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Resumo 

O diagnóstico de câncer na infância contribui para reações emocionais na criança e em seus 
familiares, levando-os a desequilíbrios emocionais, insegurança, culpabilidade, medo e 
sintomas de depressão. Na grande maioria dos casos, são as mães que acompanham todo o 
processo de internação do filho com câncer, sendo sua participação importante para o 
tratamento e recuperação da criança. Assim, o trabalho teve por objetivo analisar como as 
mães de crianças com câncer, que freqüentam uma instituição de apoio às crianças com 
câncer da cidade de João Pessoa-PB, percebem o seu nível de resiliência e a sua qualidade de 
vida. Tratou-se de um estudo de caráter descritivo sobre a percepção das mães de crianças 
com câncer acerca da sua resiliência e da sua qualidade de vida. Foram pesquisadas 14 mães 
de crianças com câncer, que vinham do interior do estado acompanhar o tratamento do filho 
na capital. Essas mães possuíam idades variando de 20 a 45 anos (DP=7,9), foi utilizada a 
versão abreviada da Escala de Qualidade de Vida da Organização Mundial de Saúde, a versão 
da Escala de Resiliência e um questionário bio-demográfico. Os dados oriundos das escalas 
de Qualidade de Vida e Resiliência foram processados pelo programa SPSS (Statistical 
Package for Social Sciences), versão 15. Na análise dos dados, foram procedidas análises 
descritivas (medidas de tendência central, distribuição de freqüência) com o intuito de 
descrição das variáveis observadas. Diante dos resultados obtidos, pode-se verificar que a 
maioria das mães (78,6%) possuía renda familiar de até um salário mínimo. Quanto à situação 
conjugal, a maioria das participantes (64,3%) possuía cônjuge. Verificou-se, ainda, que das 
catorze mães, 11 possuem escolaridade até o ensino fundamental. Pôde-se verificar em 
relação ao nível de religiosidade, que a maioria das participantes se consideram muito ou 
extremamente religiosas. Ademais, a maior parte das mães apresentou um bom nível de 
qualidade de vida nos três domínios (físico, psicológico e social), bem como um nível 
satisfatório de resiliência, embora estejam vivenciando o processo de adoecimento dos filhos 
(as) e apresentem condições financeiras limitadas. Diante desses resultados, destaca-se que, 
embora o impacto do diagnóstico e do tratamento do câncer infantil influencie na dimensão 
física e psicológica, o papel dos familiares e amigos e também dos profissionais de saúde 
podem ajudar essas mães a desenvolverem estratégias de enfrentamento satisfatórias. 
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INTRODUÇÃO 

 A incidência de câncer tem aumentado significativamente nos últimos anos, 
apresentando-se como um dos maiores problemas de saúde pública mundial. De acordo com 
dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA), tem aumentado a taxa de mortalidade em 
decorrência dessa patologia, apresentando-se como a terceira maior causa de morte geral no 
Brasil.  

Nos registros de câncer, verifica-se que 1% a 4% desses indivíduos são crianças, 
sendo a leucemia o principal tipo de câncer que acomete esse grupo etário (BELTRÃO et al., 
2007). O câncer infantil chega a atingir mais de cinco mil crianças e adolescentes no Brasil, 
apresentando mais de dois mil óbitos por ano de pessoas com idades entre 0 a 19 anos (INCA 
2003).                                                                                                                                                                                                 

 A doença crônica no período da infância diz respeito a problemas que interferem no 
funcionamento do corpo da criança, de maneira que os profissionais da área de saúde devem 
prestar uma integral assistência, valendo ressaltar que a doença crônica infantil tem por 
característica impossibilitar à criança de desempenhar muitas de suas atividades cotidianas, o 
que interfere no seu crescimento e desenvolvimento (NASCIMENTO, 2003). De acordo com 
Vieira (2001) uma doença crônica no período da infância gera um impacto muito forte, pois 
nessa fase se faz presente um ritmo de desenvolvimento específico dessa fase, de forma que o 
processo da doença bem como da hospitalização podem comprometer todo seu 
desenvolvimento. É importante ressaltar que esse tipo de problemática afeta não apenas o 
fisiológico da criança, mas também as dimensões psicológicas e sociais, pois devido a doença, 
a criança precisa muitas vezes, limitar-se de lazer, de contato com outros colegas, de ir à 
escola, entre outros transtornos (NASCIMENTO, 2003).  

