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RESUMO
Objetivo: Compreender o significado do conforto para o adolescente com câncer em tratamento quimioterápico. 
Métodos: Estudo descritivo, exploratório com abordagem qualitativa, desenvolvido com adolescentes portadores de 
câncer em tratamento quimioterápico. A coleta de dados foi realizada por meio de uma entrevista semiestruturada e os 
dados analisados através da análise de conteúdo. 
Resultados: Participaram do estudo 10 adolescentes, com idade entre 10 a 18 anos, tempo de internamento variando 
entre um a 15 dias, etnia branca e o setor de internamento predominaram na amostra com seis adolescentes. A análise de 
conteúdo revelou duas categorias: o conforto no cotidiano do adolescente com câncer em tratamento quimioterápico; o 
impacto no conforto do adolescente com câncer em tratamento quimioterápico. 
Conclusão: Os adolescentes apresentaram significados de conforto de forma positiva ao seu cotidiano referente a 
satisfação, bem-estar, apoio dos profissionais de saúde e da estrutura física da instituição; como desconfortos relacionaram 
ao desenvolvimento de sintomas, alterações funcionais, tempo de internamento e afastamento da rede de apoio de 
familiares e amigos. 

ABSTRACT
Objective: To understand the meaning of comfort for adolescents with cancer undergoing chemotherapy. 
Methods: Descriptive, exploratory study with qualitative approach, developed with adolescents with cancer undergoing 
chemotherapy. Data collection was performed through a semi-structured interview and the data were analyzed through 
content analysis. 
Results: 10 male and female adolescents participated in the study, aged between 10 and 18 years, length of hospitalization 
ranging from one to 15 days, white ethnicity and infirmary hospitalization sector predominated in the sample of six 
adolescents. Content analysis revealed two categories: comfort in the daily life of adolescents with cancer undergoing 
chemotherapy; the impact on the comfort of adolescents with cancer undergoing chemotherapy. 
Conclusion: The adolescents presented meanings of comfort in a positive way to their daily life regarding satisfaction, 
well-being, support of health professionals and the physical structure of the institution; as discomforts related to the 
development of symptoms, functional alterations, time of hospitalization and removal from the support network of family 
and friends.

RESUMEN 
Objetivo: Entender el significado de la comodidad para los adolescentes con cáncer sometidos a quimioterapia. 
Métodos: Estudio descriptivo y exploratorio con enfoque cualitativo, desarrollado con adolescentes con cáncer sometidos a 
quimioterapia. La recopilación de datos se realizó a través de una entrevista semiestructurada y los datos fueron analizados 
a través del análisis de contenido. 
Resultados: En el estudio participaron 10 adolescentes, hombres y mujeres, de entre 10 y 18 años, con una duración de 
hospitalización que oscila entre uno y 15 días, predomina el sector de la etnicidad blanca y la hospitalización de enfermería 
en la muestra de seis adolescentes. El análisis de contenido reveló dos categorías: comodidad en la vida diaria de los 
adolescentes con cáncer sometidos a quimioterapia; el impacto en la comodidad de los adolescentes con cáncer sometidos 
a quimioterapia. 
Conclusion: Los adolescentes presentaron significados de consuelo de manera positiva a su vida diaria en cuanto a 
satisfacción, bienestar, apoyo a los profesionales de la salud y la estructura física de la institución; como molestias 
relacionadas con el desarrollo de síntomas, alteraciones funcionales, tiempo de hospitalización y expulsión de la red de 
apoyo de familiares y amigos.

Descritores
Adolescente; Conforto do paciente; 
Enfermagem oncológica; Oncologia; 

Antineoplásicos 

Descriptors
Adolescent; Patient comfort; 

Oncology nursing; Medical 
oncology; Antineoplastic agents

Descriptores
Adolescente; Comodidad del 

paciente; Enfermería oncológica; 
Oncología médica; Antineoplásicos

Submetido  
4 de Agosto de 2021

Aceito 
10 de Setembro de 2021

Conflitos de interesse:  
nada a declarar.

