a situação 73,62 59,63 85,79 55,90 47,20 65,21 

Relato de prurido 35,82 21,75 50,94 86,69 80,60 93,10 

Relato de fome 37,62 22,94 51,14 81,57 74,37 88,52 

Relato de sentir calor 25,83 13,42 38,66 78,99 71,94 86,00 

Relato de sentir frio 60,35 45,37 75,58 64,43 55,61 73,31 

Relato de sentir-se desconfortável 97,83 92,19 100,00 22,53 15,98 30,11 

Relato de sintomas de angustia 21,18 10,51 33,89 94,67 90,13 98,50 

Suspiros 00,00 00,00 00,00 100 100 100 

Diagnóstico de enfermagem    %   

Conforto prejudicado    26,04   

Se – Sensibilidade; IC - Intervalo de confiança; Es – Especificidade; % - Percentual. 

 

Conforme apresentado na Tabela 4, inicialmente quatro indicadores apresentaram 

valores altos de sensibilidade (Irritabilidade, Medo, Relato de falta de satisfação com a 

situação e Relato de sentir-se desconfortável) e sete indicadores mostraram elevados valores 

de especificidade (Ansiedade, Incapacidade de relaxar, Lamentação, Padrão de sono 

perturbado, Relato de prurido, Relato de fome e Relato de sintomas de angústia). Após a 

construção inicial do modelo de classe latente, observou-se que oito indicadores não 

apresentavam significância estatística (intervalos de confiança situados abaixo de ou passando 

por 50% ou medidas de sensibilidade e especificidade baixas). Desta forma, foram retirados 

oito indicadores clínicos, a saber: Suspiros, Relato de sentir frio, Relato de sentir calor, 

Relato de falta de sentir-se a vontade com a situação, Inquietação, Choro, Relato de fome e 

Medo. Com a remoção desses indicadores, um novo modelo foi ajustado (final) e apresentado 

na Tabela 5. 

 

Tabela 5 - Medidas de sensibilidade e especificidade com os respectivos intervalos de confiança de 95% dos 

indicadores clínicos do diagnóstico Conforto prejudicado com base na análise de classe latente (ACL) para a 

amostra total (modelo ajustado). Fortaleza, 2015. 

Indicadores clínicos   Se     IC         Es      IC 

Ansiedade 35,76 22,42 51,16 93,16 87,38 97,91 

Incapacidade de relaxar 52,60 37,13 70,04 94,74 89,68 100,00 

Irritabilidade 93,19 84,56 100,00 60,75 51,88 70,43 

Lamentação 50,55 34,67 68,49 99,79 97,31 100,00 

 Continua... 



41 

 

 

 

 ...continuação 

Padrão de sono perturbado 43,14 29,56 58,39 84,10 77,16 90,85 

Relato de falta de satisfação com a 

situação 84,00 71,22 95,95 55,41 46,38 64,28 

Relato de prurido 30,67 17,18 46,56 84,78 77,59 90,92 

Relato de sentir-se desconfortável 97,89 92,47 100,00 22,78 16,01 30,18 

Relato de sintomas de angústia 22,74 11,14 36,78 95,50 91,24 100,00 

Diagnóstico de enfermagem %      

Conforto prejudicado 29,01   G²:141,839 gl:166 p=0,913 

% - Percentual; Se – Sensibilidade; IC - Intervalo de confiança; Es – Especificidade; G²: teste da razão de 

verossimilhança; gl: grau de liberdade. 

 

Na análise do modelo final de classe latente para todos os indicadores e para a 

amostra total, a maior parte dos indicadores apresentou valores de especificidade maiores que 

80%: Ansiedade, Incapacidade de relaxar, Lamentação, Padrão de sono perturbado, Relato 

de prurido e Relato de sintomas de angústia. Esses apresentaram valores de sensibilidade 

baixos. Por outro lado, Irritabilidade, Relato de falta de satisfação com a situação e Relato de 

sentir-se desconfortável apresentaram elevados valores de sensibilidade (acima de 80%). Com 

base no modelo, o diagnóstico de enfermagem Conforto prejudicado esteve presente em 

29,01% da amostra total do estudo. 

 

4.2 Análise dos dados por local de avaliação na unidade hospitalar 

 

A seguir, serão apresentados os dados de todas as crianças e adolescentes com 

câncer que participaram do estudo de acordo com o local de avaliação: hospital-dia (n=106) 

ou internação (n=86). Serão apresentados dados sociodemográficos, clínicos e frequência dos 

indicadores de Conforto prejudicado. Em seguida, será realizada análise estatística referente à 

associação estatística entre os locais de avaliação com os dados coletados. Por último, serão 

descritas as medidas de sensibilidade e de especificidade obtidas a partir da análise de classe 

latente para os indicadores do diagnóstico Conforto prejudicado de acordo com o local de 

avaliação. 

 

4.2.1 Análise dos dados de crianças e adolescentes com câncer em tratamento quimioterápico 

avaliados no hospital-dia 

 

Tabela 06 – Apresentação dos dados sociodemográficos de crianças e adolescentes com câncer em tratamento 

quimioterápico avaliados no hospital-dia. Fortaleza, 2015.  

Variáveis  n % 

Faixa etária   

Criança 54 50,9 

 Continua... 
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 ...continuação 

Adolescente 52 49,1 

Total 106 100,0 

Sexo   

Masculino 56 52,8 

Feminino 50 47,2 

Total 106 100,0 

Naturalidade   

Interior 61 57,5 

Capital 40 37,7 

Outro Estado 05 4,7 

Total 106 100,0 

Procedência   

Interior 68 64,2 

Capital 37 34,9 

Outro estado 01 0,9 

Total 106 100,0 

Frequenta Escola   

Sim 33 31,1 

Não 73 68,9 

Total 106 100,0 

Comorbidades   

Sim 08 7,5 

Não 98 92,5 

Total 106 100,0 

Antecedentes familiares para câncer   

Sim 33 31,1 

Não 73 68,9 

Total 106 100,0 

Procedimento cirúrgico   

Sim 27 25,5 

Não 79 74,5 

Total 106 100,0 

 n Média DP Mediana Mín Máx IQ 
Valor 

p* 

Idade (anos) 106 10,84 3,530 11,00 6 18 7 0,000 

Renda familiar (reais) 96 874,74 528,141 724,00 0 3000 362 0,000 

N° de membros na família 106 4,41 1,479 4,00 2 11 1 0,000 

Tempo de tratamento (meses) 102 13,53 11,345 10,00 0 57 19 0,000 

N° de internações no ano 89 3,72 4,237 2,00 0 21 5 0,000 

N° de tratamentos  105 1,15 0,361 1,00 1 2 0 0,000 

n - Número de indivíduos; % - Percentual; DP - Desvio padrão; IQ - Intervalo interquartílico; *Teste de 

Kolmogorov-Smirnov. 

Ao analisar os dados coletados das crianças e dos adolescentes que foram 

avaliados no hospital-dia, percebeu-se que a maior parte da amostra constituiu-se do grupo 

criança (50,9%) e do sexo masculino (52,8%). Os dados apontam que, em relação à 

naturalidade e procedência, 57,5% e 64,2% eram respectivamente de cidades do interior do 

estado do Ceará. Uma considerável parte da amostra analisada não frequentava uma 

instituição de ensino (68,9%). Ao investigar a presença de comorbidades, verificou-se que as 

crianças e os adolescentes com câncer não possuíam outra doença (92,5%). Em relação ao 

histórico de câncer na família, 68,9% da amostra negou antecedentes familiares para a 

doença. A maioria das crianças e dos adolescentes que foram avaliados no hospital-dia, não 
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necessitou realizar nenhum procedimento cirúrgico para correção da doença (74,5%) (Tabela 

6). 

Ao avaliar à idade, observou-se que os pacientes avaliados no hospital-dia tinham 

entre seis e dezoito anos, com idade mediana de 11 anos. Os pais ou responsáveis pelas 

crianças e adolescentes relataram possuir uma renda familiar mediana de R$ 724,00 reais e 

que a mediana do número de membros na família era de quatro pessoas. Os participantes 

avaliados na unidade específica tinha um tempo mediano de tratamento quimioterápico de 10 

meses. Ao se investigar a quantidade de tratamentos realizados, observou-se que os 

participantes tinham mediana de um tratamento quimioterápico. Metade destes sujeitos 

relataram até duas internações nos últimos doze meses (Tabela 6).  

Algumas informações da amostra específica não foram coletadas, a saber: pais ou 

responsáveis de dez participantes não sabiam informar a renda da família; apenas um 

indivíduo não lembrava o número de tratamento realizado. Não foi possível identificar o 

tempo de tratamento de quatro crianças e adolescentes na unidade. Devido ao grande número 

de hospitalizações, dezessete participantes não souberam informar a quantidade desses 

eventos nos últimos 12 meses.  

 
Tabela 07 – Distribuição de crianças e adolescentes com câncer em tratamento quimioterápico avalidos no 

hospital-dia de acordo com diagnóstico médico, subtipo e fase do tratamento. Fortaleza, 2015. 

Variáveis n % 

Diagnóstico médico   

Leucemia 53 50,0 

Tumor ósseo maligno 15 14,2 

Linfoma 13 12,3 

Sarcoma de partes moles 12 11,3 

Tumor de sistema nervoso central  12 11,3 

Outros cânceres 01 0,9 

Total 106 100,0 

Subtipo   

Leucemia linfoide aguda 43 40,6 

Osteossarcoma 13 12,3 

Rabdomiossarcoma  10 9,4 

Linfoma hodgkin  09 8,5 

Leucemia mieloide aguda 07 6,6 

Outros subtipos câncer de sistema nervoso central 05 4,7 

Glioblastoma 04 3,8 

Neuroblastoma 03 2,8 

Linfoma não-hodgkin 03 2,8 

Leucemia mieloide crônica 03 2,8 

Sarcoma de ewing 02 1,9 

Outros subtipos de tumores de partes moles 02 1,9 

Linfoma de burkitt 01 0,9 

Outros subtipos de cânceres 01 0,9 

Total  106 100,0 

Fase do tratamento    

Manutenção 33 31,1 

 Continua... 
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...continuação 

Consolidação 06 5,7 

Intensificação 03 2,8 

Outras fases 06 5,6 

Total 48 45,3 

n - número de indivíduos; % - percentual. 

 

Leucemias (50,0%), Tumores ósseos malignos (14,2%), Linfomas (12,3%) e 

Sarcomas de partes moles (11,3%) são os cânceres mais prevalentes nas crianças e nos 

adolescentes avaliados no hospital-dia. Leucemia Linfoide Aguda (40,6%) e Osteossarcoma 

(12,6%) são os subtipos de cânceres mais prevalentes na unidade específica. Ao investigar a 

fase de tratamento quimioterápico das crianças e dos adolescentes que foram avaliados no 

hospital-dia, percebeu-se que 31,1% da sub-amostra estava em fase de manutenção (Tabela 

7). Informações referentes à fase de tratamento de algumas crianças e adolescentes não foram 

coletadas, por falta dos dados no prontuário. 

 

Tabela 08 – Prevalência dos indicadores clínicos do diagnóstico de enfermagem Conforto prejudicado em 

crianças e adolescentes com câncer em tratamento quimioterápico avaliados no hospital-dia. Fortaleza, 2015. 

Variáveis 
                Presente               Ausente 

n % n % 

Indicadores clínicos     

Relato de sentir-se desconfortável 79 74,5 27 25,5 

Relato de falta de sentir-se a vontade com a situação  52 49,1 54 50,9 

Irritabilidade 52 53,8 49 46,2 

Medo 51 48,1 55 51,9 

Relato de falta satisfação com a situação 45 42,5 61 57,5 

Choro 45 42,5 61 57,5 

Inquietação 32 30,2 74 69,8 

Relato de sentir calor 27 25,5 79 74,5 

Relato de sentir frio 26 24,5 80 75,5 

Padrão de sono perturbado 23 21,7 83 78,3 

Relato de fome 20 18,9 86 81,1 

Incapacidade de relaxar 18 17,0 88 83,0 

Relato de prurido  17 16,0 89 84,0 

Ansiedade 16 15,1 88 83,0 

Lamentação 13 12,3 93 87,7 

Relato de sintomas de angustia  12 11,3 94 88,7 

Suspiros 00 00 106 100,0 

n - número de indivíduos;  % - percentual. 

 

Relato de sentir-se desconfortável (74,5%), Relato de falta de sentir-se a vontade 

com a situação (49,1%) e Irritabilidade (53,8%) foram os indicadores clínicos do diagnóstico 

Conforto prejudicado mais apresentados pela sub-amostra de crianças e adolescentes 

avaliados no hospital-dia (Tabela 8).  

 

4.2.2 Análise dos dados de crianças e adolescentes com câncer em tratamento quimioterápico 

avaliados na unidade de internação  
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Tabela 9 – Apresentação dos dados sociodemográficos de crianças e adolescentes com câncer em tratamento 

quimioterápico avaliados na internação. Fortaleza, 2015.  
Variáveis  n % 

Faixa etária   

Criança 49 57,0 

Adolescente 37 43,0 

Total 86 100,0 

Sexo   

Masculino 46 53,5 

Feminino 40 46,5 

Total 86 100,0 

Naturalidade   

Interior 55 64,0 

Capital 27 31,4 

Outro Estado 04 4,7 

Total 86 100,0 

Procedência   

Interior 61 70,9 

Capital 24 27,9 

Outro estado 01 1,2 

Total 86 100,0 

Frequenta Escola   

Sim 37 43,0 

Não 49 57,0 

Total 86 100,0 

Comorbidades   

Sim 13 15,1 

Não 73 84,9 

Total 86 100,0 

Antecedentes familiares para câncer   

Sim 23 26,7 

Não 63 73,3 

Total 86 100,0 

Procedimento cirúrgico   

Sim 21 24,4 

Não 65 75,6 

Total 86 100,0 

 n Média DP Mediana Mín Máx IQ 
Valor 

p* 

Idade (anos) 86 10,92 3,301 11,00 6 17 6 0,007 

Renda familiar (reais) 80 969,65 987,127 724,00 0 7000 508 0,000 

N° de membros na família 86 4,34 1,460 4,00 2 10 2 0,000 

Tempo de tratamento (meses) 84 3,71 6,095 1,00 0 36 5 0,000 

Dias de internação 86 6,08 5,305 4,00 1 31 7 0,000 

N° de internações no ano 69 2,33 1,923 2,00 1 11 2 0,000 

N° de tratamentos  86 1,19 0,448 1,00 1 03 0 0,000 

n - Número de indivíduos; % - Percentual; DP - Desvio padrão; IQ - Intervalo interquartílico; *Teste de 

Kolmogorov-Smirnov. 

 

A maioria dos pacientes avaliados na internação pertencia ao grupo criança 

(57,0%) e ao sexo masculino (53,5%). Um considerável número de atendimentos na unidade 

foi realizado em crianças e adolescentes cuja naturalidade e procedência são de cidades do 

interior do estado do Ceará (64% e 70,9% respectivamente). Muitos pacientes ficam 
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hospitalizados por um longo período e não frequentam a escola (57%). Algumas 

comorbidades foram identificadas, mas grande parte dos indivíduos avaliados não possuíam 

outras doenças (84,9%). Antecedentes familiares para a doença foram investigados, porém, 

73,3% da amostra informou que não possuía nenhum parente de primeiro ou segundo grau 

que tivesse câncer. Além disso, 75,6% das crianças e dos adolescentes informaram não ter 

realizado nenhuma cirurgia específica para o tratamento de câncer (Tabela 9).   

A mediana de idade das crianças e adolescentes que estavam hospitalizados era de 

11 anos e a renda familiar dos pais ou responsáveis pelas crianças e pelos adolescentes variou 

de R$ 00,00 até R$ 7000,00 reais, com mediana de R$ 969,65 reais. A estrutura familiar desse 

grupo específico era composta com mediana de quatro pessoas por casa. Os participantes 

nesta unidade específica tinham realizado uma mediana de um tratamento quimioterápico e de 

duas internações por ano. A sub-amostra que estava na unidade de internação estava entre 

zero a 36 meses de tratamento quimioterápico, com mediana de um mês (Tabela 9).   

Dados sobre a renda familiar, o tempo em dias para descobrir o diagnóstico 

médico de câncer, bem como o tempo de tratamento e o número de internações de alguns 

participantes não foram relatados pelos pais e responsáveis dos clientes que foram avaliados 

na unidade de internação.  

 
Tabela 10 – Distribuição de crianças e adolescentes com câncer em tratamento quimioterápico avaliados na 

internação de acordo com diagnóstico médico, subtipo e fase do tratamento. Fortaleza, 2015. 

Variáveis n % 

Diagnóstico médico   

Leucemia 34 39,5 

Linfoma  18 20,9 

Tumor ósseo maligno 13 15,1 

Sarcoma de partes moles 09 10,5 

Outros cânceres  07 8,1 

Tumor de sistema nervoso central 05 5,8 

Total 86 100,0 

Subtipo   

Leucemia linfoide aguda 22 25,6 

Leucemia mieloide aguda  12 14,0 

Linfoma não-hodgkin  12 14,0 

Osteossarcoma  10 11,6 

Outros subtipos de cânceres  06 7,0 

Rabdomiossarcoma  05 5,8 

Linfoma hodgkin  05 5,8 

Outros subtipos de tumores de partes moles  04 4,7 

Sarcoma de Ewing  03 3,5 

Outros subtipos câncer de sistema nervoso central 03 3,5 

Neuroblastoma 02 2,3 

Linfoma de burkitt 01 1,2 

Total  85 98,8 

Fase do tratamento    

Indução 15 17,4 

 Continua... 
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 ...continuação 

Manutenção 07 8,1 

Intensificação 06 7,0 

Consolidação 06 7,0 

Total 34 39,5 

n - número de indivíduos;  % - percentual. 

 

Os diagnósticos de cânceres mais prevalentes em crianças e adolescentes que 

estavam internadas no Centro pediátrico do câncer eram Leucemias (39,5%), Linfomas 

(20,9%), Tumores ósseos malignos (15,1%) e Sarcomas de partes moles (10,5%). Os subtipos 

de cânceres mais prevalentes na amostra foram quatro: Leucemia Linfoide Aguda (25,6%), 

Leucemia Mieloide Aguda, Linfoma não-hodgkin (14%) e Osteossarcoma (11,6%). Na 

hospitalização, a fase de tratamento quimioterápico mais prevalente foi a de indução (17,4%) 

(Tabela 10). 

Na sub-amostra hospitalizada, um participante tinha o diagnóstico médico de 

Retinoblastoma, que não possui subtipo. Alguns prontuários não especificavam a fase de 

tratamento quimioterápico do paciente. 

  

Tabela 11 – Prevalência dos indicadores clínicos do diagnóstico de enfermagem Conforto prejudicado em 

crianças e adolescentes com câncer em tratamento quimioterápico avaliados na internação. Fortaleza, 2015. 