O diagnóstico de um câncer na infância traz situações e repercussões específicas à 
condição da criança, pois como o câncer é visto como estigma de morte, do contrário, criança 
é significado de vida (CAVICCHIOLI, 2005). Santos (2002) aponta o diagnóstico de câncer 
como um momento desorganizador na vida da criança e também na vida daqueles que 
convivem com ela, onde se faz necessária uma atenção cuidadosa dos profissionais que 
intervirão nesse processo. O impacto do diagnóstico pode comprometer o tratamento da 
criança, isto é, reações psíquicas a essa notícia podem ser desastrosas para a criança e seus 
familiares, levando-os a desequilíbrios emocionais, insegurança, culpabilidade, medo e 
sintomas de depressão (SANTOS, 2002).  

No momento do impacto do diagnóstico, os pais de uma criança com câncer se sentem 
desolados diante dessa nova realidade, de maneira que tentam buscar alguma explicação para 
tal situação, podendo esse período perdurar por até meses, onde a doença é vista por eles 
como uma punição, trazendo um comprometimento no prazer de viver (SANTOS, 2002). A 
autora afirma a necessidade de uma equipe profissional que auxilie de forma adequada os 
familiares dessa criança, criando um espaço para que eles se sintam acolhidos, bem 
informados e motivados a enfrentar essa situação. Durante todo o tratamento, os familiares da 
criança com câncer precisam dessa equipe dando todo o suporte, para que os momentos 
difíceis de adaptação e aceitação a essa terapia sejam ultrapassados de forma menos dolorosa 
possível (SANTOS 2002). Além do impacto psicológico, muitas famílias de crianças com 
câncer sofrem pela falta de uma assistência mais humanizada nas instituições de saúde, pois 
muitos têm dificuldades financeiras, sofrem discriminações, e dessa forma pode estar 
comprometida a qualidade de vida desses indivíduos (SANTOS 2002). 

Na grande maioria dos casos, são as mães que acompanham todo o processo de 
internação do filho com câncer, sendo sua participação de total importância para o tratamento 
e recuperação da criança (VIANA, 2004). Através de suas pesquisas, a autora pôde verificar 
que a presença das mães para o tratamento da criança é de total importância, sendo essas 
crianças afetadas, caso as mães se ausentassem, o que contribuía, em alguns casos, para um 
maior período de internação.  



A religiosidade tem um papel preponderante no enfrentamento da doença pelas mães. 
Segundo Valle (1991, p.189), “o apego à religião pode ser uma forma de cercear o próprio ser 
e de fortalecer essa limitação do ser pelo poder da religião. Dessa maneira, algumas mães 
podem se sentir aliviadas da angústia pelo caminho da religião e da fé”. 

 Um dos fatores que contribui, de forma significativa, para agravar ainda mais o estado 
emocional dessas mães é o preconceito, embora tenha crescido o número de pesquisas e 
informações acerca do câncer. Viana (2004) observou que ainda existe a falsa informação de 
que o câncer seja contagioso, podendo ser passado através do contato físico e por isso, muitas 
pessoas se afastam do paciente bem como dos familiares. Da mesma forma, pode-se se fazer 
presente o “contágio psicológico”, ou seja, há temor de que o medo, a dor e o sofrimento 
sejam contagiosos também (KOVÁCS, 1996).  

O tratamento do câncer infantil é geralmente muito agressivo e sofrido o que 
proporciona muitas incertezas e ameaças na criança e nos seus familiares (MOREIRA, 2007). 
Esse tipo de tratamento tem como conseqüência sentimentos de medo e perdas que acometem 
as mães. Oliveira (2006) observou, claramente, nas instituições de saúde que é a mãe que 
acompanha seu filho doente com mais freqüência, sendo assim pode-se verificar que essa mãe 
também é um cliente que precisa dos cuidados dos profissionais de saúde, afinal, isso pode 
auxiliar na diminuição do estresse que essas mães sofrem por causa do processo da 
hospitalização. É necessário, durante todo o processo da doença da criança, que as mães de 
crianças com câncer possam ter acesso a recursos que as auxiliem a compreender tudo o que 
está se passando com seus filhos, pois essa real compreensão ajudará para que lidem melhor 
com as situações dolorosas que envolvem o tratamento oncológico (SANTOS 2002).  