Autor correspondente 
Vagner José Lopes 

E-mail: profvagnerjlopes@gmail.com

Editor Associado (Avaliação pelos pares):  
Aurilene Josefa Cartaxo de Arruda 

Cavalcanti   
(https://orcid.org/0000-0003-2325-4647)   
Centro de Ciências da Saúde, Universidade 
Federal da Paraíba. João Pessoa, PB, Brasil

SIGNIFICADOS DO CONFORTO PARA 
ADOLESCENTES COM CÂNCER EM 
TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO
MEANINGS OF COMFORT FOR ADOLESCENTS WITH CANCER UNDERGOING CHEMOTHERAPY

SIGNIFICADOS DE COMODIDAD PARA ADOLESCENTES CON CÁNCER SOMETIDOS A QUIMIOTERAPIA

Vagner José Lopes1   (https://orcid.org/0000-0002-6635-4325)
Nen Nalú Alves das Mercês1   (https://orcid.org/0000-0001-5843-8329)
Marli Aparecida Rocha de Souza1  (https://orcid.org/0000-0003-3032-9619)

Como citar: 
Lopes VJ, Mercês NN, Souza MA. Significados do conforto para adolescentes com câncer em tratamento 
quimioterápico. Enferm Foco. 2022;13:e-202215.

DOI: https://doi.org/10.21675/2357-707X.2022.v13.e-202215.

Enferm Foco. 2022;13:e-202215 1

mailto:profvagnerjlopes@gmail.com
https://orcid.org/0000-0003-2325-4647


SIGNIFICADOS DO CONFORTO PARA ADOLESCENTES COM CâNCER EM TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO

Lopes VJ, Mercês NN, Souza MA

INTRODUÇÃO
O câncer na adolescência, corresponde a um grupo de do-

enças que têm em comum a proliferação descontrolada 

de células anormais transformadas pela mutação de sua 

genética, podendo ocorrer em qualquer local do organis-

mo. Sua maior incidência ocorre em adolescentes de 15 a 

19 anos, prevalecendo os linfomas (Hodgkin e não Hodgkin); 

leucemias; tumores: cerebrais, de medula espinhal, ósseos 

e de testículo.(1) Seu tratamento compreende quatro mo-

dalidades principais: cirurgia, quimioterapia, radioterapia e 

transplante de células-tronco hematopoiéticas, realizado 

de forma racional e individualizado para cada tipo especí-

fico de câncer e de acordo com a extensão da doença e do 

protocolo de tratamento.(2)

A quimioterapia é a modalidade de tratamento preva-

lente para o câncer na adolescência, levando-o a obter 

respostas imediatas, uma vez que as células tumorais são 

sensíveis à terapia antineoplásica. Porém, as drogas cito-

tóxicas ao interferir no ciclo celular, compromete o meca-

nismo de síntese das enzimas responsáveis pelo seu meta-

bolismo e desencadeia efeitos adversos e toxicidades, com 

atuação inespecífica, ocorrendo de forma sistêmica em 

células de rápida proliferação, como as do tecido hemato-

lógico e da mucosa gastrointestinal, não apenas em células 

neoplásicas.(3,4) 

Outros órgãos também podem ser afetados em menor 

ou maior grau, no início ou após o tratamento, de forma 

aguda ou crônica considerando o tipo de droga e a dose 

administrada, com efeitos adversos e toxicidade durante 

o tratamento.(5,6) No adolescente, esses efeitos potenciali-

zam alterações clínicas, funcionais e laborais de aspectos 

biopsicossociais, resultando em dificuldade para dormir, se 

alimentar, náusea, dor, diarreia, preocupação e tristeza.(7-10) 

Modificações que desencadeiam incômodos e podem evo-

luir para alteração do conforto e desfechos negativos em 

sua adaptação ao tratamento quimioterápico.(11) 

Conforto é definido como a experiência imediata do ser 

fortificada pela necessidade de alívio, calma e transcendên-

cia nos quatro contextos da experiência: física, psicoespiri-

tual, sociocultural e ambiental. Alinhado a teoria holística, 

em que seres humanos têm respostas globais aos estímulos 

complexos e o corpo físico se relaciona com mente, espírito, 

emoção, ambiente e sociedade.(12,13) Nos adolescentes as al-

terações de conforto podem ser ocasionadas, pelo impacto 

no convívio social relacionado ao isolamento, alteração no 

estilo de vida, no enfrentamento psicológico e acarretar al-

terações do humor, tristeza, baixa autoestima e distúrbio da 

imagem corporal, em razão do emagrecimento ou ganho de 

peso e alopecia durante o tratamento.(11,14,15)