Variáveis 
             Presente               Ausente 

n % n % 

Indicadores clínicos     

Relato de sentir-se desconfortável 81 94,2 05 5,8 

Relato de falta de satisfação com a situação 63 73,3 23 26,7 

Relato de sentir frio  56 65,1 30 34,9 

Choro  52 60,5 34 39,5 

Relato de falta de sentir-se a vontade com a situação 49 57,0 37 43,0 

Irritabilidade  49 57,0 37 43,0 

Medo  47 54,7 39 45,3 

Inquietação  34 39,5 52 60,5 

Relato de fome  26 30,2 60 69,8 

Padrão de sono perturbado 23 26,7 63 73,3 

Relato de prurido  21 24,4 65 75,6 

Incapacidade de relaxar 19 22,1 67 77,9 

Lamentação 16 18,6 70 81,4 

Relato de sentir calor  16 18,6 70 81,4 

Ansiedade 12 14,0 69 80,2 

Relato de sintomas de angustia  07 8,1 79 91,9 

Suspiros 00 00 86 100,0 

n - número de indivíduos;  % - percentual. 

 

Na Tabela 11, foram apresentadas as frequências dos indicadores clínicos do 

diagnóstico Conforto prejudicado. Ao avaliar os dados, seis indicadores apresentaram 

prevalência acima de 50% em crianças e adolescentes que estavam hospitalizados: Relato de 

sentir-se desconfortável (94,2%), Relato de falta de satisfação com a situação (73,3%), 
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Relato de sentir frio (65,1%), Choro (60,5%), Relato de falta de sentir-se a vontade com a 

situação (57%), Irritabilidade (57%) e Medo (54,7%).  

 

4.2.3 Analise de associação estatística das variáveis por local de avaliação na unidade 

hospitalar 

 

A seção a seguir apresenta informações de duas sub-amostras da pesquisa, 

avaliadas em unidades diferentes de um mesmo hospital. Desta forma, serão analisadas as 

variáveis dos sub-grupos, por meio de testes estatísticos, além da existência de proporções 

com diferenças estatisticamente significantes entre os indivíduos que foram avaliados no 

hospital-dia e na internação. 

 

Tabela 12 - Associação de variáveis sociodemográficos por local de avaliação na unidade hospitalar. Fortaleza, 

2015. 

 Hospital-dia 

n 

Internação 

n 

Valor p* 

Sexo    

Masculino 56 46 0,928 

Feminino 50 40  

Naturalidade    

Capital 40 27  

Interior 61 55 0,631 

Outro estado 05 04  

Procedência     

Capital 37 24  

Interior 68 61 0,602 

Outro estado 01 01  

Estuda    

Sim 33 37 0,089 

Não 73 49  

Comorbidades    

Sim 08 13 0,095 

Não 98 73  

Antecedente familiar para câncer    

Sim 33 23 0,506 

Não 73 63  

Procedimento cirúrgico    

Sim 27 21 0,867 

Não 79 65  

Diagnóstico médico    

Leucemia 53 34  

Linfoma 13 18  

Tumor de SNC 09 03 0,078 

Tumor de SNP 03 02  

Sarcomas de partes moles 12 09  

Tu ósseo maligno 15 13  

Outros cânceres 01 07  
*
 Teste de Qui-quadrado de Pearson; ** Sistema Nervoso Central; *** Sistema Nervoso Periférico. 
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A tabela 12 compara as crianças e os adolescentes que foram avaliados no 

hospital-dia com os que estavam hospitalizados, em relação ao sexo, procedência, 

naturalidade, estudos, comorbidades, antecedentes familiares para câncer, realização de 

procedimento cirúrgico. De acordo com o exposto na tabela, embora exista diferença nas 

frequências das variáveis quando comparadas as duas sub-amostras, os testes aplicados 

indicam que estas não são estatisticamente significantes (p > 0,05).  

 

Tabela 13 - Associação entre os indicadores clínicos de Conforto prejudicado e o local de avaliação na unidade 

de tratamento. Fortaleza, 2015. 

Indicadores clínicos Hospital-dia 

n 

Internação 

n 

Valor p* 

Ansiedade    

Ausente 88 69 0,915 

Presente 16 12  

Choro    

Ausente  61 34 0,013 

Presente 45 52  

Incapacidade de relaxar    

Ausente  88 67 0,372 

Presente 18 19  

Inquietação    

Ausente 74 52 0,175 

Presente 32 34  

Irritabilidade    

Ausente 49 37 0,657 

Presente 57 49  

Lamentação    

Ausente  93 70 0,222 

Presente 13 16  

Medo    

Ausente 55 39 0,367 

Presente 51 47  

Padrão de sono Perturbado    

Ausente 83 63 0,415 

Presente 23 23  

Relato de falta de satisfação com a situação    

Ausente 61 23 0,000 

Presente 45 63  

Relato de falta de sentir-se a vontade com a situação    

Ausente 54 37 0,274 

Presente 52 49  

Relato de prurido    

Ausente  89 65 0,147 

Presente 17 21  

Relato de fome    

Ausente 86 60 0,067 

Presente 20 26  

Relato de sentir calor    

Ausente 79 70 0,256 

Presente 27 16  

Relato de sentir frio    

Ausente 80 30 0,000 

Presente 26 56  

 Continua... 
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  ...continuação 

Relato de sentir-se desconfortável    

Ausente 27 05 0,000 

Presente 79 81  

Relato de sintomas de angustia    

Ausente 94 79 0,463 

Presente 12 07  
*
 Teste de Qui-quadrado de Pearson. 

 

Para o diagnóstico Conforto prejudicado, quatro indicadores apresentaram 

associação estatística significante com o local de avaliação, foram: Choro (p=0,013), Relato 

de falta de satisfação com a situação (p=0,000), Relato de sentir frio (p=0,000) e Relato de 

sentir-se desconfortável (p=0,000). Desta forma, os indicadores citados foram mais 

evidenciados em crianças e adolescentes que estavam internados (Tabela 13). 

As tabelas 14 e 15 apresentam as análises de classe latente (modelo ajustado) para 

os indicadores de Conforto prejudicado de crianças e adolescentes avaliados no hospital-dia e 

na internação. Em todas as análises de classe latente, foi gerado para os grupos específicos o 

modelo nulo, conforme exposto anteriormente, mas, a seguir, serão apresentados apenas o 

modelo ajustado, por representar o conjunto de indicadores significantes para ocorrência de 

Conforto prejudicado em cada grupo. 

 

4.2.4 Sensibilidade e especificidade dos indicadores clínicos por meio da análise de classe 

latente por local de avaliação na unidade hospitalar 

 

Tabela 14 – Valores de sensibilidade e de especificidade dos indicadores clínicos do diagnóstico Conforto 

prejudicado estimado por meio da análise de classe latente (ACL) ajustada para as crianças e adolescentes 

avaliados no hospital-dia. Fortaleza, 2015. 

Indicadores clínicos Se IC Es IC 

Hospital-dia       

Ansiedade 38,28 12,14 67,66 89,19 82,20 96,29 

Incapacidade de relaxar 48,64 21,45 80,94 89,22 81,52 95,79 

Irritabilidade 86,70 63,59 100,00 52,67 42,54 64,20 

Lamentação 74,90 40,28 100,00 100,00 97,41 100,00 

Padrão de sono perturbado 48,62 23,75 77,78 83,57 74,94 91,66 

Relato de falta de satisfação com a situação 92,06 74,10 100,00 67,26 56,84 78,76 

Relato de sentir-se desconfortável 93,72 77,07 100,00 29,23 20,29 39,75 

Relato de sintomas de angústia 36,44 10,28 64,76 93,60 87,39 99,16 

Diagnóstico de enfermagem %      

Conforto prejudicado 16,94   G²: 94,08 gl: 87 p = 0,283 

% - Percentual; Se – Sensibilidade; IC - Intervalo de confiança; Es – Especificidade; G²: teste da razão de 

verossimilhança; gl: grau de liberdade. 

 

Relato de falta de satisfação com a situação, Relato de sentir-se desconfortável e 

Irritabilidade foram os indicadores sensíveis para Conforto prejudicado em crianças e 
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adolescentes avaliados no hospital-dia. Ansiedade, Incapacidade de relaxar, Lamentação, 

Padrão de sono perturbado e Relato de sintomas de angústia mostraram-se específicos 

quando analisados nessa sub-amostra. Com base no modelo, o diagnóstico de enfermagem 

Conforto prejudicado esteve presente em 16,94% das crianças e dos adolescentes avaliados no 

hospital-dia (Tabela 14).  

 

Tabela 15 – Valores de sensibilidade e de especificidade dos indicadores clínicos do diagnóstico Conforto 

prejudicado estimado por meio da análise de classe latente (ACL) ajustada para as crianças e adolescentes 

avaliados na unidade de internação. Fortaleza, 2015. 
Indicadores clínicos Se IC Es IC 

Unidade de internação        

Ansiedade 34,49 19,57 54,34 97,73 91,50 100,00 

Incapacidade de relaxar 54,99 36,51 76,84 100,00 95,82 100,00 

Irritabilidade 96,16 88,30 100,00 69,34 53,41 84,30 

Lamentação 46,31 28,28 69,19 100,00 96,81 100,00 

Padrão de sono perturbado 45,50 27,71 64,15 85,85 74,63 96,63 

Relato de falta de satisfação com a situação 87,27 74,10 100,00 36,16 21,70 49,64 

Relato de sentir calor 22,58 08,02 39,34 84,07 72,56 94,88 

Relato de sentir-se desconfortável 100,00 98,59 100,00 09,72 01,98 19,29 

Relato de sintomas de angústia 17,50 05,58 33,35 98,15 93,12 100,00 

Diagnóstico de enfermagem %      

Conforto prejudicado 39,84   G²: 77,80 gl: 62 p = 0,085 

% - Percentual; Se – Sensibilidade; IC - Intervalo de confiança; Es – Especificidade; G²: teste da razão de 

verossimilhança; gl: grau de liberdade. 

 

Ao analisar os indicadores de Conforto prejudicado em crianças e adolescentes 

avaliados na internação de acordo com o modelo de classe latente, observou-se que Relato de 

falta de satisfação com a situação, Relato de sentir-se desconfortável e Irritabilidade foram 

sensíveis para o diagnóstico. Ansiedade, Incapacidade de relaxar, Lamentação, Padrão de 

sono perturbado, Relato de sentir calor e Relato de sintomas de angústia foram os 

indicadores específicos. O diagnóstico de enfermagem Conforto prejudicado esteve presente 

em 39,84% das crianças e dos adolescentes avaliados na internação (Tabela 15).  

 

4.3 Análise estatística dos dados por faixa etária 

 

Esta sessão apresenta as análises realizadas para os dados dos grupos criança 

(n=103) x adolescente (n=89). Para cada grupo foram avaliados os dados sociodemográficos, 

clínicos, bem como a frequência dos indicadores de Conforto prejudicado. Além disso, 

associações estatísticas foram calculadas para verificar relações entre o grupo criança ou 

adolescente com as variáveis do estudo. Por fim, serão apresentadas as medidas de acurácia 
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dos indicadores clínicos de Conforto prejudicado manifestado por criança e adolescentes com 

câncer em tratamento quimioterápico. Para isso, foi realizada a análise de classe latente para 

cada sub-amostra.  

 

4.3.1 Análise dos dados de crianças com câncer em tratamento quimioterápico 

 

Tabela 16 – Apresentação dos dados sociodemográficos de crianças com câncer em tratamento quimioterápico. 

Fortaleza, 2015.  

Variáveis  n % 

Local de avaliação   

Hospital-dia 54 52,4 

Unidade de internação 49 47,6 

Total 103 100,0 

Sexo   

Masculino 54 52,4 

Feminino 49 47,6 

Total 103 100,0 

Naturalidade   

Interior 66 64,1 

Capital 31 30,1 

Outro Estado 06 5,8 

Total 103 100,0 

Procedência   

Interior 76 73,8 

Capital 27 26,2 

Outro estado 00 0,0 

Total 103 100,0 

Frequenta Escola   

Sim 43 41,7 

Não 60 58,3 

Total 103 100,0 

Comorbidades   

Sim 15 14,6 

Não 88 85,4 

Total 103 100,0 

Antecedentes familiares para câncer   

Sim 26 25,2 

Não 77 74,8 

Total 103 100,0 

Procedimento cirúrgico   

Sim 25 24,3 

Não 78 75,7 

Total 103 100,0 

 n Média DP Mediana Mín Máx IQ 
Valor 

p* 

Idade (anos) 103 8,10 1,672 8,00 6 11 3 0,000 

Renda familiar (reais) 96 813,86 535,260 724,00 0 3000 438 0,000 

N° de membros na família 103 4,27 1,402 4,00 2 10 2 0,000 

Tempo de tratamento (meses) 98 8,56 9,678 4,00 0 39 12 0,000 

Dias de internamento 49 6,69 6,022 4,00 1 31 8 0,000 

N° de internações no ano 88 3,00 3,252 2,00 0 18 3 0,000 

N° de tratamentos  103 1,17 0,406 1,00 1 3 0 0,000 

n - Número de indivíduos; % - Percentual; DP - Desvio padrão; IQ - Intervalo interquartílico; *Teste de 

Kolmogorov-Smirnov. 
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Ao analisar o grupo criança, percebe-se que a maioria foi avaliada no hospital-dia 

(52,4%) e pertencia ao sexo masculino (52,4%). Em relação à naturalidade e procedência, 

66% da amostra são advindas de cidades do interior do estado do Ceará. Mais da metade da 

sub-amostra não frequentava a escola (58,3%). Os responsáveis/pais pelas crianças afirmaram 

que 85,4% não possuíam comorbidades, bem como não tinham histórico de câncer na família 

(74,8%). Quanto à investigação de realização de cirurgia, 75,7% das crianças nunca 

realizaram esse procedimento para correção da doença.  

As crianças da pesquisa tinham entre seis e 11 anos, com idade mediana de oito 

anos. A renda familiar teve mediana de R$ 724,00 reais. Metade dos participantes tinham 

famílias compostas por até quatro pessoas. A sub-amostra tinha um tempo de tratamento que 

variou de zero a 39 meses. Para número de internamentos e tratamentos quimioterápicos, as 

medianas apresentadas foram de dois e de um, respectivamente (Tabela 16).  

Algumas informações não puderam ser verificadas no estudo, por falta de 

conhecimento sobre o item investigado por parte dos responsáveis e pais pelas crianças. Não 

foi informada a renda familiar de sete crianças; para cinco crianças, não foi coletado o tempo 

de tratamento; 15 pais não souberam dizer quantas vezes a criança se internou ao longo do 

ano. Em relação aos dias de tratamento, 54 crianças foram avaliadas no hospital-dia, portanto 

não estavam internadas. 

 

Tabela 17 – Distribuição de crianças com câncer em tratamento quimioterápico avaliadas na internação e no 

hospital-dia de acordo com diagnóstico médico, subtipo e fase do tratamento. Fortaleza, 2015. 

Variáveis n % 

Diagnóstico médico   

Leucemia 52 50,5 

Linfoma 13 12,6 

Tumor ósseo maligno 13 12,6 

Sarcoma de partes moles 10 9,7 

Tumor de sistema nervoso central 09 8,8 

Outros cânceres 06 5,8 

Total 103 100,0 

Subtipo   

Leucemia linfoide aguda 43 41,7 

Osteossarcoma 12 11,7 

Leucemia mieloide aguda 09 8,7 

Rabdomiossarcoma 09 8,7 

Linfoma não-hodgkin 08 7,8 

Outros subtipos de cânceres  05 4,9 

Neuroblastoma  04 3,9 

Outros subtipos câncer de sistema nervoso central  04 3,9 

Linfoma hodgkin  03 2,9 

Linfoma de burkitt  02 1,9 

Outros subtipos de tumor de partes moles 01 1,0 

Glioblastoma 01 1,0 

  Continua... 
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 ...continuação 

Sarcoma de Ewing 01 1,0 

Total  102 99,0 

Fase do tratamento    

Manutenção 23 22,3 

Indução 10 9,7 

Consolidação 08 7,8 

Intensificação 07 6,8 

Outras fases 01 1,0 

Total 49 47,6 

n - número de indivíduos; % - percentual. 

 

Os cânceres mais prevalentes em crianças são: Leucemias (50,5%), Linfomas e 

Tumores ósseos malignos (12,6%). Ao especificar o diagnóstico médico, ganha destaque os 

seguintes subtipos de cânceres: Leucemia Linfoide Aguda (41,7%) e Osteossarcoma (11,7%). 

Em relação à fase de tratamento quimioterápico, 22,3% da sub-amostra estava na fase de 

manutenção (Tabela 17). 

Uma criança tinha o diagnóstico médico de Retinoblastoma que não possui 

subtipo. Alguns prontuários não especificavam a fase de tratamento quimioterápico do 

paciente.  

 

Tabela 18 – Prevalência dos indicadores clínicos do diagnóstico de enfermagem Conforto prejudicado em 

crianças com câncer em tratamento quimioterápico avaliadas na internação ou no hospital-dia. Fortaleza, 2015. 

Variáveis 
            Presente              Ausente 

n % n % 

Indicadores clínicos     

Relato de sentir-se desconfortável 84 81,6 19 18,4 

Choro 68 66,0 35 34,0 

Medo 65 63,1 38 35,9 

Relato de falta satisfação com a situação 64 62,1 39 37,9 

Relato de falta de sentir-se a vontade com a situação 60 58,3 43 41,7 

Irritabilidade 58 56,3 45 43,7 

Relato de sentir frio 46 44,7 57 55,3 

Inquietação 38 36,9 65 63,1 

Padrão de sono perturbado 26 25,2 77 74,8 

Relato de fome 22 21,4 81 78,6 

Relato de sentir calor 22 21,4 81 78,6 

Relato de prurido 21 20,4 82 79,6 

Lamentação 20 19,4 83 80,6 

Incapacidade de relaxar 15 14,6 88 85,4 

Ansiedade 14 13,6 83 80,6 

Relato de sintomas de angustia  13 12,6 90 87,4 

Suspiros 00 00 103 100,0 

n - número de indivíduos; % - percentual. 

 

Quando avaliado na sub-amostra infantil, os indicadores clínicos do diagnóstico 

Conforto prejudicado mais prevalentes foram: Relato de sentir-se desconfortável (81,6%), 
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Choro (66,0%), Medo (63,1%), Relato de falta de satisfação com a situação (62,1%), Relato 

de falta de sentir-se a vontade com a situação (58,3%) e Irritabilidade (56,3%) (Tabela 18).  

 

4.3.2 Análise dos dados de adolescentes com câncer em tratamento quimioterápico 

 
Tabela 19 - Apresentação dos dados sociodemográficos de adolescentes com câncer em tratamento 

quimioterápico. Fortaleza, 2015.  