É importante destacar que o ministério da Saúde afirma que não apenas o tratamento do 
câncer em si é importante, mas também a atenção que deve ser dada aos aspectos sociais da 
doença, de forma que a criança com câncer receba atenção integral, dentro do seu contexto 
familiar. Diante disso, é importante ressaltar que a cura não deve ser pensada apenas do ponto 
de vista da recuperação biológica, mas também no bem estar e na qualidade de vida do 
paciente (INCA 2008). 

Diante desses momentos vivenciados por essas mães Oliveira (2006) também pôde 
verificar através de estudos realizados em instituições públicas de saúde que devido ao 
estresse, cansaço e mudanças vividas no seu dia-a-dia muitas delas procuraram mecanismos 
para enfrentar essa situação, como a fé que depositavam em Deus, nos profissionais e também 
na troca de experiências que as mães compartilhavam umas com as outras, de maneira que 
essas mães encontravam forças para lutar apesar de todo o transtorno que experenciavam.  

O conceito de resiliência pode ser compreendido como essa capacidade para o 
desenvolvimento de estratégias que auxiliem no enfrentamento de situações adversas, isto é, a 
partir desses meios o indivíduo pode encontrar maneiras de se adaptar às situações estressoras 
(Laranjeira, 2007). O autor sugere que tais situações adversas dizem respeito não apenas aos 
aspectos fisiológicos do indivíduos, mas também às suas dimensões sociopsicólogicas, de 
maneira que essa adaptação às situações adversas leve a uma construção psíquica adequada à 
inserção social do indivíduo. 

Dentro do conceito de resiliência, também se faz presente o conceito de resiliência 
familiar, onde se destaca a habilidade que a família possui no que diz respeito à reorganização 
de papéis e regras diante da situação de se ter um parente com uma doença crônica, de 
maneira que essa resiliência pode evidenciar sucesso, pois auxiliará na proteção frente à 
vulnerabilidade (Patterson, 2002).  

Estudos verificaram que no momento que a criança se encontra acometido por uma 
doença crônica, a família tem um papel relevante no que diz respeito à adaptação dessa 
criança aos estressores do câncer (Teles 2005). De acordo com Patterson (2002), o 
diagnóstico de uma doença como o câncer, na infância, juntamente com a tensão e o 
enfrentamento são vistos como um evento traumático para a família. Diante dessas idéias, 
pode-se observar que uma mãe que tem um filho com câncer tende a desenvolver esses 



mecanismos de resiliência, podendo contribuir para um aumento no seu nível de qualidade de 
vida, afim de que essa situação seja bem enfrentada, de maneira que essa mãe auxilie de 
forma adequada esse processo adverso que o seu filho enfrenta. 

Diante do exposto, se pode observar a relevância de tal estudo, para que a partir de 
estudos e pesquisas, se possa atingir uma clara compreensão da maneira pela qual as mães de 
crianças com câncer lidam e enfrentam essa situação, pois a partir de tais resultados podem-se 
identificar maneiras adequadas que auxiliem todas as pessoas envolvidas nesse processo 
doloroso e agressivo que é o câncer infantil. Com base nesses pressupostos, o objetivo desse 
trabalho foi analisar como as mães de crianças com câncer percebem a sua qualidade de vida.  

 

MÉTODO       

Característica do estudo 

Tratou-se de um estudo de caráter descritivo sobre a percepção das mães de crianças com 
câncer acerca da sua resiliência bem como da sua qualidade de vida, mais especificamente nos 
Domínios físico, psicológico e social. 

Participantes 

Contou-se com a participação de 14 mães de crianças com câncer, com idades variando 
de 20 a 45 anos (M=32 anos; DP=7,9), que freqüentavam uma instituição de apoio às crianças 
com câncer na cidade de João Pessoa, Paraíba.  

Instrumentos 

Foi utilizada a versão abreviada da Escala de Qualidade de Vida da Organização Mundial 
de Saúde (WHOQOL – bref), a escala de Resiliência desenvolvida por Wagnild e Young 
(1993), tal escala possui 25 itens que são descritos de maneira positiva com respostas tipo 
Likert de sete pontos: 1 (discordo totalmente) e 7 (concordo totalmente), também foi utilizado  
um questionário bio-demográfico que versava sobre questões como idade, grau de 
escolaridade, nível de religiosidade, situação conjugal, renda, grau de escolaridade e número 
de filhos.  