Essas alterações podem ser os maiores desafios en-

frentados pelos adolescentes com câncer, pelo fato de ser 

um momento de grandes mudanças na sua vida; na adoles-

cência, eles estabelecem suas próprias identidades como 

pessoas e desenvolvem independência social, emocional e 

financeira.(16-18)

Diante do impacto que o tratamento quimioterápico, 

pode afetar o conforto do adolescente com câncer, tor-

na-se relevante compreender o conhecimento sobre essa 

ocorrência e, assim, criar estratégias mais efetivas na abor-

dagem ao paciente.(11,15-17) Dessa forma, emergiu a seguinte 

questão de pesquisa:  Qual o significado do conforto para 

o adolescente com câncer em tratamento quimioterápico? 

Portanto, o objetivo deste estudo foi compreender o sig-

nificado do conforto para o adolescente com câncer em 

tratamento quimioterápico.

MÉTODOS
Estudo de natureza qualitativa, descritivo, exploratório, de-

senvolvido em um Hospital Oncológico Pediátrico, referên-

cia no tratamento do câncer infantojuvenil no sul do Brasil, 

situado na Cidade de Curitiba, no Estado do Paraná.

Para a realização deste estudo, foram adotados os 

Consolidated criteria for reporting qualitative research 

(COREQ).(19,20) Os dados foram coletados entre os meses de 

agosto a setembro de 2020. Os critérios de inclusão dos 

participantes foram: adolescente diagnosticado com cân-

cer em tratamento quimioterápico, com idade entre dez e 

19 anos. Essa faixa etária foi selecionada de acordo com as 

definições da Organização Mundial da Saúde (OMS), que 

estabelece a adolescência de dez a 19 anos completos.(21) 

Foram excluídos adolescentes com rebaixamento de nível 

de consciência, com comunicação oral e acuidade auditiva 

não preservadas. 

A seleção dos participantes ocorreu através de amos-

tragem não probabilística por conveniência que se caracte-

riza pelos participantes não serem selecionados por meio 

de critérios estatísticos, totalizando 10 adolescentes que 

atenderam aos critérios de inclusão.(22)  

As entrevistas foram agendadas, sendo realizadas em 

sala privativa na unidade de internação ou no ambulató-

rio de quimioterapia, a partir do consentimento prévio dos 

adolescentes e da autorização de seus pais foi apresenta-

da e realizada a explicação da proposta do estudo. Após 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

para maiores de 18 anos, e do Termo de Assentimento 

Livre e Esclarecido para menores de 18 anos, iniciou-se 

a coleta dos dados sociodemográficos, clínicos e a en-

trevista semiestruturada, com os participantes. Todos 
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os adolescentes foram entrevistados individualmente e 

acompanhados por seus respectivos familiares. 

As entrevistas foram audiogravadas por meio de um 

gravador digital, com duração média de 20 minutos. Os da-

dos foram transcritos no Microsoft Word 2016. Para man-

ter o anonimato, os respondentes foram identificados por 

“AD” seguido de um número (AD.1, AD. 2, ... AD. 10). Após 

as entrevistas, foram feitas as devolutivas dos áudios aos 

adolescentes junto aos seus responsáveis como forma de 

validação. 

Foram elaborados dois instrumentos de coleta de da-

dos: o primeiro com questões relativas as características 

sociodemográficas e clínica - idade, sexo, cor/raça, re-

ligião, escolaridade, diagnóstico, setor de internamento 

e tempo de internamento; o segundo foi constituído por 

um roteiro de entrevista semiestruturada, que abordou as 

questões relacionadas ao conforto do adolescente em seu 

processo de tratamento, tais como: Você poderia contar, o 

que entende por conforto? O que te deixa confortável no 

seu dia? O que te deixa desconfortável ou com mal-estar 

no seu dia a dia? Você poderia me contar como se sente 

durante e após o tratamento quimioterápico? 