Variáveis  n % 

Grupo   

Hospital-dia 52 58,4 

Unidade de internação 37 41,6 

Total 89 100,0 

Sexo   

Masculino 48 53,9 

Feminino 41 46,1 

Total 89 100,0 

Naturalidade   

Interior 50 56,2 

Capital 36 40,4 

Outro Estado 03 3,4 

Total 89 100,0 

Procedência   

Interior 53 59,6 

Capital 34 38,2 

Outro estado 02 2,2 

Total 89 100,0 

Frequenta Escola   

Sim 27 30,3 

Não 62 69,7 

Total 89 100,0 

Comorbidades   

Sim 06 6,7 

Não 83 93,3 

Total 89 100,0 

Antecedentes familiares para câncer   

Sim 30 33,7 

Não 59 66,3 

Total 89 100,0 

Procedimento cirúrgico   

Sim 23 25,8 

Não 66 74,2 

Total 89 100,0 

 n Média DP Mediana Mín Máx IQ 
Valor 

p* 

Idade (anos) 89 14,09 1,635 14,00 12 18 3 0,000 

Renda familiar (reais) 80 1042,70 970,241 724,00 0 7000 550 0,000 

N° de membros na família 89 4,49 1,538 4,00 2 11 1 0,000 

Tempo de tratamento (meses) 88 9,69 11,434 5,00 0 57 15 0,000 

Dias de internamento 37 5,27 4,114 4,00 1 16 5 0,000 

N° de internações no ano 70 3,26 3,775 2,00 0 21 3 0,000 

N° de tratamentos  88 1,16 0,398 1,00 1 3 0 0,000 

n - Número de indivíduos; % - Percentual; DP - Desvio padrão; IQ - Intervalo interquartílico; *Teste de 

Kolmogorov-Smirnov. 

A maioria dos adolescentes da pesquisa foram avaliados no hospital-dia (58,4%) e 
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pertenciam ao sexo masculino (53,9%). Grande parte dessa sub-amostra era natural (56,2%) e 

procedente (59,6%) de cidades do interior do estado do Ceará. Muitos adolescentes deixaram 

os estudos para realizar o tratamento (69,7%). Nessa sub-amostra, destaca-se que: 93,3% dos 

indivíduos não possuíam comorbidades; 66,3% da amostra não tinham histórico de câncer na 

família e 74,2% dos adolescentes negaram a realização de procedimento cirúrgico por causa 

da doença (Tabela 19).  

Os adolescentes avaliados tinham entre 12 e 18 anos, com idade mediana de 14 

anos. Metade do grupo tinha renda familiar de até R$ 724,00 reais. O núcleo familiar dos 

adolescentes tinha mediana de quatro pessoas. O tempo de tratamento variou de zero a 57 

meses com mediana de cinco meses. Os adolescentes estavam com mediana de um tratamento 

e duas internações por ano (Tabela 19). 

Algumas informações não foram relatadas pelos pais ou responsáveis dos 

adolescentes ou mesmo os adolescentes (não sabiam ou não lembravam): renda familiar, 

tempo de tratamento e o quantitativo de internações no ano.   

 

Tabela 20 – Distribuição de adolescentes com câncer em tratamento quimioterápico, avaliados na internados e 

no hospital-dia de acordo com diagnóstico médico, subtipo e fase do tratamento. Fortaleza, 2015. 
Variáveis n % 

Diagnóstico médico   

Leucemia 35 39,3 

Linfoma 18 20,2 

Tumor ósseo maligno 15 16,9 

Sarcoma de partes moles 11 12,4 

Tumor de sistema nervoso central  08 9,0 

Outros cânceres 02 2,2 

Total 89 100,0 

Subtipo   

Leucemia linfoide aguda 22 24,7 

Osteossarcoma 11 12,4 

Linfoma hodgkin  11 12,4 

Leucemia mieloide aguda  10 11,2 

Linfoma não-hodgkin 07 7,9 

Rabdomiossarcoma 06 6,7 

Outros subtipos de tumor de partes moles  05 5,6 

Sarcoma de Ewing  04 4,5 

Outros subtipos câncer de sistema nervoso central  04 4,5 

Glioblastoma  03 3,4 

Leucemia mieloide crônica  03 3,4 

Outros subtipos de cânceres 02 2,2 

Neuroblastoma 01 1,1 

Total  89 100,0 

Fase do tratamento    

Manutenção 17 19,1 

Indução 07 7,9 

Consolidação 04 4,5 

Intensificação 02 2,2 

Outras fases 03 3,3 

Total 33 37,1 
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n - número de indivíduos; % - percentual. 

 

Leucemias (39,3%), Linfomas (20,2%), Tumores ósseos malignos (16,9%) e 

Sarcomas de partes moles (12,4%) foram os diagnósticos mais prevalentes em adolescentes. 

Leucemia Linfoide Aguda (24,7%), Linfoma não-hodgkin e Osteossarcoma (12,4%) e 

Leucemia mieloide aguda (11,2%) ganharam destaque quanto ao tipo de câncer mais 

prevalente. Em relação à fase de tratamento quimioterápico, 19,1% da sub-amostra já 

encontrava-se na fase de manutenção (Tabela 20). 

 

Tabela 21 – Prevalência dos indicadores clínicos do diagnóstico de enfermagem Conforto prejudicado em 

adolescentes com câncer em tratamento quimioterápico, avaliados na internação e no hospital-dia. Fortaleza, 

2015. 

Variáveis 
              Presente              Ausente 

n % n % 

Indicadores clínicos     

Relato de sentir-se desconfortável 76 85,4 13 14,6 

Irritabilidade 48 53,9 41 46,1 

Relato de falta satisfação com a situação 44 49,4 45 50,6 

Relato de falta de sentir-se a vontade com a situação 41 46,1 48 53,9 

Relato de sentir frio 36 40,4 53 59,6 

Medo 33 37,1 56 62,9 

Choro 29 32,6 60 67,4 

Inquietação 28 31,5 61 68,5 

Relato de fome 24 27,0 65 73,0 

Incapacidade de relaxar 22 24,7 67 75,3 

Relato de sentir calor 21 23,6 68 76,4 

Padrão de sono perturbado  20 22,5 69 77,5 

Relato de prurido  17 19,1 72 80,9 

Ansiedade 14 15,7 74 83,1 

Lamentação 09 10,1 80 89,9 

Relato de sintomas de angustia  06 6,7 83 93,3 

Suspiros 00 00 103 100,0 

n - número de indivíduos; % - percentual. 

 

Relato de sentir-se desconfortável (85,4%) e Irritabilidade (53,9%) foram os dois 

indicadores de Conforto prejudicado mais relatados ou apresentados pelos adolescentes da 

pesquisa (Tabela 21). 

 

4.3.3 Analise de associação estatística das variáveis por faixa etária 

 

Tabela 22 - Associação estatística das variáveis crianças e adolescentes com os dados sociodemográficos. 

Fortaleza, 2015. 

 Criança 

n 

Adolescente 

n 

Valor p* 

Sexo    

Masculino 54 48 0,835 

Feminino 49 41  

Naturalidade    

   Continua... 
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   ...continuação 

Capital 31 36  

Interior 66 50 0,267 

Outro estado 06 03  

Procedência     

Capital 27 34  

Interior 76 53 0,036 

Outro estado 00 02  

Estuda    

Sim 43 27 0,101 

Não 60 62  

Comorbidades    

Sim 15 06 0,083 

Não 88 83  

Antecedente familiar para câncer    

Sim 26 30 0,198 

Não 77 59  

Procedimento cirúrgico    

Sim 25 23 0,802 

Não 78 66  

Diagnóstico médico    

Leucemia 52 35  

Linfoma 13 18  

Tumor de SNC** 05 07 0,297 

Tumor de SNP*** 04 01  

Sarcomas de partes moles 10 11  

Tu ósseo maligno 13 15  

Outros cânceres 06 02  
*
 Teste de Qui-quadrado de Pearson; ** Sistema Nervoso Central; *** Sistema Nervoso Periférico. 

 

Foi explanado na Tabela 22, as análises que comparam as crianças e os 

adolescentes com as variáveis sexo, procedência, naturalidade, estudos, comorbidades, 

antecedentes familiares para câncer, realização de procedimento cirúrgico. De acordo com o 

exposto, a variável procedência mostrou diferença estatisticamente significante quando 

comparadas as duas sub-amostras (p < 0,005). Portanto, a proporção de crianças advindas de 

cidades do interior para realizar o tratamento de câncer é maior do que a de adolescentes. 

 

Tabela 23 - Associação entre os indicadores clínicos do diagnóstico Conforto prejudicado e a variável faixa 

etária. Fortaleza, 2015. 

Indicadores clínicos Criança 

n 

Adolescente 

n 

Valor p 

Ansiedade    

Ausente 83 74 0,780 

Presente 14 14  

Choro    

Ausente  35 60 0,000 

Presente 68 29  

Incapacidade de relaxar    

Ausente  88 67 0,075 

Presente 15 22  

Inquietação    

Ausente 65 61 0,429 

   Continua... 
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Presente 38 28  

Irritabilidade    

Ausente 45 41 0,471 

Presente 58 48  

Lamentação    

Ausente  83 80 0,073 

Presente 20 09  

Medo    

Ausente 38 56 0,000 

Presente 65 33  

Padrão de sono Perturbado    

Ausente 77 69 0,654 

Presente 26 20  

Relato de falta de satisfação com a situação    

Ausente 39 45 0,077 

Presente 64 44  

Relato de falta de sentir-se a vontade com a situação    

Ausente 43 48 0,092 

Presente 60 41  

Relato de prurido    

Ausente  82 72 0,823 

Presente 21 17  

Relato de fome    

Ausente 81 65 0,364 

Presente 22 24  

Relato de sentir calor    

Ausente 81 68 0,711 

Presente 22 21  

Relato de sentir frio    

Ausente 57 53 0,556 

Presente 46 36  

Relato de sentir-se desconfortável    

Ausente 19 13 0,477 

Presente 84 76  

Relato de sintomas de angustia    

Ausente 90 83 0,174 

Presente 14 06  

 

Apenas dois indicadores do diagnóstico de enfermagem Conforto prejudicado 

apresentou associação estatística significante com a faixa etária: Choro (p=0,000) e Medo 

(p=0,000). Portanto, os indicadores estiveram mais prevalentes quando avaliados no grupo 

criança (Tabela 23). 

As próximas tabelas apresentam a análise de classe latente (modelo ajustado) para 

os indicadores de Conforto prejudicado de acordo com a faixa etária (crianças e adolescentes).  

 

4.3.4 Sensibilidade e especificidade dos indicadores clínicos por meio da análise de classe 

latente por faixa etária 
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Tabela 24 – Valores de sensibilidade e de especificidade dos indicadores clínicos do diagnóstico Conforto 

prejudicado estimado por meio da análise de classe latente (ACL) ajustada para as crianças avaliadas no 

hospital-dia e na unidade de internação. Fortaleza, 2015. 

Indicadores clínicos Se IC Es IC 

Crianças       

Ansiedade 30,38 12,98 50,62 93,94 86,33 100,00 

Choro 93,44 83,65 100,00 49,20 36,21 63,21 

Incapacidade de relaxar 40,80 23,75 64,64 100,00 96,11 100,00 

Lamentação 54,40 35,91 79,44 100,00 94,77 100,00 

Padrão de sono perturbado 50,03 31,44 71,51 88,51 78,81 98,42 

Relato de prurido 32,12 16,09 49,37 86,12 76,15 95,00 

Relato de sentir-se desconfortável 96,52 88,66 100,00 26,75 15,79 38,30 

Relato de sintomas de angústia 28,50 14,06 46,07 96,20 89,68 100,00 

Diagnóstico de enfermagem %      

Conforto prejudicado 28,43   G²:93,71 gl: 80 p=0,140 

% - Percentual; Se – Sensibilidade; IC - Intervalo de confiança; Es – Especificidade; G²: teste da razão de 

verossimilhança; gl: grau de liberdade. 

 

Os indicadores que apresentaram elevados valores de sensibilidade para Conforto 

prejudicado em crianças foram Choro e Relato de sentir-se desconfortável. Em relação à 

especificidade, quando avaliado no subgrupo, os indicadores mais específicos foram 

Ansiedade, Incapacidade de relaxar, Lamentação, Padrão de sono perturbado, Relato de 

prurido e Relato de sintomas de angústia. Com base no modelo, 28,43% das crianças 

avaliadas na pesquisa apresentaram o diagnóstico de enfermagem Conforto prejudicado 

(Tabela 24).  

 
Tabela 25 – Valores de sensibilidade e de especificidade dos indicadores clínicos do diagnóstico Conforto 

prejudicado estimado por meio da análise de classe latente (ACL) ajustada para adolescentes avaliados no 

hospital-dia e na unidade de internação. Fortaleza, 2015. 

% - Percentual; Se – Sensibilidade; IC - Intervalo de confiança; Es – Especificidade; G²: teste da razão de 

verossimilhança; gl: grau de liberdade. 

 

Ao analisar os indicadores de Conforto prejudicado para os adolescentes de 

acordo com o modelo de classe latente, observou-se que Relato de sentir-se desconfortável e 

Irritabilidade apresentaram elevados valores de sensibilidade. Ansiedade, Incapacidade de 

Indicadores clínicos Se IC Es IC 

Adolescentes        

Ansiedade 28,51 14,14 44,26 95,17 87,46 100,00 

Incapacidade de relaxar 46,10 30,02 65,21 94,54 86,65 100,00 

Irritabilidade 100,00 91,93 100,00 87,56 69,72 100,00 

Lamentação 21,34 10,61 37,09 100,00 100,00 100,00 

Relato de falta de satisfação com a situação 76,12 60,85 93,44 74,59 60,41 88,65 

Relato de prurido 23,65 10,97 38,65 84,99 72,89 94,84 

Relato de sentir-se desconfortável 94,24 85,04 100,00 22,58 10,78 35,90 

Relato de sintomas de angústia 07,11 00,00 16,49 93,59 84,48 100,00 

Diagnóstico de enfermagem %      

Conforto prejudicado 48,22   G²:60,88 gl:71 p=0,798 
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relaxar, Irritabilidade, Lamentação, Relato de prurido e Relato de sintomas de angústia são 

específicos para o diagnóstico quando avaliados nessa sub-amostra. Com base na análise 

realizada pelo modelo específico, Conforto prejudicado esteve presente em 48,22% dos 

adolescentes (Tabela 25).  

 

4.4 Análise estatística dos dados por sexo 

 

4.4.1 Análise dos dados da sub-amostra do sexo masculino 

 
Tabela 26 - Apresentação dos dados sociodemográficos de crianças e de adolescentes com câncer do sexo 

masculino. Fortaleza, 2015. 

Variáveis  n % 

Faixa etária   

Criança 54 52,9 

Adolescente 48 47,1 

Total 102 100,0 

Local de tratamento   

Hospital-dia 56 54,9 

Internação 46 45,1 

Total 102 100,0 

Naturalidade   

Interior 61 59,8 

Capital 41 40,2 

Total 102 100,0 

Procedência   

Interior 65 36,3 

Capital 37 63,7 

Total 102 100,0 

Frequenta Escola   

Sim 37 36,3 

Não 65 63,7 

Total 102 100,0 

Comorbidades   

Sim 09 8,8 

Não 93 91,2 

Total 102 100,0 

Antecedentes familiares para câncer   

Sim 32 31,4 

Não 70 68,6 

Total 102 100,0 

Procedimento cirúrgico   

Sim 25 24,5 

Não 77 75,5 

Total 102 100,0 

 N Média DP Mediana Mín Máx IQ 
Valor 

p* 

Idade (anos) 102 10,76 3,456 11,00 6 18 7 0,000 

Renda familiar (reais) 93 1080,10 905,217 724,00 0 7000 724 0,000 

N° de membros na família 102 4,38 1,428 4,00 2 11 2 0,000 

Tempo de tratamento (meses) 99 8,79 10,265 5,00 0 48 12 0,000 

Dias de internação 46 5,24 4,398 3,00 1 20 6 0,000 

N° de internações no ano 85 3,09 3,358 2,00 0 18 3 0,000 

N° de tratamentos  102 1,19 0,416 1,00 1 3 0 0,000 
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n - Número de indivíduos; % - Percentual; DP - Desvio padrão; IQ - Intervalo interquartílico; *Teste de 

Kolmogorov-Smirno 

Ao avaliar os dados somente para os participantes do sexo masculino, a maioria 

pertenciam ao grupo criança (52,9%) e 54,9% foram avaliados no hospital-dia. Em relação à 

naturalidade e procedência, 59,8% e 63,57%, eram respectivamente, de cidades do interior do 

estado do Ceará. A grande maioria do grupo (63,77%) não frequentava a escola. Ressalta-se 

que 91,2% dos indivíduos não possuíam comorbidades e que 68,6% da amostra não tinha 

histórico de câncer na família. Quanto à investigação de realização de cirurgia para correção 

da doença, 75,5% das crianças e dos adolescentes do sexo masculino negaram a realização 

desse procedimento (Tabela 26).  

Com relação à idade, observou-se que os participantes do sexo masculino tinham 

entre seis e dezoito anos, com idade mediana de 11 anos. A renda familiar dos pais ou 

responsáveis pelas crianças ou pelos adolescentes variou de R$ 00,00 até R$ 7000,00 reais, 

com renda familiar mediana de R$ 724,00 reais. O número de membros na família tinha 

mediana de quatro pessoas. A sub-amostra tinha uma mediana de tempo de tratamento de 

cinco meses e um tratamento quimioterápico realizado. A mediana para a variável número de 

internamentos foi de dois internamentos por ano.  

 

Tabela 27 – Distribuição de crianças e de adolescentes do sexo masculino com câncer em tratamento 

quimioterápico avaliados na internação e no hospital-dia de acordo com diagnóstico médico, subtipo e fase do 

tratamento. Fortaleza, 2015. 

Variáveis N % 

Diagnóstico médico   

Leucemia 43 42,2 

Tumor ósseo maligno  17 16,7 

Linfoma 16 15,7 

Sarcoma de partes moles 13 12,7 

Tumor de sistema nervoso central  11 10,8 

Outros cânceres 02 2,0 

Total 102 100,0 

Subtipo   

Leucemia linfoide aguda 31 30,4 

Osteossarcoma  14 13,7 

Leucemia mieloide aguda  11 10,8 

Rabdomiossarcoma 09 8,8 

Linfoma hodgkin  08 7,8 

Linfoma não-hodgkin 08 7,8 

Neuroblastoma 04 3,9 

Outros subtipos de tumores de partes moles 04 3,9 

Outros subtipos câncer de sistema nervoso central  04 3,9 

Glioblastoma 03 2,9 

Sarcoma de Ewing 03 2,9 

Outros subtipos de cânceres 02 2,0 

Leucemia mieloide crônica 01 1,0 

Total  102 100,0 

Fase do tratamento    

  Continua... 
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  ...continuação 

Manutenção 22 21,6 

Indução 07 6,9 

Consolidação 07 6,9 

Intensificação 06 5,9 

Outras 03 3,0 

Total 45 44,1 

n - número de indivíduos; % - percentual. 

 

Conforme apresentado na Tabela 27, entre os tipos de cânceres mais prevalentes 

nas crianças e nos adolescentes avaliados do sexo masculino, destaca-se: Leucemias (42,2%), 

Tumores ósseos malignos (16,7%), Linfomas (15,7%), e Sarcomas de partes moles (12,7%). 

Ao especificar o diagnóstico médico, tiveram destaque os seguintes subtipos de cânceres: 

Leucemia Linfoide Aguda (30,4%), Leucemia Mieloide Aguda (10,8) e Osteossarcoma 

(13,8%). Em relação à fase de tratamento quimioterápico, 21,6% da sub-amostra estava na 

fase de manutenção. 