Procedimentos 

 Primeiramente foi feito um contato com a instituição onde foi realizada a pesquisa e 
logo após a apresentação dos objetivos do estudo, bem como a importância da instituição para 
esse trabalho, os questionários foram aplicados. Ademais, cada participante assinou um termo 
de consentimento que esclarece os objetivos da pesquisa e reitera todos os aspectos éticos, 
conferindo-se mais uma vez à participante o direito a não participação ou a interrupção do 
preenchimento em qualquer tempo. 

Análise dos Dados 

 Os dados foram processados pelo programa SPSS (Statistical Package for Social 
Sciences), versão 15, onde foram procedidas análises descritivas (medidas de tendência 
central, distribuição de freqüência). 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

No tocante ao perfil sócio-demográfico das mães, verificou-se que a maioria das mães 
(78,6%) possuía renda familiar de até um salário mínimo (valor referente a R$ 415, 00 no 
momento da pesquisa). Verificou-se, ainda, que das 14 participantes, apenas duas possuíam 
uma renda de mais de um salário mínimo. Faz-se necessário destacar que algumas dessas 
mães recebem um auxílio de um salário mínimo do governo por causa da doença do filho, ou 



seja, ao término do tratamento algumas dessas famílias não irão dispor de qualquer 
rendimento, salientando que das 14 mães, 11 possuem mais de um filho. Neste sentido, a 
literatura afirma que dificuldades financeiras associadas ao diagnóstico do câncer são fortes 
elementos de fragilidade dentro da família (CARVALHO, 2002).  

 Quanto à situação conjugal, a maioria das participantes (64,3%) possuía cônjuge, 
sendo quatro delas solteiras e uma viúva. Em relação ao nível de escolaridade, verificou-se 
que das catorze mães, 11 possuem escolaridade até o ensino fundamental e, apenas, 2 mães 
possuem o ensino médio completo. No que tange a esses aspectos do nível de escolaridade, 
Fonseca et al. (2000) afirma, através de estudos realizados com pacientes HIV positivos, que 
o grau de escolaridade dos indivíduos pode limitá-los em relação ao acesso às informações. 
Diante disso é importante ressaltar que, no caso das mães de crianças com neoplasia, a 
procura pelo sistema de saúde quando o quadro já está avançado, pode comprometer ainda 
mais a situação da criança, pois o quanto antes o diagnóstico ocorrer maior são as chances de 
cura.   

Pôde-se verificar, em relação ao nível de religiosidade, que apenas 2 participantes se 
consideram pouco religiosas, de maneira que das 14 participantes, 10 mães se consideram 
muito ou extremamente religiosas. De acordo com Espíndula (2001), é bastante comum a mãe 
de uma criança com câncer buscar apoio através da religião, ou seja, a religião pode ser vista 
como um recurso importante diante dessa fase de crise pela qual a mãe passa.  
 No tocante à qualidade de vida dessas mães, em relação ao aspecto físico, pode-se 
verificar que mais da metade dessas participantes afirmaram que a dor física não impede de 
elas desenvolverem as suas atividades, isto é, apesar do desgaste físico e emocional que é 
cuidar de um filho com câncer, valendo ressaltar que no caso dessas mães elas vêm do interior 
para a capital, isto é, a maioria deixa outros filhos e cônjuge para se dedicar ao filho doente, 
contudo, apesar dessa jornada, observou-se que das 14 participantes, 8 disseram que as dores 
físicas não impedem que elas realizem suas atividades, como demonstra a Tabela 1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela 1 - Freqüências e percentuais referentes às percepções de qualidade de vida no 
Domínio Físico 
 

 

A literatura aponta que a experiência de se ter um parente com câncer demanda uma 
jornada de dedicação extensa, contribuindo para o surgimento de desgastes físicos 
(BELTRÃO, 2007). Todavia, no presente estudo pode-se observar que a maioria das mães 
(78,5%) afirmou que estão satisfeitas com a capacidade que possuem para desempenhar suas 
atividades. Faz-se necessário destacar a importância de que essas mães apresentem essa 
capacidade para desempenhar suas atividades porque, como citado, são elas que mais 
acompanham as crianças durante o tratamento, sendo assim, é essencial que elas estejam 
fisicamente preparadas para lidar com as demandas que surgem durante o tratamento. 