Os dados obtidos do perfil sociodemográfico e clínico 

dos participantes foram organizados e agrupados em pla-

nilha do Excel e as análises foram realizadas por frequên-

cia. Os dados extraídos das entrevistas semiestruturadas, 

foram analisados pelo método de análise de conteúdo,(19)  

com as seguintes etapas para sua realização: a) organiza-

ção e preparação dos dados para análise; b) leitura de pro-

fundidade de todos os dados: analisá-los conforme a sua 

classificação; c) análise detalhada com um processo de 

codificação: codificar, processar e organizar os dados em 

“grupos”; d) usar o processo de codificação para gerar uma 

descrição do cenário e dos participantes, além das cate-

gorias ou dos temas para análise; e) representação dos na 

narrativa qualitativa; f) finalização dos dados com a inter-

pretação ou extração significado dos dados.

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

do Hospital oncológico, com o Parecer Consubstanciado 

nº 4.151.488 e CAAE 30907220.2.0000.0098, atendendo às 

normas éticas nacionais e internacionais de pesquisa envol-

vendo seres humanos do Conselho Nacional de Saúde.(23)

RESULTADOS 
Participaram 10 adolescentes, com idade entre 10 a 18 anos. 

Quanto ao gênero, cinco são do sexo masculino e feminino; 

quatro são católicos, os demais são cristãos, evangélicos 

e dois não relataram a religião. Em relação a escolaridade, 

cinco cursavam o ensino fundamental e, seis são de etnia 

branca e estavam internados, com tempo de internamento 

de um a 15 dias e os demais quatro adolescentes estavam 

recebendo quimioterapia em ambulatório. 

No tratamento dos dados mediante a implementação 

da análise de conteúdo, foi possível inferir interpretações 

acerca das significações presentes nos conteúdos, a par-

tir da tradução dos sentimentos/emoções presentes neles. 

Portanto, a compreensão do significado do conforto ocor-

reu com a análise dos depoimentos dos adolescentes que 

revelaram a interação estabelecida entre os membros da 

família, atividades lúdicas, apoio da equipe de atendimento 

hospitalar, elementos materiais da estrutura hospitalar e 

as alterações: clínicas, funcionais e psicossociais.   A aná-

lise dos dados permitiu identificar duas categorias que no 

seu conjunto, expressaram o significado de conforto para 

os adolescentes, a saber: o conforto no cotidiano do ado-

lescente com câncer em tratamento quimioterápico e o 

impacto no conforto do adolescente com câncer em trata-

mento quimioterápico. 

Categoria 1 - O conforto no cotidiano do 
adolescente em tratamento quimioterápico
Esta categoria expressa o relato dos participantes que o 

conforto é a sensação de satisfação, bem-estar, alívio e se 

sentir bem durante o seu tratamento quimioterápico.  

Conforto é se sentir e te deixar a vontade (AD. 1).

Conforto é bem-estar [...] é quando você se sente 

bem em algum lugar (AD. 2).

Quando estou quieta e deitada, pois me sinto alivia-

da e relaxada 

(AD. 6).

Estar deitado, mexer no celular, assistir televisão, fi-

car quieto pois me sinto sensação de estar bem (AD. 10).

O significado de conforto para os participantes foi rela-

cionado à integração consigo e o cotidiano de si mesmo no 

seu tratamento no hospital, e de manter as suas atividades 

habituais no momento do internamento. Bem como estar 

junto dos profissionais de saúde e receber apoio desse gru-

po, no intuito de propiciar-lhes condições para expressa-

rem seus sentimentos e emoções, e, assim, promover me-

lhor adaptação ao tratamento. 

Eu me sinto confortável quando as pessoas estão 

cuidando de mim [...] (AD. 3).

Os enfermeiros e médicos que conversam bastante 

comigo e me dão muita atenção [...] me sinto alegre e 

feliz (AD. 5).
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A psicóloga me ajuda a ficar muito feliz, me traz ale-

gria e felicidade (AD. 8).

Elementos da estrutura ambiental e física da instituição 

hospitalar foram também objetos de interação dos partici-

pantes, que associaram ao significado de conforto, como 

revelou as expressões a seguir. 

[...] Estar no quarto, pois vejo a vista externa e com 

isso tenho sensação de alívio [...] assim consigo dormir 

bem, pois eu descanso (AD. 4).

Eu me sinto confortável no quarto e do silêncio [...] 

(AD. 6).

O hospital me deixa confortável pois é bem colorido 

[...] (AD. 9).

