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No Brasil referências dos registros de base populacional, estimam mais de 9000 casos novos de câncer infanto-juvenil, por ano. 
Assim como em países desenvolvidos, no Brasil, o câncer já representa a segunda causa de mortalidade proporcional entre  

 

crianças e adolescentes de 1 a 19 anos. Nesse contexto, emerge a necessidade de verificar o nível de informação e as lacunas 
existentes no processo de educação em saúde de pais/cuidadores de crianças oncológicas. Objetivo: avaliar o conhecimento dos 
pais/cuidadores de crianças com diagnóstico de câncer sobre o câncer e seu tratamento. Metodologia: Estudo transversal 
descritivo com abordagem quantitativa realizado no período de outubro a dezembro de 2010. A amostra foi composta de 43 
pais/cuidadores de crianças de 0 a 12 anos com diagnóstico de câncer. A coleta de dados foi realizada por meio de questionário 
estruturado. As respostas foram avaliadas em um score de 0-17 conforme a assertividade das questões propostas. Os dados 
foram analisados com o programa estatístico SPSS versão 15.0. Resultados: Os pais/cuidadores participantes do estudo eram 
predominantemente do sexo feminino 85,7%, a idade média destes foi de 35,5+8,22 anos, sendo a média de escolaridade de 
8,83+3,55 anos de estudo. A pontuação mediana no score de acertos foi de 11,93 (8-14) pontos. O nível de conhecimento 
revelou-se superior a 50% nos itens sobre mucosite, conceito de câncer, quimioterapia e uso de medicamentos. Entretanto, foi 
considerada muito baixa nos itens sobre exposição solar 30% e manejo da dor na criança oncológica 40%. Conclusão: Os dados 
obtidos neste estudo revelaram que ainda parecem existir lacunas relevantes no nível de informação relatado por estes 
pais/cuidadores sobre o câncer, o tratamento e os cuidados prestados a criança portadora de câncer.  