 
Tabela 28 – Prevalência dos indicadores clínicos do diagnóstico de enfermagem Conforto prejudicado em 

crianças e adolescentes do sexo masculino com câncer em tratamento quimioterápico. Fortaleza, 2015. 

Variáveis 
                Presente              Ausente 

n % n % 

Indicadores clínicos     

Relato de sentir-se desconfortável 86 84,3 16 15,7 

Relato de falta de sentir-se a vontade com a situação 61 59,8 41 40,2 

Relato de falta de satisfação com a situação 58 56,9 44 43,1 

Irritabilidade    56 54,9 46 45,1 

Medo  51 50,0 51 50,0 

Choro 45 44,1 57 55,9 

Relato de sentir frio 43 42,2 59 57,8 

Inquietação  36 35,3 66 64,7 

Padrão de sono perturbado  29 28,4 73 71,6 

Relato de fome  26 25,5 76 74,5 

Relato de prurido 19 18,6 83 81,4 

Incapacidade de relaxar 19 18,6 83 81,4 

Relato de sentir calor  18 17,6 84 82,4 

Lamentação 15 14,7 87 85,3 

Ansiedade 14 13,7 85 83,3 

Relato de sintomas de angustia  10 9,8 92 90,2 

Suspiros 00 00 86 100,0 

n - número de indivíduos; % - percentual. 

 

Na Tabela 28, foram apresentadas as frequências dos indicadores clínicos do 

diagnóstico Conforto prejudicado quando avaliados em crianças e adolescentes do sexo 

masculino. Desta forma, os mais prevalentes foram: Relato de sentir-se desconfortável 

(84,3%), Relato de falta de sentir-se a vontade com a situação (59,8%), Relato de falta de 

satisfação com a situação (56,9%), Irritabilidade (54,95) e Medo (50,0%).  
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4.4.2 Análise dos dados da sub-amostra do sexo feminino 

 
Tabela 29– Apresentação dos dados sociodemográficos de crianças e de adolescentes com câncer do sexo 

feminino. Fortaleza, 2015. 

Variáveis  n % 

Faixa etária   

Criança 49 54,4 

Adolescente 37 45,6 

Total 90 100,0 

Local de tratamento   

Hospital-dia 50 55,6 

Internação 40 44,4 

Total 90 100,0 

Naturalidade   

Interior 55 61,1 

Capital 26 28,9 

Outro Estado 09 10,0 

Total 90 100,0 

Procedência   

Interior 64 71,1 

Capital 24 26,7 

Outro estado 02 2,2 

Total 90 100,0 

Frequenta Escola   

Sim 33 36,7 

Não 57 63,3 

Total 90 100,0 

Comorbidades   

Sim 12 13,3 

Não 78 86,7 

Total 90 100,0 

Antecedentes familiares para câncer   

Sim 24 26,7 

Não 66 73,3 

Total 90 100,0 

Procedimento cirúrgico   

Sim 23 25,6 

Não 67 74,4 

Total 90 100,0 

 n Média DP Mediana Mín Máx IQ 
Valor 

p* 

Idade (anos) 90 11,00 3,395 11,00 6 17 6 0,008 

Renda familiar (reais) 83 736,12 532,998 724,00 0 4000 448 0,000 

N° de membros na família 90 4,37 1,517 4,00 2 10 1 0,000 

Tempo de tratamento (meses) 87 9,45 10,876 5,00 0 57 15 0,000 

Dias de internação 40 7,05 6,101 4,50 1 31 8 0,000 

N° de internações no ano 73 3,14 3,649 2,00 0 21 3 0,000 

N° de tratamentos  89 1,15 0,386 1,00 1 3 0 0,000 

n - Número de indivíduos; % - Percentual; DP - Desvio padrão; IQ - Intervalo interquartílico; *Teste de 

Kolmogorov-Smirnov. 

Ao analisar os dados da sub-amostra de participantes do sexo feminino, 54,4% e 

55,6% pertenciam ao grupo criança e foram avaliadas no hospital-dia, respectivamente. Em 

relação à procedência, 64% eram de cidades do interior do estado do Ceará. A grande maioria 

das meninas (63,3%) não frequentava a escola. Ressalta-se que 86,7% dos indivíduos não 
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possuíam comorbidades e que 73,3% da sub-amostra não tinha histórico de câncer na família. 

Quanto à investigação de realização de cirurgia para correção da doença, 74,4% das crianças e 

dos adolescentes do sexo feminino que foram avaliadas negaram a realização desse 

procedimento (Tabela 29).  

Com relação à idade, observou-se que a mediana de idade para as meninas foi de 

11 anos, com mínimo de seis e máximo de dezessete anos. Elas tinham renda familiar com 

mediana de R$ 724,00 e suas famílias eram constituídas por até quatro pessoas. Essa sub-

amostra estava com uma mediana de tratamento quimioterápico de cinco meses. Metade do 

grupo apresentou até dois internamentos por ano e realização de um tratamento 

quimioterápico (Tabela 29). 

 

Tabela 30 – Distribuição de crianças e de adolescentes do sexo feminino com câncer em tratamento 

quimioterápico avaliadas na internação e no hospital-dia de acordo com diagnóstico médico, subtipo e fase do 

tratamento. Fortaleza, 2015. 
Variáveis n % 

Diagnóstico médico   

Leucemia 44 48,9 

Linfoma  15 16,7 

Tumor ósseo maligno 11 12,2 

Sarcoma de partes moles 08 8,9 

Outros cânceres  06 6,7 

Tumor de sistema nervoso central 06 6,7 

Total 90 100,0 

Subtipo   

Leucemia linfoide aguda 34 37,8 

Osteossarcoma  09 10,0 

Leucemia mieloide aguda  08 8,9 

Linfoma não-hodgkin 07 7,8 

Linfoma hodgkin  06 6,7 

Rabdomiossarcoma  06 6,7 

Outros subtipos de cânceres 05 4,4 

Outros subtipos câncer de sistema nervoso central  04 4,7 

Sarcoma de ewing  02 2,2 

Outros subtipos de tumores de partes moles 02 2,2 

Linfoma de burkitt  02 2,2 

Leucemia mieloide crônica 02 2,2 

Neuroblastoma 01 1,1 

Glioblastoma 01 1,1 

Total  89 98,8 

Fase do tratamento    

Manutenção 18 20,0 

Indução 10 11,1 

Consolidação 05 5,6 

Intensificação 06 3,3 

Outras 01 1,1 

Total 37 41,1 

n - número de indivíduos; % - percentual. 
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Conforme apresentado na Tabela 30, entre os tipos de cânceres mais prevalentes 

nas crianças e nos adolescentes avaliados do sexo feminino, destaca-se: Leucemias (48,9%), 

Tumores ósseos malignos (12,2%), Linfomas (16,7%). Ao especificar o diagnóstico médico, 

tiveram destaque os seguintes subtipos de cânceres: Leucemia Linfoide Aguda (37,8%) e 

Osteossarcoma (10,0%). Em relação à fase de tratamento quimioterápico, 20,0% da sub-

amostra estava na fase de manutenção. 

 

Tabela 31 – Prevalência dos indicadores clínicos do diagnóstico de enfermagem Conforto prejudicado em 

crianças e adolescentes do sexo feminino com câncer em tratamento quimioterápico. Fortaleza, 2015. 

Variáveis 
             Presente               Ausente 

n % n % 

Indicadores clínicos     

Relato de sentir-se desconfortável 74 82,2 16 17,8 

Choro  52 57,8 38 42,2 

Relato de falta de satisfação com a situação  50 55,6 40 44,4 

Irritabilidade  50 55,6 40 44,4 

Medo  47 52,2 43 47,8 

Relato de falta de sentir-se a vontade com a situação 40 44,4 50 55,6 

Relato de sentir frio 39 43,3 51 56,7 

Inquietação  30 33,3 60 66,7 

Relato de sentir calor  25 27,8 65 72,2 

Relato de fome  20 22,2 70 77,8 

Relato de prurido  19 21,1 71 78,9 

Incapacidade de relaxar 18 20,0 72 80,0 

Padrão de sono perturbado Lamentação 14 15,6 76 84,4 

Ansiedade 14 15,6 72 80,0 

Relato de sintomas de angustia 09 10,0 81 90,0 

Suspiros 00 00,00 90 100,00 

Suspiros 00 00 86 100,0 

n - número de indivíduos; % - percentual. 

 

Na Tabela 31, foram apresentadas as frequências dos indicadores clínicos do 

diagnóstico Conforto prejudicado quando avaliados em crianças e adolescentes do sexo 

feminino. Desta forma, os mais prevalentes foram: Relato de sentir-se desconfortável 

(82,2%), Choro (57,8%), Relato de falta de satisfação com a situação (55,6), Irritabilidade 

(55,6) e Medo (52,2%).  

 

4.4.3 Análise de associação estatística das variáveis por sexo 

 

Tabela 32 - Associação entre as variáveis sociodemográficas com a variável sexo masculino e feminino. 

Fortaleza, 2015 

 Masculino 

n 

Feminino 

n 

Valor p* 

Naturalidade    

Capital 41 26  

Interior 61 55 0,001 

Outro estado 00 09  

   Continua... 
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   ...continuação 

Procedência    

Capital 37 24  

Interior 65 64 0,123 

Outro estado 00 02  

Estuda    

Sim 37 33 0,955 

Não 65 57  

Comorbidades    

Sim 09 12 0,318 

Não 93 78  

Antecedente familiar para câncer    

Sim 32 24 0,474 

Não 70 64  

Procedimento cirúrgico    

Sim 25 23 0,867 

Não 77 67  

Diagnóstico médico    

Leucemia 43 44  

Linfoma 16 15  

Tumor de SNC** 07 05 0,467 

Tumor de SNP*** 04 01  

Sarcomas de partes moles 13 08  

Tu ósseo maligno 17 11  

Outros cânceres 02 06  
*
 Teste de Qui-quadrado de Pearson; ** Sistema Nervoso Central; *** Sistema Nervoso Periférico. 

 

Na tabela 32, foram realizadas análises de associação entre as variáveis sexo, 

procedência, naturalidade, estudos, comorbidades, antecedentes familiares para câncer, 

realização de procedimento cirúrgico e os subgrupos masculino e feminino. De acordo com o 

exposto, o teste aplicado mostrou diferença estatisticamente significante para a variável 

naturalidade quando comparadas as duas sub-amostras (p < 0,005). Portanto, os dados 

apontam que dos pacientes provenientes do interior a maioria pertencia ao sexo masculino. 

 
Tabela 33 - Associação entre os indicadores clínicos do diagnóstico de enfermagem Conforto prejudicado e a 

variável sexo. Fortaleza, 2015. 

Indicadores clínicos Masculino 

n 

Feminino 

n 

Valor p* 

Ansiedade    

Ausente 85 72 0,686 

Presente 14 14  

Choro    

Ausente  57 38 0,059 

Presente 45 52  

Incapacidade de relaxar    

Ausente  83 72 0,810 

Presente 19 18  

Inquietação    

Ausente 66 60 0,775 

Presente 36 30  

Irritabilidade    

Ausente 46 40 0,928 

Presente 56 50  

   Continua... 
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   ...continuação 

Lamentação    

Ausente  87 76 0,870 

Presente 15 14  

Medo    

Ausente 51 43 0,759 

Presente 51 47  

Padrão de sono Perturbado    

Ausente 73 73 0,122 

Presente 29 17  

Relato de falta de satisfação com a situação    

Ausente 44 40 0,855 

Presente 58 50  

Relato de falta de sentir-se a vontade com a situação    

Ausente 41 50 0,033 

Presente 61 40  

Relato de prurido    

Ausente  83 71 0,666 

Presente 19 19  

Relato de fome    

Ausente 76 70 0,597 

Presente 26 20  

Relato de sentir calor    

Ausente 84 65 0,093 

Presente 18 25  

Relato de sentir frio    

Ausente 59 51 0,869 

Presente 43 39  

Relato de sentir-se desconfortável    

Ausente 16 16 0,698 

Presente 86 74  

Relato de sintomas de angustia    

Ausente 91 81 0,964 

Presente 10 09  
*
 Teste de Qui-quadrado de Pearson. 

 

Ao avaliar as variáveis sexo masculino e feminino, o indicador Relato de falta de 

sentir-se a vontade com a situação apresentou associação estatística com os pacientes do sexo 

masculino (p=0,033). Desta forma, os meninos são os que mais verbalizam o Relato de falta 

de sentir-se a vontade com a situação (Tabela 33). 

 

4.4.4 Sensibilidade e especificidade dos indicadores clínicos por meio da análise de classe 

latente por sexo 

 

Tabela 34 – Valores de sensibilidade e de especificidade dos indicadores clínicos do diagnóstico Conforto 

prejudicado estimado por meio da análise de classe latente (ACL) ajustada para as crianças e adolescentes do 

sexo masculino avaliados no hospital-dia e na unidade de internação. Fortaleza, 2015. 

Indicadores clínicos Se IC Es IC 

Masculino       

Ansiedade 38,15 17,51 63,03 94,29 87,50 100,00 

Incapacidade de relaxar 34,04 13,13 56,36 86,85 78,22 95,12 

    Continua... 
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    ...continuação 

Lamentação 56,10 30,86 99,99 100,00 100,00 100,00 

Relato de falta de satisfação com a situação 100,00 95,73 100,00 58,46 45,24 74,45 

Relato de falta de sentir-se a vontade com a 

situação 81,22 62,03 100,00 47,80 35,60 60,59 

Relato de prurido 29,42 11,31 50,93 85,21 76,08 93,60 

Relato de sentir-se desconfortável 100,00 95,47 100,00 21,26 11,76 31,80 

Relato de sintomas de angústia 27,55 09,62 48,63 96,50 90,63 100,00 

Diagnóstico de enfermagem %      

Conforto prejudicado 26,68   G²: 76,38 gl: 82 P=0,654 

% - Percentual; Se – Sensibilidade; IC - Intervalo de confiança; Es – Especificidade; G²: teste da razão de 

verossimilhança; gl: grau de liberdade. 

 

Entre os indicadores de Conforto prejudicado em crianças e adolescentes do sexo 

masculino, três indicadores apresentaram valores de sensibilidade significativos: Relato de 

falta de satisfação com a situação, Relato de sentir-se desconfortável e Relato de falta de 

sentir-se a vontade com a situação. Apresentaram-se com indicadores específicos para os 

meninos: Ansiedade, Incapacidade de relaxar, Lamentação, Relato de prurido e Relato de 

sintomas de angústia. Conforto prejudicado esteve presente em 26,68% das crianças e 

adolescentes do sexo masculino (Tabela 34). 

 

Tabela 35 – Valores de sensibilidade e de especificidade dos indicadores do diagnóstico Conforto prejudicado 

estimado por meio da análise de classe latente (ACL) ajustada para as crianças e adolescentes do sexo feminino 

avaliadas no hospital-dia e na unidade de internação. Fortaleza, 2015. 

Indicadores clínicos Se IC Es  IC 

Feminino     

Ansiedade 38,88 16,53 62,34 91,47 83,56 98,33 

Incapacidade de relaxar 75,16 49,15 100,00 100,00 100,00 100,00 

Irritabilidade 100,00 100,00 100,00 60,56 47,52 74,47 

Lamentação 53,17 27,46 77,83 98,08 92,65 100,00 

Padrão de sono perturbado  33,81 14,51 56,70 86,52 76,87 94,66 

Relato de prurido 26,95 08,00 45,94 81,01 70,68 90,35 

Relato de sentir-se desconfortável 95,69 84,50 100,00 22,66 12,86 34,30 

Relato de sintomas de angústia 21,28 05,10 40,34 94,09 87,13 100,00 

Diagnóstico de enfermagem %      

Conforto prejudicado 25,05   G²:75,88 gl: 69 p=0,266 

% - Percentual; Se – Sensibilidade; IC - Intervalo de confiança; Es – Especificidade; G²: teste da razão de 

verossimilhança; gl: grau de liberdade. 

 

Entre os indicadores de Conforto prejudicado em crianças e adolescentes do sexo 

feminino, dois indicadores apresentaram valores de sensibilidade maiores que 95%: Relato de 

sentir-se desconfortável e Irritabilidade. Ansiedade, Incapacidade de relaxar, Lamentação, 

Padrão de sono perturbado, Relato de prurido e Relato de sintomas de angústia apresentaram 

valores de especificidade acima de 80%. Com base no modelo, o diagnóstico de enfermagem 
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Conforto prejudicado esteve presente em 25,05% das crianças e adolescentes do sexo 

feminino (Tabela 35).  
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5 DISCUSSÃO 

 

O câncer é uma doença que vêm crescendo substancialmente, tornando-se um 

problema global. Em 2030, os casos mundiais dessa patologia podem chegar a 21,4 milhões e 

causar 13,2 milhões de mortes. No Brasil, estimou-se para os anos de 2014 e 2015, a 

ocorrência de aproximadamente 576 mil casos novos de câncer (BRASIL, 2014b). Na 

população em geral, o câncer pediátrico representa de 1% a 3% de todos os tumores. Entre os 

brasileiros, encontra-se próximo de 3%, representando 11.840 casos novos de cânceres em 

crianças e adolescentes até os 19 anos. Ainda para os anos de 2014 e 2015, na região Nordeste 

do país, o número de surgimento de casos da doença é estimado em 2.790 (BRASIL, 2014b).  

Em relação à incidência por sexo, as taxas de cânceres infantojuvenil são 

geralmente maiores em crianças do sexo masculino (BRASIL, 2009), semelhante ao que foi 

observado no presente estudo. Em estudo epidemiológico realizado junto a adolescentes com 

câncer, 56,8% dos participantes eram pertencentes ao sexo masculino (PRESTI et al., 2012). 

Outra pesquisa, realizada com a população de crianças com câncer também apontou o sexo 

masculino como o mais prevalente, 63,8% dos casos (ELMAN; SOARES; SILVA, 2010). De 

maneira similar aos estudos citados, 53,1% dos participantes da atual pesquisa pertenciam ao 

sexo citado, corroborando com os dados apresentados.  

Com relação à idade, observou-se que os pacientes avaliados apresentaram 

mediana de 11 anos e 53,6% da população eram pertencentes ao subgrupo crianças. A maioria 

dos pacientes foram avaliados no hospital-dia (55,2%). Em pesquisa realizada em setor de 

pediatria de pacientes oncológicos, foi evidenciado dados semelhantes com o da presente 

pesquisa. Nesta, os participantes possuíam mediana de idade de 12 anos (BENITES et al., 

2014). Acredita-se que, no Brasil, estes dados reflitam a incidência das neoplasias na 

população infantojuvenil que acometem, principalmente, indivíduos nas faixas etárias de 

cinco a nove anos (BRASIL, 2009). 

A renda familiar dos pais ou responsáveis pelas crianças e pelos adolescentes 

apresentou uma mediana de R$ 724,00 reais, com número de membros na família com 

mediana de quatro pessoas. Esse valor refere-se ao salário mínimo da época da coleta de 

dados do estudo (2014-2015). Sabe-se que, geralmente, para a maioria das famílias que tem 

uma criança ou um adolescente com câncer, a renda é de um salário mínimo. E, muitas vezes, 

os pais necessitam abandonar o trabalho para acompanhar seu filho(a) durante o tratamento da 
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doença. Dessa forma, na maioria dos casos, a única renda da família constitui o auxílio 

doença. Essa situação foi bastante evidenciada na amostra do estudo. 