Gosto do quarto, pois é bem arejado [...] (AD. 10).

Alguns revelaram que conforto significou a confiança 

e esperança no tratamento, bem como a possibilidade de 

recuperação do seu estado de saúde, de acordo com os re-

latos a seguir. 

No tratamento é que vou ficar melhor mais para 

frente (AD. 1).

[...] Me sinto confortável que o tratamento vai aca-

bar (AD. 2).

[...] Sensação de que tudo vai passar e logo vou sair 

do hospital (AD. 5).

Categoria 2 - O impacto no conforto do adolescente 
com câncer em tratamento quimioterápico
Entre os impactos abarcados nesta categoria temática, so-

brelevam-se, na fala dos participantes, sensações de des-

conforto, relacionadas as alterações físicas e emocionais, 

decorrentes ao desenvolvimento de sintomas secundário 

ao tratamento quimioterápico e aos procedimentos.  

Quando faço quimioterapia, eu tenho náusea, vômi-

tos, enjoo, falta de apetite, fraqueza e dor (AD. 3).

Fico desconfortável quando faço quimioterapia, 

fico com mucosite e dor no corpo (AD. 4).

Quando vai puncionar o meu cateter sinto dor e 

medo [...] e na quimioterapia, eu passo mal tenho dor de 

barriga, náusea, vômitos e dor no corpo [...] perco meu 

cabelo e fico muito triste [...] (AD. 6).

A quimioterapia faz cair o cabelo e me dá náusea 

[...] (AD. 9).

Quando fiz a quimioterapia, me deu náusea e não 

conseguir comer [...] fiquei com medo [...] me deu 

também ardência no olho [...] fico desconfortável em 

estar com muita medicação (AD. 10). 

O impacto do tratamento no conforto também foi re-

fletido pela ausência de apoio do grupo familiar e dos ami-

gos, associado ao tempo de internamento. 

O que me deixa desconfortável é ficar dentro de um 

lugar só (AD. 1).

Tenho desconforto em ficar tomando medicamento 

por muito tempo no hospital (AD. 2).

[...] Estou longe dos amigos e da família (AD. 3).

Me sinto triste por estar longe da família [...] pois de-

mora para passar e quero ir embora logo (AD. 4).

Os significados do conforto delineados pelos parti-

cipantes, foram apresentados de forma positiva em seu 

cotidiano referente a satisfação, bem-estar, o apoio dos 

profissionais de saúde e da estrutura física da instituição. 

Os desconfortos vivenciados estão relacionados ao desen-

volvimento de sintomas, alterações funcionais, tempo de 

internamento e afastamento da rede de apoio de familiares 

e amigos. 

DISCUSSÃO 
O grupo de participantes quanto ao gênero foram homo-

gêneos, a escolaridade prevaleceu de nível fundamental 

relacionada a idade, a etnia branca e o tempo de interna-

mento o que se assemelharam a resultados apontados em 

outras pesquisas realizadas com adolescentes com câncer 

no Brasil.(11,16,17,24)  

A maior frequência dos participantes estava interna-

da em enfermaria e possuem vínculo com alguma religião. 

Fato que apresentou semelhanças nos dados sociodemo-

gráficos aos estudos realizados com a temática sobre con-

forto no adolescente com câncer e os perfis epidemiológi-

cos desta população em tratamento oncológico realizados 

no Brasil e Estados Unidos.(7,24-26) 

As categorias identificadas, que retratam a multidi-

mensionalidade do conforto como constatado por ou-

tros estudos envolvendo crianças e adolescentes com 

câncer em tratamento oncológico, realizados na Índia e 

no Brasil, observaram que a promoção do conforto impli-

ca em conciliar sensibilidade, racionalidade e condições 

materiais na atenção do adolescente e toda a sua família.
(16,27,28) Os significados de conforto identificados, permiti-

ram reforçar como uma experiência positiva, subjetiva e 

dinâmica, que se modifica no tempo e no espaço. O que 

resulta das interações que o adolescente estabelece 
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consigo, com o ambiente, com aqueles que o circundam e 

com as situações que enfrentam. Eventos que podem ser 

comparados a experiências do conforto apresentados por 

adolescentes com câncer em tratamento quimioterápico 

apresentados na literatura, tais como: ambiente hospita-

lar agradável, apoio familiar e de profissionais de saúde, 

bem como o suporte para o enfrentamento do tratamento 

quimioterápico.(17,26-28)

