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RESUMO 
Introdução: O câncer e seu tratamento prejudicam a QVRS dos pacientes, causando déficits 
nas funções desempenhadas, por meio de sintomas psicológicos e fisiológicos, e a melhoria na 
QVRS desses pacientes pode ocorrer na medida em que os efeitos colaterais do tratamento são 
controlados. Objetivo: avaliar a qualidade de vida e o impacto do diagnóstico do câncer e do 
tratamento antineoplásico em crianças e adolescentes com câncer. Metodologia: Estudo 
analítico transversal, com crianças e adolescentes diagnosticados com câncer e seus 
responsáveis legais, em atendimento clínico ambulatorial ou em internamento, e seus 
respectivos responsáveis legais, no serviço de referência, localizado no município de Campina 
Grande, Paraíba. Foi aplicado um formulário com questões sociodemográficas e clínicas e o 
instrumento PedsQL 3.0 Cancer Module. Resultados: No relato das crianças, os valores mais 
altos verificaram-se nas subescalas “Dores e machucados” e “Ansiedade em relação ao 
tratamento”, enquanto a pior pontuação foi na subescala “Preocupações”. No relato dos pais, a 
pontuação mais elevada foi nas subescalas “Dores e machucados” e “Aparência física”, enquanto 
a pior pontuação apurou-se na subescala “Ansiedade em relação a procedimentos”. Conclusão: 
Profissionais de saúde, em particular os enfermeiros, devem buscar melhorias na assistência a 
saúde, com o objetivo de prevenir possíveis efeitos adversos e complicações que culminam no 
prolongamento do tempo de tratamento e consequentemente aumentam os efeitos estressores 
na vida dos pacientes e da família. Os pais devem ser alvo de intervenções de redução da 
ansiedade para a sua efetiva participação nos cuidados. 
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