Em relação à qualidade de vida dessas mães no aspecto psicológico, observou-se nesse 
estudo que metade das participantes afirmou não aproveitar a vida ou aproveitá-la muito 
pouco, como se observa na Tabela 2: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Tabela 2 - Freqüências e percentuais referentes às percepções de qualidade de vida no 
Domínio Psicológico 

 

A partir da literatura (CARVALHO, 2002), verifica-se que a experiência de se ter um 
filho com câncer acarreta em uma jornada bastante desgastante, onde requer diversos 
cuidados e uma acentuada atenção, pois além do desgaste emocional, também estão presentes 
problemas de ordem prática como os de ordem doméstica (nesses casos a maioria das mães 
são as responsáveis por manter a casa funcionando), de ordem financeira e também de ordem 
profissional. Diante dessas dificuldades, pode-se verificar que a realização de atividade de 
lazer, por exemplo, podem ser reduzidas. É importante destacar que com a evolução da 
doença, o que causa um maior empenho da mãe com o seu filho, podem surgir muitos 
sentimentos de ciúmes por parte dos irmãos, visto que nesse momento a dedicação da mãe é 
maior com o filho doente (ROLLAND, 2001). Sendo assim, vale ressaltar que no caso das 
participantes do presente estudo, a maioria das mães tinha mais de um filho, ou seja, o 
cuidado do filho enfermo, na capital, ocorre, na maioria das vezes, concomitante à separação 
em relação aos outros filhos.  

No que diz respeito ao sentido de suas vidas para as participantes, verificou-se que a 
grande maioria (71,5%) respondeu que a sua vida tem bastante sentido. De acordo com os 
estudos de Alencar e outros (2007), a fé que as mães de crianças com câncer depositam em 
Deus é um fator que contribui para que elas não percam a esperança nesse momento. Da 
mesma forma, a presente pesquisa demonstrou que 71,5% das mães apresentaram um nível de 
religiosidade bastante significativo (Tabela 1), ou seja, a maioria das mães encontra na 
religiosidade uma maneira de aliviarem sua angústia, de forma que as estratégias de 
enfrentamento focado na religiosidade podem ser um fator que contribui para que elas, apesar 
do sofrimento psíquico experienciado, percebam sentido nas suas vidas. Da mesma forma, 
constatou-se no estudo que, das 14 participantes, 9 afirmaram estar bastante satisfeitas com a 
vida. Tal fato pode está associado com o nível de religiosidade apresentado por essas mães, 
embora a situação de acompanhamento de um filho com câncer apresente-se como fonte 
estresse físico e psicológico. Já presença de sentimentos negativos se foi apresentado, apenas, 



por quatro mães. Segundo Santos (2002), a experiência de se ter um filho com câncer envolve 
os pais dessa criança em um momento desorganizador de suas vidas, de maneira que muitas 
mães podem se deparar com sentimentos negativos como  desequilíbrios emocionais, 
insegurança, sintomas depressivos e culpabilidade. Contudo, das 14 participantes, 10 
relataram que nunca tiveram sentimentos negativos ou "algumas vezes”, de forma que é 
relevante, novamente, ressaltar que a religiosidade pode causar a diminuição ou ausência de 
sentimentos negativos.  

No que tange ao nível de qualidade de vida no domínio social, observou-se que a 
maioria das participantes estavam satisfeitas em relação ao apoio que tem recebido das 
pessoas com quem convive (amigos, parentes etc.). Segundo Beltrão (2007) mães de crianças 
com câncer merecem atenção especial não apenas do ponto de vista biológico e psicológico, 
mas também do ponto de vista social, onde os parentes, amigos e também os profissionais de 
saúde envolvidos nesse processo são um suporte para que essas mães enfrentem o impacto do 
diagnóstico bem como o período de tratamento.  
 

Tabela 3 - Freqüências e percentuais referentes às percepções de qualidade de vida no 
Domínio Social 

 

 Em relação à vida sexual, a maioria das mães afirmou que estão satisfeitas, e como 
demonstra a Tabela 1, a maioria (64,3%) das participantes possui cônjuges. Diante disso, vale 
destacar que o apoio do parceiro nesse momento é de total relevância, pois o estreitamento 
conjugal pode ser um recurso importante para cuidar não apenas do filho doente, mas também 
dos outros filhos, contribuindo para dividir a sobrecarga com a doença (BELTRÃO, 2007). 
Assim, como nos resultados de satisfação nas relações pessoais, a maior parte das mães 
(71,4%) afirmou que se sentem satisfeitas com o apoio recebido dos amigos. Diante desses 
resultados faz-se importante destacar mais uma vez que o apoio dos amigos nesse momento é 
parte do suporte social que essas mães precisam.  
 Considerando o Fator Geral Resiliência, as mães de crianças com câncer apresentaram 
escore médio positivo de 79,4 (DP=8), variando de 64 a 91, demonstrando, assim, nível de 
Resiliência satisfatório, conforme demonstrado no Gráfico 1 abaixo: 