Ao destacar o conforto no cotidiano, foi possível iden-

tificar que estes o percebem como sensações de satisfa-

ção, bem-estar, alívio e por estarem bem durante o seu 

tratamento. Nesse sentido, o conforto advém na qualidade, 

eficácia e da demonstração técnica e lúdica no momento 

do atendimento e no acompanhamento destes pacientes, 

gerando conjecturas de que os enfermeiros devem promo-

ver orientações sobre a quimioterapia, com foco em que 

esta é uma modalidade de tratamento destinada a recu-

peração da saúde, mediante as possibilidades terapêuticas 

e dessa forma, oportunizar que este adolescente durante 

seu tratamento, gere para si sensação de bem estar, por 

não visualizá-lo como prejudicial ou destinado para fim de 

vida.(5,14,17,26,29)

No que tange ao acolhimento, os participantes apre-

sentaram como significado de conforto o estar junto aos 

profissionais de saúde e receber apoio, no intuito de pro-

piciar-lhes condições para expressarem seus sentimentos 

e emoções, e promover um melhor enfrentamento na ex-

periência no tratamento. Essa atitude dos profissionais de 

saúde expressa-se por diálogos e comportamentos lúdicos 

de acordo com a idade, oferecimento de apoio, ajuda, e de 

informações, com vistas a minimizar as manifestações de 

preocupação durante o tratamento quimioterápico.(17,29,30) 

Deste modo, a escuta atenta constitui-se em elemento in-

dispensável para a promoção do conforto.

Os elementos da estrutura ambiental e física foram 

também objetos de interação dos participantes, que as-

sociaram ao significado de conforto, ou seja, desfrutar de 

boas instalações no ambiente hospitalar. Outros estudos 

realizados no Brasil apontaram que para adaptação do ado-

lescente no tratamento, o ambiente tem que ser agradável, 

na busca em alcançar a alegria e a descontração, favore-

cendo a interação entre o profissional, o adolescente e sua 

família.(5,28,30)   Deste modo e mesmo que momentaneamen-

te tirar o foco da doença, auxiliando na adaptação e enfren-

tamento do tratamento.(17)

Além disso, foi possível observar que parte dos par-

ticipantes revelaram que conforto significou a confiança 

e esperança no tratamento, bem como a possibilidade 

de recuperação do seu estado de saúde. Esses achados 

podem ser comparados a outras evidências, as quais re-

tratam que a confiança e esperança são atributos fun-

damentais na promoção do conforto e que decorre da 

relação estabelecida pelos profissionais em saúde junto 

aos adolescentes, um cuidado seguro e as melhores con-

dições no acompanhamento.(5,14,18,29,31) 

Quanto ao impacto do tratamento quimioterápico, sobre-

levam-se, nas falas sensações de desconforto, relacionadas 

as alterações físicas, emocionais e desenvolvimento de sinto-

mas. Esses relatos são compatíveis com estudos nacionais e 

internacionais realizados nos Estados Unidos e na Índia, que 

avaliaram os cuidados aos adolescentes e sua adaptação du-

rante o tratamento e dos quais em sua maior parte, a quimio-

terapia desenvolveu náuseas, êmese, diarreia, mucosite, falta 

de apetite e fraqueza nos participantes destes estudos.(4-5,9,27) 

Para satisfazer a necessidade dos adolescentes quanto 

a alimentação e minimizar os efeitos relacionadas as alte-

rações gastrointestinais para proporcionar o conforto, os 

profissionais de saúde podem elaborar estratégias através 

da conversa e do lúdico, no intuito de incentivar a inges-

tão alimentar, proporcionar a oferta de alimentos gelados, 

atrativos e do gosto do adolescente. Para tanto é neces-

sário que o profissional conheça e estabeleça uma relação 

de confiança, enfocando a compreensão dos seus hábitos, 

gostos e preferências, para atender suas necessidades in-

dividuais e encorar a alimentação.(5,14)

Em contrapartida, os participantes trouxeram como 

significado de desconforto o tempo de internamento, as-

sociando-o a ausência de apoio do grupo familiar e dos 

amigos. Pode-se comparar os relatos apresentados com 

um estudo transversal desenvolvido no centro de referên-

cia de tratamento do câncer infantojuvenil no Nordeste 

do Brasil, em que foi avaliado os indicadores clínicos de 

Conforto Prejudicado junto as características sociodemo-

gráficas das crianças e adolescentes e das estruturas fí-

sicas do hospital.(11) Os autores evidenciaram que, o longo 

período do tratamento da doença e as constantes interna-

ções, são fatores que interferiram no conforto, pois o tra-

tamento do câncer é longo e delicado, o que requer mais de 

uma internação e consultas rotineiras.

