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Série Qualidade de
Vida para Crianças com Câncer
Módulos em Cuidados Paliativos Pediátricos
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Esta série de módulos sobre cuidados paliativos
tem como objetivo dar aos pais e/ou cuidadores de 
crianças e adolescentes com câncer as informações 

necessárias para que eles possam prestar os melhores 
cuidados e ações para satisfazer as necessidades 
físicas, socioemocionais e espirituais, próprias do 

desenvolvimento de seus entes queridos e daqueles 
que padecem com doenças incuráveis.

Nestes módulos quando falamos de “seu filho” ou “a criança”, 
nos referimos tanto a meninos como meninas, crianças ou 

adolescentes.

Este guia foi produzido no âmbito da Iniciativa Global da OPAS contra o Câncer Infantil.
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Sabemos que como pai, mãe ou cuidador, 
você se dedica ao máximo no cuidado de seu 
filho. Essa é uma situação muito difícil, cuja 
magnitude pode ser enorme e, em alguns 
momentos, fazê-lo sentir-se só, com vontade 
de sumir.

É importante lembrar:

Você não está sozinho

ENFRENTANDO O PROBLEMAA

Quando você é o cuidador de uma criança com câncer, às vezes pode sentir que todo o peso 
do mundo está sobre você: seu filho doente precisa de você, seus outros filhos e familiares 
também precisam de você, seu cônjuge também precisa de você e seu trabalho também 
precisa de você.

Sem dúvida, há muito a fazer antes de chegar nesse ponto de esgotamento físico e mental. 
É necessário que o cuidador tenha um tempo para se cuidar, ganhar forças e seguir em 
frente ao cuidar da criança em tratamento.

Como pai, mãe ou cuidador de uma criança com câncer, você enfrenta 
um grande desafio. Tenha sempre a certeza de que a equipe de 
profissionais de cuidados paliativos está disponível para acompanhá-
lo e ajudá-lo a encontrar as melhores medidas que assegurem o bem-
estar e a melhor qualidade de vida possível para a criança e sua família.
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B
RECOMENDAÇÃO PARA OS 
CUIDADORES

Procure descansar adequadamente.

Organize-se para algum familiar ou amigo possa, de tempos em tempos, 
cuidar da sua criança, e descanse um pouco.

Utilize esse tempo para fazer alguma atividade que permita um 
relaxamento, como fazer exercício, visitar amigos ou fazer compras. 
Enquanto você está fora, seu filho terá outras pessoas com quem conversar 
e se sentirá renovado quando você chegar.

Procure manter uma dieta adequada. Caso seu filho precise ser 
hospitalizado, leve algo de sua casa.

Peça ajuda. A carga de cuidar da sua casa, da internação e do seu filho é 
enorme. Se for conveniente, sugerimos que peça ajuda a familiares ou 
amigos para as tarefas diárias como cozinhar, limpar, lavar, etc.

Evite a ansiedade. Tire suas dúvidas com a equipe médica e com outros pais
que se encontrem em situação similar.

Confie na equipe médica e transmita informação corretas para receber 
ajuda apropriada.

Viva um dia de cada vez.

Mantenha um registro do tratamento do seu filho. Faça um diário, tire 
fotos, especialmente dos momentos alegres.
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Evite receber visitas no dia em que seu filho não estiver se sentindo bem. 
Lembre-se que você não é obrigado a receber visitas.

Aceite suas emoções. É normal ficar triste, cansado, desesperado, 
desesperançado, aborrecido, culpado, angustiado, agressivo. Todas as 
emoções são válidas.

Mostre seus sentimentos. Conversar com pessoas de sua confiança, com as 
quais você se sinta acolhido e compreendido, é salutar. Solicite ajuda a um 
psicólogo da equipe de profissionais para que o ajude e acompanhe.

Tenha paciência consigo mesmo(a), sua (seu) parceira(o), seus outros 
filhos e sua família.

Tenha cuidado com informações que circulam na internet e nas redes 
sociais, pois nem tudo é necessariamente verdade. Para informações 
corretas sobre o câncer infantil, visite o site Juntos/Together, em inglês 
(https://together.stjude.org/es-us/), um recurso educativo alinhado às 
famílias que estão enfrentando o câncer pediátrico.
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