Corroborando com os dados deste estudo, Sanchez; Ferreira (2012), Sime; 

Shishido; Santos (2011) e Viaro; Silva (2012) em suas pesquisas, encontraram famílias de 

indivíduos com câncer cuja renda mensal era de um salário mínimo e identificaram 

dificuldades, como: abandono do trabalho e disponibilidade de tempo para o tratamento. 

Ainda no estudo de Oliveira et al. (2014), encontraram famílias compostas por, em média, 3,8 

pessoas por domicílio. 

Os participantes desta pesquisa, em sua maior parte, eram provenientes do interior 

do Estado. Vale ressaltar que a instituição lócus do estudo é referência no Nordeste do Brasil 

no tratamento do câncer infantojuvenil. Dessa forma, os pacientes das cidades do interior ou 

até mesmo de outros Estados deslocam-se para realizar tratamento na referida instituição, 

podendo justificar, a elevada prevalência de pacientes de cidades do interior do Estado que 

realizam tratamento na unidade. Estudos realizados em outros estados com a mesma clientela 

configuram situação similar: crianças e adolescentes provenientes de cidades do interior 

(VIARO; SILVA, 2012). 

Um dado importante evidenciado no presente estudo refere-se ao abandono das 

atividades escolares durante o tratamento. Muitas crianças e adolescentes relataram não 

frequentar a escola por causa do câncer, efeitos do tratamento, hospitalizações, consultas 

frequentes, entre outros fatores. As pesquisas confirmam os dados relatados pelas crianças e 

pelos adolescentes que, na maioria das vezes, durante o tratamento oncológico, efetivam o 

abandono escolar devido às frequentes hospitalizações e toxicidades dos quimioterápicos 

(GOMES et al., 2013; SIME; SHISHIDO; SANTOS, 2011; VIARO; SILVA, 2012). 

Dessa forma, percebe-se que o tratamento do câncer causa restrições ao convívio 

social e escolar de crianças e adolescentes. Durante a coleta de dados, muitos participantes, 

principalmente os adolescentes, expressavam sentir falta deste convívio e verbalizavam 

tristeza por não poder frequentar a escola e encontrar os colegas da mesma faixa etária.  

Quanto à investigação de realização de cirurgia para correção da doença, 75% dos 

participantes não haviam realizado esse procedimento. Geralmente, o tratamento do câncer 

está relacionado à quimioterapia, cirurgia e/ou radioterapia. No câncer infantil, a 

quimioterapia é um importante componente terapêutico, uma vez que a maioria das doenças é 

sensível aos quimioterápicos, justificando, desta forma, a baixa ocorrência de procedimentos 

cirúrgicos para tratamento da doença na população infantojuvenil.  
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Em um estudo realizado junto a crianças com câncer, os dados revelam que, em 

95,2% da população, o tratamento era realizado com quimioterapia e que apenas 4,8% 

associava radioterapia ao tratamento (CARAM, et al., 2012). Em relação aos tratamentos 

terapêuticos utilizados na população infantil, outra pesquisa revelou que 50% dos 

participantes realizavam apenas quimioterapia, 40% foram tratados com quimioterápicos e 

cirurgia e apenas 6,6% fizeram quimioterapia junto à radioterapia e cirurgia (ARTILHEIRO; 

ALMEIDA; CHACON, 2011).   

O tempo de tratamento na unidade hospitalar das crianças e dos adolescentes 

variou de zero a 57 meses, com mediana de cinco meses. Em relação ao número de 

tratamentos quimioterápicos, os participantes apresentaram mediana de pelo menos um 

tratamento realizado. A mediana para as variáveis dias de internamento e número de 

internamentos nos últimos 12 meses, foi de pelo menos quatro dias e dois internamentos, 

respectivamente. Estudo realizado com crianças sob cuidados paliativos, evidenciou uma 

média de 2,5 internações (GARCIA-SCHINZARI; SPOSITO; PFEIFER, 2013). Outra 

pesquisa, realizada com crianças com câncer no ambulatório, revelou que, em 33,3% dos 

participantes, o período de tratamento não ultrapassou seis meses e que 76,6% já tinha se 

hospitalizado duas ou mais vezes (ARTILHEIRO; ALMEIDA; CHACON, 2011).   

Mundialmente, as leucemias correspondem ao tumor pediátrico mais comum. Nos 

países desenvolvidos, os tumores do Sistema Nervoso Central representando 17% a 25% dos 

cânceres infantis, sendo o segundo grupo de diagnóstico mais comum das neoplasias 

pediátricas. Em terceiro lugar, estão os linfomas. Nos países subdesenvolvidos, em segundo 

lugar estão os linfomas e em terceiro os cânceres de Sistema Nervoso Central (PARKIN et al., 

1988; LITTLE, 1999). 

Uma análise descritiva de estudos epidemiológicos apresenta que, segundo 

autores, na população com idade inferior a 15 anos os cânceres mais identificados são 

Leucemias, Linfomas, Tumor do Sistema Nervoso Central, Rabdomiossarcomas, Tumores de 

Wilms, Retinoblastomas e Tumores ósseos (BRAGA, 2002). Na presente pesquisa, os 

cânceres mais prevalentes nas crianças e nos adolescentes foram: Leucemias (45,3%), 

Linfomas (16,1%), Tumores ósseos malignos (14,6%) e Sarcomas de partes moles (10,9%).  

Já em estudo realizado por Garcia et al., (2011) referente à ocorrência dos 

diagnósticos de cânceres na população infantojuvenil, encontraram-se: Tumores ósseos 

(34%), Tumores de Sistema Nervoso Central (21%), Linfomas (15%), Leucemias (15%), 

Tumores de partes moles (6%), Tumores abdominais (6%), e Neuroblastomas (3%). Em outra 
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pesquisa realizada no Brasil, foram identificados Sarcomas de partes moles em 35,7% da 

população, Leucemias em 21,4% dos casos, Tumores de Sistema Nervoso Central e de 

Células germinativas em 14,3% da amostra e Linfoma e Tumor de Sistema Nervoso 

Simpático em 7,1% das crianças e dos adolescentes (GARCIA-SCHINZARI; SPOSITO; 

PFEIFER, 2013).  

Ressalta-se que as pesquisas revelam diferenças no perfil e na prevalência dos 

diagnósticos. Esse fato pode ocorrer devido às características de cada região e do perfil do 

lócus da pesquisa. 

Nas crianças e nos adolescentes, geralmente, são identificadas duas formas de 

Leucemias: a Leucemia Linfoide Aguda e a Leucemia Mieloide Aguda. Contudo, a Leucemia 

Linfoide Aguda é o tipo mais comum de Leucemia na infância (BRASIL, 2014c). Tal 

afirmação corrobora com os resultados do presente estudo, onde a maior parte da população 

tinha leucemia e a mais prevalente foi a Leucemia Linfoide Aguda (45,3% e 33,9%, 

respectivamente). No Brasil, crianças e adolescentes com Leucemia Linfócita Aguda curam-

se entre 70 e 89% dos casos (BRASIL, 2009). 

Já os Linfomas são um conjunto de doenças linfoproliferativas variadas. As 

subcategorias mais comuns são: Doença de Hodgkin, Linfomas não-Hodgkin e Linfoma de 

Burkitt (PINTO et al., 2004). Umas das principais queixas pediátrica relacionada ao tumor é a 

adenopatia (BRASIL, 2009). Entre os Linfomas, o mais comum na infância é o Linfoma não-

Hodgkin (PEDROSA et al., 2007). Na presente pesquisa, esse foi o tipo de Linfoma mais 

comumente identificado nas crianças e nos adolescentes (7,8%).  

A Leucemia Linfoide Aguda é o tipo de câncer mais prevalente na população 

pediátrica, seguido do linfoma (BRASIL, 2009). Um pesquisa realizada junto a essa 

população específica aponta a ocorrência de Leucemia Linfoide Aguda em 69,6% dos casos e 

Linfomas não-Hodgkin em 30,4% da amostra (ELMAN; SOARES; SILVA, 2010).  

Artilheiro, Almeida e Chacon (2011), ao avaliarem o perfil do diagnóstico do 

câncer na população infantojuvenil identificou a Leucemia Linfoide Aguda como a mais 

incidente, seguido do diagnóstico de Linfoma não-Hodgkin e o Rabdomiossacoma (tumor de 

partes moles). O estudo de Azevedo et al. (2013), aponta que os diagnósticos mais frequentes 

nessa população específica foram Leucemia, sendo a mais prevalente a Leucemia Linfoide 

Aguda, seguido pelo Linfoma e Osteossarcoma. No presente estudo, ao especificar os 

subtipos dos diagnósticos a população no geral apresentou a Leucemia Linfoide Aguda como 
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o diagnóstico mais incidente, seguido de Osteossarcoma, Leucemia Mieloide Aguda, 

Rabdomiossarcoma, Linfoma não-Hodgkin e Linfoma Hodgkin. 

Os tumores ósseos malignos mais comuns na infância, o tumor de Ewing e o 

Osteossarcoma, representam 5% dos cânceres em crianças (LITTLE, 1999). No presente 

estudo, foi o terceiro tumor mais prevalente na população, com 14,6% dos casos. Em relação 

ao subtipo, o mais presente foi Osteossarcoma. Os sarcomas de partes moles representam 

cerca de 4% a 8% de todas as neoplasias na infância, sendo o subtipo mais comum o 

Rabdomiossarcoma. No Brasil, o percentual mediano para os sarcomas de partes moles é de 

6% (LITTLE, 1999). No presente estudo, o referido diagnóstico esteve presente em 10,9% das 

crianças e dos adolescentes com câncer, sendo que Rabdomiossarcoma foi identificado em 

7,8% dos pacientes. 

Em relação à fase de tratamento quimioterápico, 20,8% da população estava na 

fase de manutenção e 26,6% utilizavam o protocolo de tratamento Grupo Brasileiro para 

Tratamento da Leucemia Linfoide na Infância (GBTLI). O tratamento geralmente é dividido 

em fases, sendo a fase de manutenção o período mais extenso (MACÊDO, 2014). Portanto, a 

alta incidência de crianças e adolescentes que estavam em fase de manutenção no presente 

estudo deve-se ao fato de essa fase corresponder ao período mais prolongado do tratamento. 

Em estudo realizado por Elman, Soares e Silva (2010), 91,3% da população infantojuvenil 

encontrava-se na fase de manutenção do tratamento, corroborando com os dados da presente 

pesquisa.  

Os dados até aqui revelados evidenciam que cuidar e confortar crianças e 

adolescentes com câncer é um desafio constante. O câncer é uma doença estigmatizada e 

complexa, tanto para quem cuida como para quem é cuidado. Principalmente, quando essa 

doença está relacionada à população infantojuvenil. Para Figueiredo et al (2013), 

cuidar/confortar de clientes com câncer transcende o concreto, o racional para encontrar 

possíveis respostas no sensível e no emocional. Trata-se de um cuidado atemporal, individual 

e particular.  

Prestar assistência à criança e ao adolescente com câncer não constitui uma tarefa 

fácil. É preciso que a equipe de enfermagem em cuidados pediátricos desenvolva uma 

observação e uma sensibilidade mais apurada durante a assistência (FIGUEIREDO et al., 

2013). Com o avançar dos tempos, novas modalidades terapêuticas surgiram para tratar o 

câncer e, com isso, ocorreram alterações na assistência prestada, visando uma melhor 

qualidade de vida durante o tratamento (LIMA, 1995). No entanto, por mais efetivo que seja o 



76 

 

 

 

tratamento oncológico, os pacientes acometidos pela doença passam por eventos ambientais 

estressantes, procedimentos dolorosos, invasivos, tratamento demorado, efeitos da 

quimioterapia/radioterapia, exclusão social, entre outros fatores (COSTA, 2000).  

Dessa forma, durante todo o processo do tratamento oncológico o conforto da 

população infantojuvenil pode ser prejudicado. Sendo assim, o diagnóstico de enfermagem 

Conforto prejudicado pode ser identificado em crianças e adolescentes que estão com câncer e 

em tratamento quimioterápico. No presente estudo, verificou-se a prevalência de Conforto 

prejudicado em 29,01% da amostra. A inferência deste diagnóstico destaca-se, pela 

importância de proporcionar o conforto à população infantojuvenil durante o tratamento 

quimioterápico. Além disso, o conforto ambiental, social, pessoal e físico da criança e do 

adolescente durante a doença constitui um cuidado essencial da enfermagem.  

Especificamente, as terapêuticas utilizadas contra o câncer interferem em várias 

etapas do metabolismo celular do indivíduo, interferindo seu processo de crescimento, com 

consequente diminuição da imunidade, além de aumento dos níveis de fadiga, o que pode 

repercutir nas condições físicas, psicológicas e mentais dessa clientela (BORGES et al., 

2008). Dessa forma, a doença crônica está relacionada à dor e/ou ao desconforto e incômodo 

em todas as dimensões do individuo (NÓBREGA, et al., 2010). 

A pesquisa de Leandro (2012), desenvolvida com crianças de dois a 11 anos com 

câncer e hospitalizadas, apontou a presença de Conforto prejudicado em 78,4%. A elevada 

prevalência do diagnóstico no estudo realizado em 2012 pode ser atribuída ao fato da coleta 

de dados ter sido realizada apenas em crianças que estavam hospitalizadas, bem como 

diferenças nas análises dos dados. Na presente pesquisa, a prevalência do diagnóstico foi 

obtida por meio da análise de Classe Latente do conjunto de indicadores representativos de 

Conforto prejudicado. Outro aspecto importante que pode ter influenciado a prevalência do 

diagnóstico, refere-se à inclusão do grupo de crianças e de adolescentes avaliados no hospital-

dia, por constituir um subgrupo com características diferentes dos pacientes que estão 

hospitalizados. Essa sub-amostra específica, geralmente, encontra-se na fase de manutenção 

do tratamento, na maioria das vezes são pacientes menos debilitados, por constituir uma etapa 

do tratamento menos agressiva que outras, como as fases de indução ou intensificação, por 

exemplo.  

Ao avaliar a prevalência do diagnóstico em sub-amostras específicos, percebeu-se 

que 39,84% das crianças e dos adolescentes que estavam em tratamento na unidade de 

internação hospitalar apresentaram Conforto prejudicado, enquanto que nas crianças e nos 
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adolescentes que foram avaliados no hospital-dia, o diagnóstico esteve presente em 16,94% 

da sub-amostra. De maneira similar a análise anterior, percebeu-se que Conforto prejudicado 

esteve presente em 48,22% dos adolescentes com câncer ao passo que as crianças 

apresentaram o diagnóstico em 28,43%. Entre crianças e adolescentes com câncer do sexo 

masculino, o diagnóstico esteve presente em 26,68% da sub-amostra. Já entre os participantes 

do sexo feminino, Conforto prejudicado esteve presente em 25,05%. 

Na maior parte do tempo de hospitalização, a criança e o adolescente ficam 

restritos ao leito, submetidos à passividade, cercados de pessoas estranhas e que, para eles, 

trazem mais dor e sofrimento (OLIVEIRA; DANTAS; FONSECA, 2005). Procedimentos 

invasivos, imagens, odores, sons, tratamento quimioterápico e radioterápico podem 

comprometer o conforto dessa população.  Em síntese, a internação em decorrência do 

tratamento contra o câncer constitui um tratamento prolongado, agressivo e doloroso 

(GOMES; COLLET; REIS, 2011).  

Sendo assim, o ambiente hospitalar é um espaço físico propensor à manifestação 

do referido diagnóstico de enfermagem em crianças e adolescentes internados com câncer.  

 Por outro lado, sabe-se que a quimioterapia ambulatorial é uma forma de 

acompanhamento que surge como alternativa à hospitalização, uma vez que a criança realizar 

o tratamento proposto e em seguida retorna a sua casa (GOMES; REIS; COLLET, 2010). 

Essa situação pode ter influenciado a ocorrência geral do diagnóstico Conforto prejudicado. 

Na pesquisa, o diagnóstico foi mais evidenciado em crianças e adolescentes que estavam 

hospitalizados. 

No que concerne às fases o desenvolvimento humano, ressalta-se que a 

adolescência refere-se ao período de mudanças, passagem da fase infantil para a vida adulta, 

caracterizado pelo rápido desenvolvimento físico, mental, emocional, sexual e social. As 

mudanças corporais da puberdade caracterizam o início da adolescência, sendo finalizada 

quando o indivíduo consolida seu desenvolvimento e sua personalidade (TANNER, 1962).  

Diante do contexto apresentado, torna-se mais complicado ainda a adolescência 

vivenciada com a experiência do câncer. O adolescente com câncer tem dificuldade em se 

adaptar ao diagnóstico e ao tratamento. O estudo de Verni et al. (1994) revela que jovens com 

idades entre 13 e 23 anos que possuem o diagnóstico específico evitam conversar sobre o 

câncer. As alterações físicas causadas pela doença ou pelo tratamento do câncer podem 

interferir na autoimagem e na sexualidade, dificultando os relacionamentos desses 

adolescentes. A perda de cabelo, a perda de peso ou à obesidade, às cirurgias, muitas vezes, 
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mutiladoras, causam angústia e aflição aos adolescentes com a doença (BESSA, 2000). Dessa 

maneira, a imagem negativa pode acarretar nessa população depressão, ansiedade, 

comportamentos obsessivo-compulsivos, hostilidade e ideias paranoides (VERNI et al., 

1994). 

Portanto, o período da adolescência constitui uma fase de muitas mudanças e 

adaptações na vida do indivíduo e, principalmente, quando associado a um diagnóstico de 

câncer. Esse fato pode justificar a prevalência elevada de Conforto prejudicado em 

adolescentes que estão em quimioterapia quando comparado à presença do diagnóstico em 

crianças.   

Entre os indicadores clínicos de Conforto prejudicado avaliados para toda a 

amostra, os mais prevalentes foram: Relato de sentir-se desconfortável (83,3%), Relato de 

falta de satisfação com a situação (56,3%), Irritabilidade (55,2%), Relato de falta de sentir-

se a vontade com a situação (52,6%), Medo (51,0%) e Choro (50,5%).  No estudo de Leandro 

(2012), os indicadores mais prevalentes de Conforto prejudicado avaliados em crianças com 

câncer durante a Internação foram: Medo (83,8%), Relato de sentir-se desconfortável 

(62,2%), Relato de falta de satisfação com a situação (56,8 %). Percebe-se que a presença de 

alguns indicadores apresentaram similaridade entre os estudos.  

Relato de sentir-se desconfortável e Irritabilidade foram os indicadores clínicos 

mais relatados/manifestado pelos adolescentes bem como por aqueles avaliados no hospital-

dia. Já para as crianças e a sub-amostra avaliada na unidade de internação, seis indicadores 

clínicos do diagnóstico Conforto prejudicado tiveram prevalência elevada: Relato de sentir-se 

desconfortável, Relato de falta de satisfação com a situação, Relato de sentir frio, Choro, 

Relato de falta de sentir-se a vontade com a situação Irritabilidade e Medo. 