Quanto as alterações emocionais que os adolescentes 

revelaram como desconforto vivido, destacou-se o medo 

relacionado aos procedimentos invasivos e no desenvol-

vimento de sintomas secundários a quimioterapia. Esses 

achados podem ser comparados a outros estudos realiza-

dos com crianças e adolescentes com câncer no Brasil, os 

quais avaliaram as vivências e o conforto desses pacientes 

no tratamento oncológico. Os autores em seus achados 

descreveram que as crianças e os adolescentes evoluem 
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com medo relacionado aos procedimentos invasivos e a 

predominância de sintomas secundário ao tratamento qui-

mioterápico.(11,32)  

Esta pesquisa apresenta limitações, como a realização 

da coleta de dados em um grupo assistido em apenas uma 

instituição hospitalar. Portanto, os resultados apresenta-

dos não podem ser considerados como uma expressão ge-

neralizada ao referido público. 

Os resultados desta pesquisa têm como implicação 

para a equipe de enfermagem, uma atuação fundamentada 

em práticas para a promoção do conforto aos adolescen-

tes com câncer em tratamento quimioterápico. Assim, os 

enfermeiros precisam considerá-los sujeitos do cuidado 

profissional e estarem atentos à postura, gestos, atitudes 

e formas de comunicação com esse público, pois as inte-

rações estabelecidas podem ser geradoras de conforto 

ou desconforto. A aproximação e abertura ao adolescente 

precisa ser valorizada e facilitada por relações dialógicas, 

atitude empática, solidária e sensível durante o seu acom-

panhamento. Com base nessa compreensão, a equipe de 

enfermagem poderá realizar de modo consistente e funda-

mentado, práticas de cuidar do adolescente, obtendo êxito 

na promoção do conforto.

CONCLUSÃO
Ficou evidenciado por meio do estudo, que o significado de 

conforto na perspectiva de adolescentes com câncer em 

tratamento quimioterápico, os quais expressaram-se em 

duas categorias: o conforto no cotidiano do adolescente 

em tratamento quimioterápico, e o impacto no conforto do 

adolescente com câncer em tratamento quimioterápico. 

Essas categorias mostraram que o conforto significou 

aos adolescentes como, sentir confiança na competência 

técnico científica dos profissionais de saúde; integração no 

cotidiano hospitalar e manutenção das atividades habituais 

no momento do internamento; perceber atitude solidária e 

sensível dos profissionais no atendimento; poder estar pró-

ximo dos amigos e familiares; receber apoio de pessoas de 

seu convívio social; desfrutar do apoio da estrutura física 

e ambiental do hospital e conseguir manter a dinâmica da 

vida cotidiana. 

Percebeu-se que o impacto negativo no conforto dos 

adolescentes foi direcionado às alterações físicas, emocio-

nais e desenvolvimento de sintomas, os quais acarretam in-

cômodos durante o tratamento quimioterápico, incluindo o 

tempo de internamento e aos impactos sociais relaciona-

dos ao afastamento da rede de apoio e familiares. 

Salienta-se, portanto, que este estudo contribuiu para 

evidenciar a necessidade de estudos para desenvolver in-

dicadores de conforto aos adolescentes com câncer em 

tratamento quimioterápico, a fim de operacionalizar na 

prática clínica para avaliar a efetividade do cuidado pres-

tado a essa população, com vistas a viabilizar a adaptação 

e o enfrentamento do adolescente no tratamento quimio-

terápico, envolvendo profissionais de saúde, familiares e 

amigos próximos dessa população, visto que, os resulta-

dos desta pesquisa apresentaram impacto com a literatura 

disponível.
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