 

 

Como se pode verificar, a maioria das participantes da pesquisa apresentou um bom 
índice de resiliência diante da situação de ser mãe de uma criança com câncer. De acordo com 
Barlach (2005), pessoas que enfrentam situações adversas e prejudiciais e que possuiem a 
capacidade de encontrar qualidade de vida, apesar desses fatores, são, geralmente, pessoas 
que atribuiem significados de valoração, de descoberta de soluções para situações, 
aparentemente, insolucionáveis. A autora também ressalta que o fenômeno da resiliência 
consiste em uma experiência subjetiva, envolvendo valorização e sensibilidade. Por meio das 
variáveis da Escala de Resiliência, verificou-se a maior parte das mães da pesquisa relatou 
que suas vidas possuem muito sentido, isto é, tais participantes foram capazes de atribuir 
significados para sua vida, apesar dos estressores presentes.  

Pode-se verificar também que a maior parte das participantes relatou que são capazes 
de lidar com seus problemas de alguma forma. Assim, é possível que tais mães tenham 
desenvolvido, de forma satisfatória, a capacidade para lidar com as situações adversas. Diante 
desses resultados, compreendesse que essas mães, como aponta a literatura, tiveram condições 
de desenvolver recursos de proteção essenciais para tornar possível bons resultados frente à 
exposição de riscos (Teles, 2005).  

É relevante destacar que, como verificado, o nível de religiosidade da maioria das 
participantes é alto, podendo ter uma correlação com o nível de resiliência presente nos 
resultados da pesquisa. Espíndula (2001) constatou em seus estudos que, geralmente, a mãe 
de uma criança com câncer busca, através da religião, maneiras de enfrentar a situação difícil 
que vivenciam. Diante desses dados, é possível que a religião tenha contribuído para que estas 
mães tenham o seu nível de resiliência positivo. 

Outro aspecto que é importante ressaltar é no que diz respeito ao apoio social. O nível 
de qualidade de vida no domínio social, como descrito na Tabela 4, demonstra que a maioria 
das mães está satisfeitas com o apoio que tem recebido das suas relações pessoais, de forma 
que esse fator pode contribuir para que essas participantes se sintam mais seguras diante dessa 
experiência, desenvolvendo assim, maior enfrentamento satisfatório diante dessa situação 
adversa.  

Como verificado no presente esse estudo, as participantes da pesquisa demonstraram 
um nível de resiliência satisfatório, apesar de uma doença como o câncer possuir grande risco 
de afetar profundamente a qualidade de vida não apenas do portador da doença, mas também 
de toda a família que acompanha esse processo.  

 
Considerações finais 

Diante do exposto, verifica-se que os construtos qualidade de vida e resiliência podem 
está associados,visto que a maior parte das participantes da pesquisa demonstrou um alto 
nível de qualidade de vida, bem como um nível de resiliência satisfatório. Assim, sugere-se 
que a resiliência desenvolvida por essas mães pode contribuir para um aumento na qualidade 
de vida das mesmas. É importante destacar que além do apoio que a maioria disse receber dos 
familiares e amigos, também se faz presente o suporte prestado por uma instituição de apoio, 



contribuindo para um maior nível de informação acerca da situação dos (das) filhos (as), o 
que pode auxiliar na diminuição da ansiedade frente ao processo de adoecimento, bem como a 
oportunidade de conviver com outras mães na mesma situação, possibilitando a troca de 
experiências, na qual podem compartilhar suas dores umas com as outras. 

A presente pesquisa sinaliza para a necessidade de novos estudos quem possam 
contemplar outros participantes, contextos e situações, bem como a utilização, além de outras 
escalas, de entrevistas, para que se possa aprender melhor os discursos e, conseqüentemente, a 
vivência dessas mães.   

Considerando os dados supracitados, é fundamental o apoio social no processo de 
acompanhamento do filho (a) com câncer, bem como a presença de uma equipe de 
profissionais de saúde que auxiliem de fato no enfrentamento da doença, possibilitando um 
vínculo de confiança, de maneira que a mãe da criança seja capaz de passar por esse período 
sem comprometimentos físicos, sociais e psicológicos. 
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