Ao analisar a associação dos indicadores, Choro (p=0,013), Relato de falta de 

satisfação com a situação (p=0,000), Relato de sentir frio (p=0,000) e Relato de sentir-se 

desconfortável (p=0,000) foram mais evidenciados em crianças/adolescentes que estavam 

internados. Já o indicador Choro (p=0,000) e Medo (p=0,000) estiveram mais prevalentes 

quando avaliados na sub-amostra criança. 

As sub-amostras hospital-dia e adolescente, durante à espera das consultas e 

medicações, mostravam-se e relatavam Irritabilidade, fato que pode estar relacionado ao 

longo período de espera para realização de algum procedimento ou mesmo para ser atendido 

pelo médico. Esse contexto, também explica o Relato de sentir-se desconfortável. A literatura 

aponta que mesmo o tratamento sendo realizado apenas durante algumas horas e, em seguida, 
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o paciente poder retornar ao lar, permanecer parado para receber a infusão da quimioterapia 

pode ser desconfortável (GOMES; AMADOR; COLLET, 2012). 

Já quando foram analisados as sub-amostras criança e internação Irritabilidade e 

Relato de sentir-se desconfortável também foram evidenciados. Nesses grupos, os indicadores 

podem estar relacionados aos próprios efeitos da doença, bem como ao período prolongado da 

internação. Além disso, outros indicadores como Relato de sentir frio foi prevalente, muitas 

vezes, devido à temperatura baixa do ambiente, bem como a susceptibilidade à 

termorregulação ineficaz da criança.  

Choro é uma reação comum nas crianças e na população internada. Muitas vezes 

a própria notícia da hospitalização causa choro na criança e no adolescente, por esse evento 

estar associado a fatores negativos de saúde. Já no grupo específico criança, muitas vezes, o 

choro está relacionado ao Medo. Em estudo realizado em um grupo de crianças durante o 

período de hospitalização, a reação emocional Medo foi a mais identificada (37,8%). O 

ambiente hospitalar está relacionado a alguns procedimentos que causam reação natural de 

Medo, frente aos possíveis procedimentos invasivos (OLIVEIRA; DANTAS; FONSECA, 

2005).  

Uma pesquisa realizada junto a crianças hospitalizadas revelou o Choro como 

uma reação física comum durante a permanência no hospital, em virtude da criança estar 

passando por uma situação desconhecida. Além disso, o Choro manifestado pela criança pode 

representar também um pedido de ajuda, de apoio ou de conforto frente às vivências 

hospitalares. Nessa mesma pesquisa, outra reação comum vivenciada por crianças internadas 

foi Medo, 37,8%, seguido da Irritabilidade, 25,7%. O Medo surge como um sentimento 

natural diante dos procedimentos invasivos e a Irritabilidade é manifestada como um 

mecanismo de defesa da criança. Neste caso, o Medo do desconhecido transforma-se numa 

formação reativa de Irritabilidade, no sentido de afastar de si, situações desagradáveis que 

lhes pareçam ameaçadoras (OLIVEIRA; DANTAS; FONSECA, 2005).  

Diante de toda a situação da doença, as sub-amostras crianças e internação 

também apresentou elevada prevalência de Relato de falta de satisfação com a situação e 

Relato de falta de sentir-se a vontade com a situação. Acredita-se que, muitas vezes, a 

presença desses indicadores está relacionada a tristeza por estarem com câncer e/ou 

internados e/ou em quimioterapia, além de insatisfação com os efeitos colaterais do 

tratamento, principalmente quando as sequelas são físicas.  
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Os indicadores clínicos do diagnóstico Conforto prejudicado mais prevalentes nos 

participantes do sexo masculino foram: Relato de sentir-se desconfortável (84,3%), Relato de 

falta de sentir-se a vontade com a situação (59,8%), Relato de falta de satisfação com a 

situação (56,9%), Irritabilidade (54,95) e Medo (50,0%). Já os participantes do sexo feminino 

apresentaram os seguintes indicadores como os mais prevalentes: Relato de sentir-se 

desconfortável (82,2%), Choro (57,8%), Relato de falta de satisfação com a situação (55,6), 

Irritabilidade (55,6) e Medo (52,2%). 

Ao avaliar as diferenças entres os indicadores apresentados, percebeu-se que 

Relato de falta de sentir-se a vontade com a situação mostrou-se mais prevalente nos 

meninos, já para as meninas destacou-se o indicador Choro. Sabe-se que a maioria dos 

cânceres infantojuvenis são mais frequentes na população masculina (BRASIL, 2014). 

Portanto, esse grupo fica mais susceptível aos efeitos nocivos e traumáticos do tratamento 

quimioterápico, bem como aos efeitos da própria doença, podendo justificar o indicador 

Relato de falta de sentir-se a vontade como mais prevalente na população masculina. Além 

disso, esse indicador mostrou valores de sensibilidade e associação estatística significativa 

para os participantes do sexo masculino (p=0,033).  

Já o indicador Choro foi mais evidenciado entre as meninas, pois, muitas vezes, o 

Choro não é exteriorizado pelos meninos devido à formação ainda tradicionalista incorporada 

desde a infância de que “homem não chora”. O indicador Choro apresentou, também, 

sensibilidade alta para Conforto prejudicado quando avaliado na sub-amostra criança. 

Conforme mencionado, a principal reação da criança frente ao Medo é o Choro. Portanto, o 

tratamento da doença e o próprio ambiente hospitalar causa a sensação de Medo na criança e, 

consequentemente, à reação do Choro.  

Estudo realizado por Marques (2004), avaliando crianças com câncer em 

tratamento quimioterápico, referiu que as meninas são mais propensas a apresentar estresse 

psicológico, pois, geralmente a população feminina é mais sensível aos acontecimentos da sua 

vida. Esse evento pode também, justificar a presença do Choro nessa sub-amostra durante a 

vivência do câncer.  

Relato de sentir-se desconfortável apresentou sensibilidade elevada quando 

avaliado em todas as sub-amostras. No estudo de Leandro (2012), o mesmo indicador 

apresentou bons valores de sensibilidade, especificidade e valor preditivo positivo para 

inferência diagnóstica de Conforto prejudicado em crianças com câncer que estavam 

hospitalizadas. Portanto, a presença de Conforto prejudicado está relacionada ao Relato 
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sentir-se desconfortável. Esse indicador é o mais prevalente e sensível por representar o 

conjunto de fatores/queixas associados ao desconforto causado pela doença. As queixas de 

sentir-se desconfortável podem estar relacionadas à doença (dor, mucosite, flebite, 

sangramento, náusea, vômitos, diarreia, constipação), ao ambiente hospitalar (iluminação, 

barulho, procedimentos realizados) e à restrição social (estar longe de casa, da escola, dos 

familiares e amigos). 

Ansiedade, Incapacidade de relaxar e Sintomas de angústia mostraram-se 

específicos para Conforto prejudicado quando avaliados em todos os grupos. Desta forma, 

muito provavelmente, na ausência destes indicadores, Conforto prejudicado estará ausente.  A 

ansiedade está relacionada a eventos bastante diversos, principalmente, quando se refere à 

relação do indivíduo com eventos aversivos. (ZAMIGNANI; BANACO, 2005). Desta forma, 

um evento aversivo pode constituir um tratamento prolongado frente a um diagnóstico de uma 

doença como o câncer. 

Ansiedade pode ser manifestada por sinais e sintomas, como: taquicardia, 

respostas galvânicas da pele, hiperventilação, sensações de sufocamento, sudorese, dores e 

tremores, a dificuldade de concentração, além de angústia, apreensão, medo, insegurança, 

mal-estar indefinido, entre outros (GENTIL, 1998; KANFER E PHILLIPS,1970). Portanto, 

percebe-se que o próprio estado de Ansiedade pode influenciar na manifestação de outros 

sinais e sintomas, como por exemplo, a Incapacidade de relaxar e Sintomas de angústia. 

O diagnóstico de uma doença grave e crônica como o câncer causa angústia e 

Ansiedade na criança e na família. Para Taylor (1992), os indivíduos que estão doentes 

apresentam vários sinais e sintomas psicossomáticos, como: ansiedade, hostilidade, depressão, 

excitação, medo, raiva, e tristeza.  

Relato de falta de satisfação com a situação apresentou sensibilidade significativa 

quando avaliado na amostra como um todo, nos pacientes avaliados no hospital-dia, na 

internação e nos participantes do sexo masculino. Desta forma, a principal queixa relacionada 

ao indicador foi relatar tristeza por estar com câncer, e/ou internado, e/ou quimioterapia. No 

estudo de Leandro (2012), as análises das medidas de acurácia, Relato de falta de satisfação 

com a situação consistiu bom indicador para predizer Conforto prejudicado. Esta apresentou 

valores significativos de sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo bem como 

odds ratio diagnóstica.  

O indicador Irritabilidade mostrou-se sensível para a amostra geral, para o sub-

grupo avaliado no hospital-dia, na internação bem como para o sexo feminino. Já no sub-
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grupo adolescentes, esse indicador mostrou altos valores de especificidade e de sensibilidade. 

Conforme mencionado, a doença e o tratamento quimioterápico são fatores estressores que 

ocasionam Irritabilidade nesses sub-grupos.  

Durante o tratamento quimioterápico, a população infantojuvenil passa por 

situações negativas que as levam a ter consciência do adoecimento. Têm-se, então, efeitos 

colaterais de consequências dolorosas, tais como sangramento e hemorragia, alopecia, náusea 

e vômito, alteração na pele, feridas e irritações orofaríngeas, problemas intestinais. Além 

desses, são realizados procedimentos invasivos para o tratamento. Portanto, o desconforto 

físico e emocional é vivenciado durante o processo da doença por estes pacientes, podendo 

manifestar diversas reações como irritação, temer, agressividade, tristeza e depressão 

(CARVALHO, 2003). Diante desse contexto, observa-se a manifestação dos indicadores 

Irritabilidade e Falta de satisfação com a situação.  

O indicador Lamentação mostrou-se específico para a população no geral, os 

pacientes do hospital-dia, o sub-grupo da internação, as crianças, e os participantes do sexo 

masculino e feminino. Portanto, não foi específico somente para o grupo adolescente. A 

ausência do indicador está relacionada à ausência do diagnóstico nesses grupos.  

Nos cânceres em geral, as crianças e os adolescentes podem apresentar sinais e 

sintomas de dor, náuseas, vômitos, fadiga, febre, alteração da mucosa oral, diarreia, mudança 

no paladar (GOMES; COLLET, 2010). Os efeitos colaterais da quimioterapia interferem no 

dia a dia dessa população, causando a presença frequente de indicadores de desconforto. A 

vivência desses sinais e sintomas são uma das queixas mais frequentes da população que 

passa pela experiência da doença, muitas vezes, levando a manifestação de Lamentação 

relacionada aos efeitos nocivos da doença e do tratamento. 

Ao analisar os dados do presente estudo, para os pacientes avaliados no hospital-

dia e internação, bem para os sub-grupos criança e sexo feminino, o Padrão de sono 

perturbado apresentou valores de especificidade elevados.  

Um estudo realizado com 38 crianças e adolescentes com câncer, ao avaliar a 

fadiga e sua relação com o padrão de sono revela que essa população específica teve o sono 

bastante comprometido. Estes participantes dormiram em média 3,4 horas em cada intervalo 

de sono que tiveram (NUNES, 2014). Alterações no padrão de sono vêm sendo reportado 

como um problema comum entre crianças e adolescentes com câncer (ROSEN; SHOR; 

GELLER, 2008).  
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Durante a hospitalização, a ruptura do sono está relacionada a interrupções 

decorrentes do ambiente hospitalar bem como do tratamento médico estabelecido. Além 

disso, no tratamento específico do câncer, alguns medicamentos podem causar alterações no 

padrão do sono (HINDS et al., 2007). Sintomas como dificuldade para dormir, despertar 

durante o sono, dificuldade para acordar no horário e sonolência excessiva diurna são comuns 

entre crianças com câncer (ROSEN; SHOR; GELLER, 2008). 

Relato de prurido mostrou-se específico para a amostra geral e para os sub-grupos 

criança, adolescentes, masculino e feminino. O prurido é considerado um evento adverso 

comum e frequentemente associado a terapias utilizadas para o tratamento de câncer 

(ENSSLIN et al., 2014). Por isso, a relação de especificidade do indicador para o diagnóstico 

Conforto prejudicado na população com câncer em tratamento quimioterápico. 

Apesar disso, esse indicador é raramente discutido e a sua fisiopatologia ainda 

permanece obscura. A pele é um órgão imunológico e as desordens dermatológicas podem ser 

causadas por uma exacerbação ou redução da atividade imune cutânea. A possível patogênese 

do prurido pode envolver as fibras C não mielinizadas, neurotransmissores ou a ativação de 

receptores, tais como a serotonina e receptores de opióides. Classicamente, os mediadores de 

mastócitos, tais como a histamina estão associados a urticaria não alérgica. O prurido pode ter 

impacto na qualidade de vida (ENSSLIN et al., 2014). Desta forma, esse pode ser o 

mecanismo desencadeado em crianças e adolescente com câncer que apresentaram Relato de 

prurido.  

Em uma revisão sistemática e meta-análise da literatura, as análises de ensaios 

clínicos sobre terapias para câncer determinaram a incidência e risco de prurido. O referido 

estudo identificou na literatura uma variação de 3,0% a 30,7% de prurido. A média global de 

manifestação de prurido encontrada foi de 17,4%. Quando analisado o tipo de câncer, a 

presença de prurido foi de 19,2% em tumores de órgãos sólidos e de 13% em malignidades 

hematológicas (ENSSLIN et al., 2014). 

Como discutido até aqui, durante o atendimento de crianças e adolescentes com 

câncer alguns sintomas são comuns como dor, prurido, náuseas, vômitos, febre, diarreia, entre 

outros, característicos do quadro clínico da doença (CARVALHO, 2003). 

Nas unidades de internação, Relato de sentir calor foi específico para o sub-grupo 

ali presente. A sudorese é apontada como um dos sintomas comumente apresentados por 

crianças e adolescentes com câncer, principalmente nos episódios de dor (TORRITESI;  

VENDRUSCULO, 1998). No estudo específico, acredita-se que o Relato de sentir calor pelos 
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participantes está relacionado ao espaço físico hospitalar e ao clima da cidade lócus do estudo 

que possui temperaturas elevadas a maior parte do ano.  

Vale destacar que, o indicador clínico suspiros não foi identificado nos 

participantes da pesquisa. 

Os resultados obtidos nessa investigação demonstram a importância da pesquisa, 

uma vez que a prevalência de Conforto prejudicado esteve presente consideravelmente em 

crianças e adolescentes com câncer. Espera-se que essa publicação contribua para uma 

inferência diagnóstica mais acurada do diagnóstico específico e desta forma, possa colaborar 

na qualidade de vida dos pacientes em tratamento oncológico por direcionar intervenções 

específicas e resultados mais eficazes. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A realização do estudo permitiu a avaliação das medidas de acurácia dos 

indicadores clínicos do diagnóstico de enfermagem Conforto prejudicado em crianças e 

adolescentes com câncer em tratamento quimioterápico. 

Na pesquisa, foram avaliados 192 crianças e adolescentes. A maior parte dos 

participantes era do sexo masculino (53,1%), com idade mediana de 11 anos. A maioria dos 

pacientes foram avaliados no hospital-dia (55,2%) e 53,6% eram crianças. Os cânceres mais 

prevalentes na população foram: Leucemias (45,3%), Linfomas (16,1%), Tumores ósseos 

malignos (14,6%) e Sarcomas de partes moles (10,9%). Leucemia Linfoide Aguda (33,9%) e 

Osteossarcoma (12%) foram os subtipos de cânceres mais identificados.  

Os indicadores de Conforto prejudicado com maior prevalência foram: Relato de 

sentir-se desconfortável (83,3%), Relato de falta de satisfação com a situação (56,3%), 

Irritabilidade (55,2%), Relato de falta de sentir-se a vontade com a situação (52,6%), Medo 

(51,0%) e Choro (50,5%). Na análise do modelo final de classe latente para todos os 

indicadores e para a amostra global, Ansiedade, Incapacidade de relaxar, Lamentação, 

Padrão de sono perturbado, Relato de prurido e Relato de sintomas de angústia apresentaram 

valores de especificidade significativos. Por outro lado, Irritabilidade, Relato de falta de 

satisfação com a situação e Relato de sentir-se desconfortável apresentaram elevados valores 

de sensibilidade. Com base no modelo, o Conforto prejudicado esteve presente em 29,01% da 

amostra total do estudo.  

Relato de falta de satisfação com a situação, Relato de sentir-se desconfortável e 

Irritabilidade foram os indicadores sensíveis para Conforto prejudicado em crianças e 

adolescentes avaliados no hospital-dia. Ansiedade, Incapacidade de relaxar, Lamentação, 

Padrão de sono perturbado e Relato de sintomas de angústia mostraram-se específicos 

quando analisados neste subgrupo. Conforto prejudicado esteve presente em 16,94% das 

crianças e dos adolescentes avaliados no hospital-dia. 

Já crianças e adolescentes avaliados na internação apresentaram Relato de falta de 

satisfação com a situação, Relato de sentir-se desconfortável e Irritabilidade como os 

indicadores sensíveis para Conforto prejudicado. Ansiedade, Incapacidade de relaxar, 

Lamentação, Padrão de sono perturbado, Relato de sentir calor e Relato de sintomas de 

angústia foram os indicadores específicos. O diagnóstico de enfermagem Conforto 
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prejudicado esteve presente em 39,84% das crianças e dos adolescentes avaliados na 

internação.  

Os indicadores que apresentaram altos valores de sensibilidade para Conforto 

prejudicado no sub-grupo das crianças foram Choro e Relato de sentir-se desconfortável. Em 

relação à especificidade, quando avaliado no sub-grupo, os indicadores mais específicos 

foram Ansiedade, Incapacidade de relaxar, Lamentação, Padrão de sono perturbado, Relato 

de prurido e Relato de sintomas de angústia. Conforto prejudicado esteve em 28,43% das 

crianças avaliadas na pesquisa.  

Ao analisar os indicadores de Conforto prejudicado para a sub-amostra de 

adolescentes, observou-se que Relato de sentir-se desconfortável e Irritabilidade 

apresentaram altos valores de sensibilidade. Ansiedade, Incapacidade de relaxar, 

Irritabilidade, Relato de prurido e Relato de sintomas de angústia são específicos para o 

diagnóstico quando avaliados nessa sub-amostra. Com base na análise realizada Conforto 

prejudicado esteve presente em 48,22% dos adolescentes.  

Três indicadores de Conforto prejudicado em crianças e adolescentes do sexo 

masculino apresentaram valores de sensibilidade significativos: Relato de falta de satisfação 

com a situação, Relato de sentir-se desconfortável e Relato de falta de sentir-se a vontade 

com a situação. Indicadores específicos para os meninos foram: Ansiedade, Incapacidade de 

relaxar, Lamentação, Relato de prurido e Relato de sintomas de angústia. Conforto 

prejudicado esteve presente em 26,68% das crianças e adolescentes do sexo masculino.  

