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LEVANTAMENTO DO PERFIL SOCIAL DAS FAMÍLIAS EM ATENDIMENTO NA ONCOLOGIA PEDIÁTRICA DO HCPA COMO UMA ESTRATÉGIA 
PARA GARANTIA DE DIREITOS SOCIAIS 

HILMA FABIANA MARQUES; GENEVIEVE PEDEBOS 

A descoberta de um câncer na criança faz com que ocorram profundas mudanças, alterações que afetam não só a unidade familiar, mas 
todo o seu contexto. É um grande desafio que se coloca para os sujeitos que vivenciam a doença.  É de extrema importância à 
informação, a busca pelos direitos do paciente e seus familiares e o trabalho de acolhimento, tendo assim o envolvimento necessário do 
profissional com o paciente a fim de dar conta das múltiplas relações que este estabelece durante o tratamento. Este trabalho teve como 
objetivo realizar o acolhimento às famílias dos pacientes pediátricos em tratamento oncológico no HCPA, visando à construção de 
estratégias de enfrentamento da doença, articulando as políticas de direitos sociais, acionando as redes de apoio em beneficio do 
paciente com câncer. Utilizou-se como instrumento escuta sensível, observações, entrevistas individuais e familiares e a socialização de 
informações a cerca dos direitos da criança com câncer. Foram atendidas 22 famílias no período de 11/09 a 06/10. Realizou-se uma 
coleta de dados a fim de identificar o perfil das famílias atendidas, bem como as principais demandas apresentadas para trabalhar as 
suas necessidades e possibilidades. Evidenciou-se que 73% das famílias vem do interior do estado, 76% possuem baixo nível de 
escolaridade, 68% com renda mínima de até um salário. As principais demandas foram falta de recursos financeiros, transporte, falta de 
informação. Os benefícios concedidos variam entre BPC, Transporte, recursos da rede de apoio e saque do FGTS. Conclui-se que o 
levantamento de dados foi fundamental para conhecer a realidade da população atendida e assim realizar um trabalho com totalidade 
que significou a inclusão em uma rede mais ampla de cidadania e garantia de direitos sociais. 

  