Dois indicadores apresentaram valores de sensibilidade maiores que 95% em 

crianças e adolescentes do sexo feminino: Relato de sentir-se desconfortável e Irritabilidade. 

Já Ansiedade, Incapacidade de relaxar, Lamentação, Padrão de sono perturbado, Relato de 

prurido e Relato de sintomas de angústia apresentaram valores de especificidade acima de 

80%. Conforto prejudicado esteve presente em 25,05% das crianças e adolescentes do sexo 

feminino.  

Em face do exposto, destaca-se que a escassez de estudos com o diagnóstico 

específico desta dissertação limitou a comparação dos resultados. Ressalta-se que não foram 

encontradas pesquisas publicadas que abordassem o referido diagnóstico em crianças e 

adolescentes com câncer. Além disso, estudos com o método de análise por classe latente na 

área de diagnósticos de enfermagem são restritos, uma vez que a análise realizada para gerar 

os dados tem um rigor metodológico complexo e rigoroso. Esse método apresenta o conjunto 

de indicadores representativos de um diagnóstico de enfermagem em populações específicas. 
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Apesar das limitações apresentadas, os resultados obtidos na pesquisa são 

relevantes para a prática do enfermeiro na oncologia pediátrica. O presente estudo possibilitou 

a identificação de indicadores clínicos de Conforto prejudicado bem como de suas medidas de 

acurácia em crianças e adolescentes com câncer e em subgrupos específicos.  A identificação 

desses indicadores e seus achados para as medidas de acurácia diagnóstica sugerem que esses 

sinais clínicos são informações relevantes e importantes para determinação e inferência dessa 

resposta humana. Assim, faz-se necessária a realização de novos estudos para confirmar tais 

achados e aumentar o grau de acurácia desses elementos.  
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Apêndice A 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 Data da Avaliação: _____/_____/_____                 Código da criança/adolescente: __________________ 

Unidade de avaliação:  (      ) Internamento                    (     ) Hospital-dia 

N° Prontuário: ____________________                 Data de Internamento: _____/_____/_____ 

 

1.  Dados de identificação e sócio-demográficos:  

1.1. Nome: __________________________________________________________________________ 

1.2. Sexo: (    ) masculino   (    ) feminino  

1.3. Data de nascimento: _____/_____/_____     1.4. Idade: ____________________________ 

 

1.5. Naturalidade: ____________________________________ 

 

1.6. Procedência:         (   ) Capital (Fortaleza) 

 

                                     (   ) Interior, especificar: _________________ 

 

                                     (   ) Outros estados, especificar: _________________ 

 

1.7. Renda Familiar (em reais): __________________________ 

 

1.8. Nº de membros na família: __________________________ (incluindo a criança/adolescente) 

 

1.9. Estuda:     (    ) Sim    (    ) Não 

  

Se sim, qual série: ________________________ 

 

Parou de estudar por conta da doença?   (    ) Sim    (    ) Não    Se sim, qual série: ___________________ 

 

2. Dados clínicos: 

2.1. Diagnóstico Médico:  _______________________________ 

   

       Início do tratamento:______/_____/_______  

       

       Fase do tratamento: _________________________________ 

 

2.2. Tempo entre os primeiros sinais e sintomas e o diagnóstico de câncer: ____________________ 

 

2.3. Número de internações nos últimos 12 meses: ____________ 

 

2.4. Possui alguma outra comorbidade:     (    ) Não   (    ) Sim 

     

      Especificar: _______________________ 

 

2.5. Possui antecedentes familiares para câncer?   (    ) Não   (    ) Sim 
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      Especificar:  

 

      Tipo de câncer:  ___________________  

 

      Parentesco: _______________________ 

 

2.6. Realizou procedimento cirúrgico, correção da doença de base?  (    ) Não   (    ) Sim 

 

                     2.6.1 Data da Cirurgia: _____/_____/_____  

                     2.6.2 Tipo de cirurgia: ______________________________ 

 

3. Investigação de dados subjetivos e objetivos: 
   

3.1. Choro:          (    ) Presente     (    ) Ausente 

                             (    ) Observado      (    ) Relatado 

Especificar, durante os seguintes eventos: 

(    ) Curativos      (    ) Punções     (    ) Aspiração      (    ) Sondagem 

(    ) Administração de infusões     (    ) Lavagem intestinal 

(    ) Realização de exames             (    ) Presença de profissionais da área da saúde 

(    ) outras situações estressantes, especificar: _____________________________ 

3.2. Incapacidade de relaxar:     (    ) Presente           (    ) Ausente 

                                                      (    ) Observado      (    ) Relatado 

A criança/adolescente consegue manter-se calmo e relaxar?     (    ) Sim     (    ) Não 

 

Se não: o que o acompanhante atribui a falta de capacidade de relaxar da criança/adolescente?  

_________________ 

 

Quando cessa o estresse a criança/adolescente, ainda, apresenta alterações: 

 

(    ) FC      (    ) FR      (    ) Fadiga 

(    ) Irritabilidade     (    ) Tônus muscular    (    ) Tônus muscular 

(    ) Mal estar            (    ) outras alterações, especificar: _____________________________ 

3.3. Inquietação:     (    ) Presente           (    ) Ausente 

                                  (    ) Observado      (    ) Relatado 
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A criança/adolescente apresenta: 

 

(    ) Movimentos de inquietude      (    ) Choro excessivo    (    ) Atividade motora excessiva 

(    ) Irritabilidade      (    ) Atividade verbal excessiva 

(    ) outras alterações, especificar: _____________________________ 

3.4. Irritabilidade:     (    ) Presente           (    ) Ausente 

                                    (    ) Observado      (    ) Relatado 

A criança/adolescente apresenta: 

 

(    ) Impaciência      (    ) Mau humor        (    ) Choro com facilidade 

(    ) Agressividade     (    ) Estresse exagerado aos procedimentos hospitalares não dolorosos          

(    ) Estresse exagerado em relação a fatores ambientais        (    ) outras, especificar: _______________ 

3.5. Lamentação:     (    ) Presente           (    ) Ausente 

                                  (    ) Observado      (    ) Relatado 

A criança/adolescente encontra-se com um conjunto das seguintes manifestações: 

 

(    ) Pesarosa      (    ) Incomodada     (    ) Chorosa      (    ) Aflita     

(    ) Magoada     (    ) Queixosa    (    ) com expressão dolorosa 

(    ) outras, especificar: _____________________________ 

3.6. Medo:      (    ) Presente           (    ) Ausente 

                       (    ) Observado      (    ) Relatado 

A criança/adolescente sente-se apreensiva ou relata algum tipo de alarme, medo em ralação a doença ou 

procedimentos?                                 (    ) Sim (    ) Não 

 

3.7. Padrão de Sono Perturbado:     (    ) Presente           (    ) Ausente 

                                                            (    ) Observado      (    ) Relatado 

Dormiu quantas horas na noite: ____________________________          

Qual o padrão normal de sono da criança/ adolescente: _________________     

A criança/adolescente apresenta: 

 

(    ) Insatisfação com o sono      (    ) Cansaço    (    ) Dificuldades para dormir       (    ) Desatenção 
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(    ) Inquietude     (    ) Sonolência  excessiva durante o dia        (    ) Mudança no padrão de sono      

(    ) Pesadelos       (    ) Terror noturno         (    ) Sonambulismo          (    ) Enurese secundária    

(    ) Movimenta-se excessivamente durante o sono        (    ) Bruxismo              (    ) Nocturia        

(    ) outras alterações, especificar: _____________________________ 

3.8. Relato de Falta de Satisfação com a Situação:     (    ) Presente           (    ) Ausente                                                                               

A criança/adolescente apresenta tristeza:       (    ) Sim   (    ) Não 

 

Relacionada: 

 

(    ) Câncer      (    ) Internação    (    ) Quimioterapia        

 

3.9. Relato de Falta de Sentir-se a Vontade com à Situação:     (    ) Presente           (    ) Ausente                                                                                                

A criança/adolescente relata algum tipo de constrangimento, incomodo ou vergonha relacionado à 

doença?  

 (    ) Sim (    ) Não 

 

Em quais condições: 

(    ) Alopecia      (    ) Edema     (    ) Lesões na pele ou mucosas      (    ) Fraqueza 

(    ) Magreza     (    ) Ganho de peso     (    ) Amputação de membro 

(    ) Amputação de órgão            (    ) outras, especificar: _____________________________ 

3.10. Relato de Prurido:     (    ) Presente           (    ) Ausente                                          

A criança/adolescente apresenta coceira pelo corpo?    (    ) Sim (    ) Não 

Em quais situações: 

(    ) Após medicação    (    ) uso de roupas, toalhas e lençóis hospitalares       

 (    ) contato com materiais hospitalares (esparadrapo, colchão, éter, álcool, entre outros). 

 (    ) outras, especificar: _____________________________ 

3.11. Relato de Fome:     (    ) Presente           (    ) Ausente                                           

A criança/adolescente queixa-se de fome?             (    ) Sim     (    ) Não 

Em consequência:  

(    ) Dieta zero      (    ) Mucosite     (    ) Dor      (    ) Alimentar-se (menos de 1 hora) 
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(    ) outras, especificar: _____________________________ 

3.12. Relato de Sentir Calor:     (    ) Presente           (    ) Ausente    

  A criança/adolescente sentiu calor nas últimas 24 horas?         (    ) Sim    (    ) Não 

3.13. Relato de Sentir Frio:     (    ) Presente           (    ) Ausente 

A criança/adolescente sentiu frio nas últimas 24 horas?         (    ) Sim    (    ) Não 

3.14. Relato de Sentir-se Desconfortável:     (    ) Presente           (    ) Ausente 

A criança/adolescente relata desconforto (queixa-se) em relação à doença?             (    ) Sim (    ) 

Não 

(    ) Reações ao tratamento ou doença (dor, flebite, sangramento, náusea, vômitos, diarreia, 

constipação,sede) 

(    ) Incomodo relacionado a iluminação, barulho, procedimentos realizados 

(    ) Queixa por estar longe de casa, da escola, dos familiares, dos amigos 

(    ) Outras, especificar: _____________________________ 

3.15. Relato de Sintomas de Angústia:     (    ) Presente           (    ) Ausente                                                         

A criança/adolescente apresenta: 

 

(    ) Desânimo      (    ) Indisposição na maior parte do dia    (    ) Indisposição ao longo dos dias  

(    ) Sensações de aperto    (    ) Sensação de sufocamento      (    ) Agonia  

(    ) Apreensão          (    ) Medo 

3.16. Suspiros:         (    ) Presente           (    ) Ausente 

 

 

   



101 

 

 

 

 

 ESCALA DE ANSIEDADE  

1 Eu acho difícil tomar decisões (  ) Sim   (  ) Não 

2 Eu fico nervoso quando as coisas não dão certo para mim  (  ) Sim   (  ) Não 

3 Parece que os outros fazem as coisas com mais facilidade que eu  (  ) Sim   (  ) Não 

4 Eu gosto de todo mundo que eu conheço  (  ) Sim   (  ) Não 

5 Muitas vezes eu tenho falta de ar  (  ) Sim   (  ) Não 

6 Eu fico preocupado a maior parte do tempo  (  ) Sim   (  ) Não 

7 Eu tenho medo de muitas coisas  (  ) Sim   (  ) Não 

8 Eu sou sempre legal  (  ) Sim   (  ) Não 

9 Fico bravo por qualquer coisa  (  ) Sim   (  ) Não 

10 Fico preocupado com o que meus pais vão dizer para mim  (  ) Sim   (  ) Não 

11 Sinto que os outros não gostam do jeito que eu faço as coisas  (  ) Sim   (  ) Não 

12 Eu sou sempre bem educado  (  ) Sim   (  ) Não 

13 É difícil para mim ir para cama à noite  (  ) Sim   (  ) Não 

14 Eu me preocupo com o que os outros pensam de mim  (  ) Sim   (  ) Não 

15 Eu me sinto sozinho, mesmo quando há pessoas comigo  (  ) Sim   (  ) Não 

16 Sou sempre bom  (  ) Sim   (  ) Não 

17 Muitas vezes, sinto problema no meu estômago  (  ) Sim   (  ) Não 

18 Fico triste com qualquer coisa  (  ) Sim   (  ) Não 

19 Minhas mãos ficam suadas  (  ) Sim   (  ) Não 

20 Sou sempre legal com todo mundo  (  ) Sim   (  ) Não 

21 Estou bastante cansado  (  ) Sim   (  ) Não 

22 Eu me preocupo com o que vai acontecer  (  ) Sim   (  ) Não 

23 As outras crianças são mais felizes do que eu  (  ) Sim   (  ) Não 

24 Sempre falo a verdade  (  ) Sim   (  ) Não 

25 Tenho sonhos ruins  (  ) Sim   (  ) Não 

26 Fico triste sempre que estou com problemas  (  ) Sim   (  ) Não 

27 Sinto que alguém vai me dizer que faço as coisas de maneira errada  (  ) Sim   (  ) Não 

28 Nunca fico bravo  (  ) Sim   (  ) Não 

29 Algumas vezes acordo assustado  (  ) Sim   (  ) Não 

30 Eu me preocupo quando vou para cama à noite  (  ) Sim   (  ) Não 

31 É difícil para mim prestar atenção no trabalho da escola  (  ) Sim   (  ) Não 

32 Nunca digo coisas que não deveria  (  ) Sim   (  ) Não 

33 Eu me mexo bastante na carteira  (  ) Sim   (  ) Não 

34 Sou nervoso  (  ) Sim   (  ) Não 

35 Muitas pessoas estão contra mim  (  ) Sim   (  ) Não 

36 Nunca minto  (  ) Sim   (  ) Não 

37 Em geral eu acho que alguma coisa ruim vai acontecer para mim  (  ) Sim   (  ) Não 
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Impressões do examinador: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             ____________________________________________________ 

       Assinatura do pesquisador 
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Apêndice B 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(PAIS/RESPONSÁVEL) 

 

Prezado (a) pai/mãe/responsável,  

 

Meu nome é Tânia Alteniza Leandro, sou aluna do Curso de Mestrado em 

Enfermagem da Universidade Federal do Ceará, orientada pela Professora Viviane 

Martins da Silva e coorientada pela Professora Nirla Gomes Guedes. Estou 

desenvolvendo um estudo que tem a finalidade de avaliar o Conforto em crianças e 

adolescentes com câncer e que estão em tratamento quimioterápico. Acredita-se que o 

ambiente hospitalar, o período de internação, o tratamento, a própria doença e os 

procedimentos realizados nessa população podem ocasionar o aparecimento de 

indicadores clínicos que sugiram o Conforto prejudicado. Por isso, é importante que o 

enfermeiro identifique o Conforto prejudicado da criança/adolescente durante o 

tratamento da doença para que possa cuidar melhor dessa população. Assim, necessito 

de sua colaboração participando e permitindo que seu (sua) filho (a) ou que a 

criança/adolescente sob sua responsabilidade possa participar do estudo. Para realizar a 

pesquisa, preciso avaliar crianças e adolescentes que estão com câncer e em tratamento 

quimioterápico neste hospital, na internação clínica ou no hospital-dia. Esta participação 

envolve conversar sobre a saúde do seu (sua) filho (a) ou da criança/adolescente sob sua 

responsabilidade e sobre as principais reações de Conforto prejudicado durante o 

tratamento hospitalar. Peço ainda a sua autorização para consultar o prontuário do 

mesmo para a obtenção de informações sobre a doença. 

Caso autorize a participação do seu (sua) filho (a) ou da criança/adolescente 

sob sua responsabilidade e aceite participar do estudo, informo que os dados serão 

coletados por mim, na unidade hospitalar na qual está sendo realizado o tratamento. A 

coleta dos dados consiste em uma entrevista sobre informações da doença, bem como a 

identificação do perfil sóciodemográfico. Para avaliar o Conforto prejudicado nas 

crianças e adolescentes investigarei, por meio do relato, se durante o tratamento 

quimioterápico eles apresentam sinais e sintomas, como: ansiedade, choro, inquietação, 

incapacidade de relaxar, irritação, medo, alteração do sono, insatisfação, fome, coceira, 

frio, calor, desconforto, angústia. Para coletar as informações não realizarei nenhum 

procedimento que cause desconforto. Durante a coleta dos dados você acompanhará o 

seu (sua) filho (a) ou a criança/adolescente sob sua responsabilidade e, caso necessite, 

interromperemos o que estivermos fazendo. Informo que só coletarei as informações na 

sua presença e se seu filho estiver confortável para participar. 

Informo-lhe que a entrevista e a avaliação duram em média 30 minutos e 

que não lhe causarão prejuízos ou gastos. Dou-lhe a garantia de que as informações 

obtidas no estudo serão usadas apenas para a realização do meu trabalho e, também, lhe 

asseguro que a qualquer momento você terá acesso às informações sobre os 

procedimentos e benefícios relacionados ao estudo, inclusive para esclarecer quaisquer 

dúvidas. Informo ainda que você e o seu filho têm o direito e a liberdade de se negar a 

participar da pesquisa ou de retirar seu consentimento de participação no estudo a 

qualquer momento, sem que isto traga nenhum prejuízo à continuidade da assistência na 

unidade hospitalar. E, finalmente, lhe informo que, a identidade do paciente será 

mantida no anonimato bem como qualquer informação que possa identificar o paciente.  
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Deixarei com você uma cópia deste termo que comprova sua participação na 

pesquisa. Outra cópia do termo ficará com a pesquisadora. Estamos à disposição para 

esclarecer quaisquer dúvidas que possam ocorrer. 

 

Endereço do responsável pela pesquisa: 

Tânia Alteniza Leandro                

Instituição: Universidade Federal do Ceará. Endereço: Av. João Pessoa, 3912 – Damas    

Fone: 8846-3354. E-mail: taniallt@yahoo.com.br 

 

Coorientadora: Nirla Gomes Guedes 

Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Ceará 

Rua Alexandre Baraúna, 1115- Rodolfo Teofilo.  

Fone: 3366.8460. E-mail:nirlagomes@hotmail.com 
 

Orientadora: Viviane Martins da Silva 

Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Ceará 

Rua Alexandre Baraúna, 1115- Rodolfo Teofilo.  

Fone: 3366.8460. E-mail:viviane.silva@ufc.br 

 

ATENÇÃO: Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a participação na 

pesquisa entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da UFC (Instituição 

proponente) – Rua Coronel Nunes de Melo, 1127 - Rodolfo Teófilo - fone: 3366-8344 ou 

com o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Infantil Albert Sabin (Instituição Co-

participante) – Rua Tertuliano Sales, 544 - Vila União – fone: 31014212. 

 

Gostaria imensamente de ter a sua valorosa cooperação no desenvolvimento deste 

estudo, pelo que, de antemão, muito lhe agradeço.   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TERMO DE CONSENTIMENTO PÓS-INFORMADO 

 

Eu,___________________________________________________________________, 

por meio da assinatura deste termo de consentimento, declaro que, após 

convenientemente esclarecido, autorizo voluntariamente a participação do meu filho 

___________________________________________________________ na pesquisa 

“Acurácia dos indicadores clínicos de conforto prejudicado em crianças e adolescentes 

com câncer em tratamento quimioterápico”. 

 

Fortaleza, ____ de ________________________ de ___________. 

 

 

_________________________________________________________ 

Assinatura do pesquisador 

 

 

_________________________________________________________ 

Assinatura do Pai/Mãe/Responsável 

 

 

 

mailto:taniallt@yahoo.com.br
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Apêndice C  

 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (CRIANÇA E 

ADOLESCENTE) 

 

Prezada criança ou adolescente, 

 

Meu nome é Tânia Alteniza Leandro, sou aluna do Curso de Mestrado em 

Enfermagem da Universidade Federal do Ceará, orientada pela Professora Viviane 

Martins da Silva e Coorientada pela Professora Nirla Gomes Guedes. Estou 

desenvolvendo um estudo que tem a finalidade de avaliar o Conforto em crianças e 

adolescentes com câncer e que estão em tratamento quimioterápico. Acredita-se que o 

ambiente hospitalar, o período de internação, o tratamento, a própria doença e os 

procedimentos realizados nessa população podem ocasionar o aparecimento de 

indicadores clínicos que ocasionam o Conforto prejudicado. Por isso, é importante que 

o enfermeiro identifique o Conforto prejudicado de criança ou adolescente durante o 

tratamento da doença para que possa cuidar melhor dessa população. Assim, necessito 

de sua colaboração e participação. Para realizar a pesquisa, preciso avaliar crianças e 

adolescentes que estão com câncer e em tratamento quimioterápico neste hospital, na 

internação clínica ou no hospital-dia. Esta participação envolve conversar sobre a sua 

saúde e sobre as principais reações de desconforto que você sente durante o tratamento 

hospitalar. Peço ainda a sua autorização para consultar o seu prontuário e obter 

informações sobre a sua doença. 

Inicialmente, conversaremos sobre a história de sua doença. Em seguida, 

avaliarei o conforto, a partir da investigação dos seguintes sinais e sintomas de Conforto 

prejudicado, como: ansiedade, choro, inquietação, incapacidade de relaxar, irritação, 

medo, alteração do sono, insatisfação, fome, coceira, frio, calor, desconforto, angústia. 

Se você tiver alguma dúvida para responder a estas perguntas seu (sua) 

pai/mãe/responsável estará ao seu lado e poderá lhe ajudar. Informo que durante o 

período de coleta das informações não realizarei procedimentos que lhe cause 

desconforto e, caso necessite, interromperemos a coleta. Durante todos os momentos 

você poderá ficar acompanhado do seu (sua) pai/mãe/responsável. Destaco que só 

coletarei as informações caso você esteja confortável para participar. 

Informo-lhe que, a coleta dos dados poderá durar, em média, 30 minutos e 

que você não receberá nenhum tipo de pagamento pela participação no estudo. 

Asseguro que as informações que estou obtendo serão usadas apenas para a realização 

do meu trabalho e, também, lhe asseguro que, a qualquer momento terá acesso às 

informações sobre os procedimentos e benefícios relacionados ao estudo, inclusive, para 

resolver dúvidas que possam ocorrer. Você tem liberdade de se retirar do estudo a 

qualquer momento, assim como não aceitar participar por qualquer razão, sem que isto 

traga prejuízo à continuidade da sua assistência na unidade hospitalar. E, finalmente, lhe 

informo que, quando apresentar o meu trabalho, não usarei o seu nome nem darei 

nenhuma informação que possa identificá-lo. 

Deixarei com você uma cópia deste termo que comprova sua participação na 

pesquisa. Outra cópia do termo ficará com a pesquisadora. Ressalto que as informações 

do estudo serão colhidas por mim e estou à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas 

que possam ocorrer. 

 

Endereço do responsável pela pesquisa: 
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Tânia Alteniza Leandro                

Instituição: Universidade Federal do Ceará. Endereço: Av. João Pessoa, 3912 – Damas    

Fone: 8846-3354. E-mail: taniallt@yahoo.com.br 

 

Coorientadora: Nirla Gomes Guedes 

Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Ceará 

Rua Alexandre Baraúna, 1115- Rodolfo Teofilo.  

Fone: 3366.8460. E-mail: nirlagomes@hotmail.com 

 

Orientadora: Viviane Martins da Silva 

Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Ceará 

Rua Alexandre Baraúna, 1115- Rodolfo Teofilo.  

Fone: 3366.8460. E-mail: viviane.silva@ufc.br 

 

ATENÇÃO: Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a participação na 

pesquisa entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da UFC (Instituição 

proponente) – Rua Coronel Nunes de Melo, 1127 - Rodolfo Teófilo - fone: 3366-8344 ou 

com o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Infantil Albert Sabin (Instituição Co-

participante) – Rua Tertuliano Sales, 544 - Vila União – fone: 31014212. 

 

Gostaria imensamente de ter a sua valorosa cooperação no desenvolvimento deste 

estudo, pelo que, de antemão, muito lhe agradeço.   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TERMO DE CONSENTIMENTO PÓS-INFORMADO 

 

Eu,___________________________________________________________________, 

declaro que, após convenientemente esclarecido, aceito, voluntariamente, participar da 

pesquisa “Acurácia dos indicadores clínicos de conforto prejudicado em crianças e 

adolescentes com câncer em tratamento quimioterápico”. Assinando este termo de 

consentimento, juntamente com meu (minha) pai/mãe, indico que concordo em 

participar do estudo. 

 

Fortaleza, ____ de ________________________ de ___________. 

 

 

_________________________________________________________ 

Assinatura do pesquisador 

 

 

___________________________________________________________ 

Assinatura Criança/Adolescente 

 

 

 

 

 

mailto:taniallt@yahoo.com.br
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Apêndice D 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DOS INDICADORES CLÍNICOS DO 

DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM CONFORTO PREJUDICADO 

1. ANSIEDADE  

Definição conceitual: Termo relacionado à paciente preocupado, pouco a vontade, 

apreensivo pela antecipação de um perigo cuja origem é desconhecida (JARVIS, 2012; 

OLIVEIRA, 1997).  

Definição operacional: A característica será investigada pelo observador por meio da 

aplicação de uma escala de ansiedade para crianças e adolescentes com idade entre seis e 

dezoito anos e, em seguida, classificada como presente ou ausente. O instrumento é 

composto de 37 itens, sendo que estes se dividem em duas escalas, uma para avaliação de 

ansiedade e outra, chamada “escala de mentira”, destina-se a uma avaliação qualitativa da 

aquiescência social da criança/adolescente e da validade das respostas na escala de 

ansiedade. O instrumento citado trabalha três fatores: concentração, preocupação e aspectos 

fisiológicos (GORAYEB; GORAYEB, 2009). Cada item da escala recebe uma pontuação de 

um para cada resposta sim, gerando o escore total de ansiedade. O ponto de corte utilizado na 

pesquisa para classificar ansiedade clinicamente significativa é de 19 a 28, conforme 

recomenda a literatura (STALLARD et al., 2001).  

2. CHORO 

Definição conceitual: Termo que se refere à produção do som pelas pregas vocais que 

ocorre na fase expiratória da respiração com consequente produção ou não de lágrimas, 

geralmente associado a estado emocional alterado (MICHELSSON; MICHELSSON, 1999).  

Definição operacional: A característica será avaliada pelo pesquisador, relato da 

criança/adolescente e/ou do acompanhante. O pesquisador durante a avaliação clínica 

observará a reação da criança/adolescente aos estímulos terapêuticos ou interativos com a 

equipe. Será classificada como presente quando a criança/adolescente apresentar/relatar som 

alto, estridente, irritado, sofrido ou aflito com produção de lágrimas durante a realização de 

procedimentos como curativos, punções, administração de infusões, aspiração, sondagem, 

lavagem intestinal, realização de exames ou outros procedimentos, bem como outras 

situações estressantes para a criança/adolescente (ex: presença de profissionais da área da 

saúde, dor). 

3. INCAPACIDADE DE RELAXAR  
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Definição conceitual: Termo que se refere à ausência da capacidade de alguém ou de um 

organismo retornar ao estado basal físico, fisiológico e/ou psicológico, mesmo cessadas as 

fontes de estresse ou os estímulos adversos internos e/ou externos (NEVES NETO, 2011). 

Normalmente esse indicador ocasiona alterações nos padrões de eliminação e sono.  

Definição operacional: A característica será avaliada pelo pesquisador, relato da 

criança/adolescente e/ou do acompanhante. Durante a avaliação clinica, o pesquisador irá 

perguntar e/ou observar capacidade de concentração da criança/adolescente. Será classificada 

como presente quando a criança/adolescente apresentar/relatar tônus muscular rígido, tenso, 

e/ou contraído, fadiga, alteração no padrão de sono associado a mudanças de humor, 

irritabilidade, mudança de apetite, alterações no sistema digestório, dor, taquicardia 

(palpitação), taquipneia, sensação de cansaço e/ou mal estar associados a eventos 

hospitalares, mesmo depois de cessadas fontes de estresse ou estímulos adversos internos 

e/ou externos. 

4. INQUIETAÇÃO 

Definição conceitual: Termo que se refere ao aumento da excitabilidade psíquica, 

irritabilidade e excessiva atividade psicomotora ou verbal (CALIL; TERRA; CHAGAS, 

2006; MANTOVANI et al., 2010).  

Definição operacional: A característica será avaliada pelo pesquisador e/ou relato da 

criança/adolescente e/ou do acompanhante. Durante o procedimento de coleta, o pesquisador 

irá observará se a criança/adolescente apresenta comportamento físico e mental alterado. A 

característica será classificada como presente quando a criança/adolescente apresentar ou 

relatar excitabilidade psíquica manifestada por choro excessivo ou atividade motora e verbal 

excessiva. 

5. IRRITABILIDADE 

Definição conceitual: Termo que se refere à presença de impaciência, facilidade de ser 

provocado (JARVIS, 2012) e estado de sensibilidade excessiva mesmo a pequenos estímulos. 

A irritabilidade pode estar associada a fatores externos como a temperatura e luz ambiental e 

a situações de estresse relacionadas a procedimentos hospitalares não dolorosos. 

Definição operacional: A característica será avaliada pelo pesquisador e/ou relato da 

criança/adolescente e/ou do acompanhante. O pesquisador durante a avaliação clinica 

observará se a reação da criança/adolescente se dará de forma harmoniosa ou de forma 

exagerada ou desproporcionada a estímulos terapêuticos ou interativos da equipe ou de seu 
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responsável. A característica será classificada como presente quando a criança ou o 

adolescente apresentar choro com facilidade, agressividade, impaciência, estresse exacerbado 

aos procedimentos hospitalares não dolorosos e/ou desconfortáveis (administração de infusão 

quando já instalado o acesso venoso, aferição de pressão arterial, mensuração de temperatura, 

administração oral de medicamentos, administração de oxigenoterapia, verificação de 

oximetria, entre outros), e aos fatores externos como luminosidade intensa, temperatura 

elevada ou baixa, relacionados ao ambiente hospitalar. 

6. LAMENTAÇÃO 

Definição conceitual: Termo que se refere a verbalização de queixa, choro, expressões de 

dor, de mágoa, de aflição (BUENO, 1968).  

Definição operacional: A característica será avaliada pelo pesquisador e/ou relato da 

criança/adolescente e/ou do acompanhante. O pesquisador, durante a avaliação clínica, 

observará a reação emocional da criança e do adolescente. Será classificada como presente 

com a verbalização da criança/adolescente de queixas, mágoas, associados a choro, lamúria 

(vocalização baixa, contínua, não acompanhada de lágrimas, normalmente acompanhada de 

soluços) por estar com câncer, internamento e/ou em tratamento quimioterápico.  

7. MEDO 

Definição conceitual: Termo que se refere à resposta à ameaça percebida, tanto fisicamente 

como psicológicamente, que é conscientemente reconhecida como um perigo (HERDMAN; 

KAMITSURU, 2014). 

Definição operacional: A característica será avaliada pelo pesquisador e/ou relato do 

acompanhante e/ou da criança/adolescente. Será classificada como presente quando a criança 

apresentar ou relatar algumas dessas situações: alarme, apreensão, autossegurança diminuída, 

estar assustado, excitação, horror, nervosismo, pânico, tensão aumentada, terror bem como 

características comportamentais: comportamentos de ataque, comportamentos de prevenção, 

estado de alerta aumentado, foco direcionado para a fonte do medo, impulsividade. As 

características cognitivas do medo não serão avaliadas no estudo, visto a complexidade e 

subjetividade para mensurar as mesmas na criança/adolescente. Em relação às características 

fisiológicas do medo, nem todas serão consideradas na pesquisa, pois a própria patologia da 

doença pode influenciar em algumas manifestações fisiológicas do organismo. Desta forma, 

esse indicador clínico será avaliado pelo aspecto comportamental. 

8. PADRÃO DE SONO PERTURBADO  

Definição conceitual: Termo que se refere a interrupções da qualidade e da qualidade do 
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sono decorrentes de fatores externos (HERDMAN; KAMITSURU, 2014). 

Definição operacional: A característica será avaliada pelo pesquisador e/ou relato da 

criança/adolescente e/ou do acompanhante. O pesquisador durante a avaliação clinica 

observará se a criança/adolescente apresenta cansaço, sonolência excessiva durante o dia, 

desatenção, irritação relacionados ao sono. Será classificada como presente quando a 

criança/adolescente relatar insatisfação com o sono, mudança no padrão normal de sono, não 

sentir-se bem descansado, dificuldade para dormir, pesadelos, sonambulismo, despertar 

confusional, enurese noturna, bruxismo, nocturia (LOPEZ; JÚNIOR, 2010). 

9. RELATO DE FALTA DE SATISFAÇÃO COM A SITUAÇÃO 

Definição conceitual: Termo relacionado à verbalização de ausência de contentamento, 

alegria com a condição atual de saúde (FERREIRA, 1986).  

Definição operacional: A característica será avaliada pelo relato da criança/adolescente e/ou 

do acompanhante. Será classificada como presente quando a criança/adolescente relatar 

tristeza por estar com câncer, e/ou internado, e/ou quimioterapia, podendo ou não afetar as 

atividades da vida diária. 

10. RELATO DE FALTA DE SENTIR-SE À VONTADE COM A SITUAÇÃO  

Definição conceitual: Termo referente à verbalização de incomodo, vergonha e/ou 

constrangimento relacionado à doença.  

Definição operacional: A característica será avaliada pelo relato da criança/adolescente e/ou 

do acompanhante. Será classificada como presente quando houver relatos de vergonha, 

constrangimento ou incomodo por apresentar dor, queda de cabelo, edema, hematoma, 

palidez, afecções onco-hematológica na gengiva, lesões na pele e mucosas, fraqueza, rigidez 

ou limitação de movimentos, fraqueza ou fadiga, magreza, ganho de peso, paralisia, tremor, 

atrofia, espasmos, cicatriz, dormência, amputação de algum membro, perda de algum órgão, 

assimetria corporal entre outras consequências ou alterações fisiológicas relacionadas à 

doença. 

11. RELATO DE PRURIDO 

Definição conceitual: Termo que se refere à verbalização de sensação cutânea desagradável, 

que provoca o desejo de se coçar (OLIVEIRA, 1997).  

Definição operacional: A característica será avaliada pelo relato da criança/adolescente e/ou 

do acompanhante. Será classificada como presente quando houver queixas de coceira após 

medicação, uso de roupas, toalhas e lençóis hospitalares, exposição a materiais hospitalares 
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(esparadrapo, colchão, éter, álcool, entre outros) e ou outras condições.  

12. RELATO DE FOME 

Definição conceitual: Termo que se refere a verbalização de uma sensação fisiológica no 

organismo de falta de alimento (OLIVEIRA, 1997), sem a possibilidade de alimentar-se. 

Vale ressaltar que crianças e adolescentes portadores de condições crônicas, como o câncer, 

podem estar em uso de suplementos vitamínicos, minerais e fitoterápicos, podendo, desta 

forma, alterar a sensação fisiológica da falta de alimento no organismo. 

Definição operacional: A característica será avaliada pelo relato da criança/adolescente e/ou 

do acompanhante. Será classificada como presente quando houver verbalização dessa 

sensação fisiológica de falta de alimento associado à impossibilidade de ingerir alimentos 

devido à dieta zero, não conseguir alimentar-se (devido à boca amarga, processos 

inflamatórios na boca, irritação gástrica, náusea, vômitos, entre outras condições). 

13. RELATO DE SENTIR CALOR 

Definição conceitual: Termo que se refere à verbalização da sensação de aquecimento ou de 

aumento da temperatura (THOMAS, 2000), que pode ser causado por fatores como 

temperatura do ambiente, atividade, ansiedade (JARVIS, 2012) ou condições da doença.   

Definição operacional: A característica será avaliada pelo relato da criança/adolescente e/ou 

do acompanhante. Será classificada como presente quando houver verbalização da 

criança/adolescente de sensação de aquecimento ou de aumento da temperatura, seguida ou 

não da produção de suor, durante o período de permanência na instituição hospitalar para 

escrianças/adolescentes que estão no hospital-dia. Quando o adolescnte/criança encontrar-se 

internado na unidade será investigado a presença do indicador nas ultimas 24 horas. 

14. RELATO DE SENTIR FRIO 

Definição conceitual: Termo que se refere à verbalização da sensação de diminuição da 

temperatura, que pode ser causado por fatores como temperatura do ambiente, ansiedade 

(JARVIS, 2012) ou condições da doença.  

Definição operacional: A característica será avaliada pelo relato da criança/adolescente e/ou 

do acompanhante. Será classificada como presente quando houver verbalização da 

criança/adolescente de sensação de diminuição da temperatura durante o período de 

permanência na instituição hospitalar. 

15. RELATO DE SENTIR-SE DESCONFORTÁVEL 

Definição conceitual: Termo relacionado à verbalização de desanimo, sofrimento, 
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desconsolo, falta de comodidade, de bem estar (BUENO, 1968).  

Definição operacional: A característica será avaliada pelo relato da criança/adolescente e/ou 

do acompanhante. Será classificada como presente quando houver relatos de sofrimentos 

relacionados à doença (dor, mucosite, flebite, sangramento, náusea, vômitos, diarréia, 

constipação), falta de comodidade devido ao ambiente hospitalar (iluminação, barulho, 

procedimentos realizados) ou desanimo por estar longe de casa, da escola, dos familiares e 

amigos. 

16. RELATO DE SINTOMAS DE ANGÚSTIA 

Definição conceitual: Sensação de constricção, de indisposição, de aperto, de sufocação, de 

temor (FERREIRA, 2008; GARBOGGINI, 1972).  

Definição operacional: A característica será avaliada pelo ao relato da criança/adolescente 

e/ou do acompanhante. Será classificada como presente quando houver relatos de sensações 

de aperto, sufocamento, agonia, apreensão ao longo dos dias ou na maior parte dos dias de 

tratamento.  

17. SUSPIROS 

Definição conceitual: Inspiração profunda seguida por uma lenta e audível expiração 

(THOMAS, 2000).  

Definição operacional: A característica será classificada como presente quando a criança e 

adolescente apresentar inspiração profunda, seguida de uma expiração lenta e audível no 

momento da coleta de dados, ou seja, durante toda a avaliação da criança e do adolescente, 

por meio da inspeção do pesquisador. 
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