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CUIDADOS PALIATIVOS EM ONCOLOGIA PEDIÁTRICA: UMA REVISÃO
INTEGRATIVA

PALLIATIVE CARE IN PEDIATRIC ONCOLOGY: AN INTEGRATIVE REVIEW

Resumo: O câncer, independentemente da idade em que afeta os seres humanos, pode ser
definido como crescimento desordenado e descontrolado de células, podendo invadir outros
tecidos. A mortalidade por câncer em crianças na atualidade representa a principal causa de
morte na faixa de menores de 14 anos, o que exige um cuidado adequado e seguro por toda
equipe  multiprofissional  envolvida.  O  objetivo  desse  estudo  foi  identificar  a  produção
científica  acerca da atuação do enfermeiro em cuidados paliativos pediátricos nos últimos 5
anos, no contexto brasileiro. Trata-se de uma revisão integrativa de literatura, realizada na
Biblioteca  Virtual  da  Saúde.  Os  resultados  e  discussões  foram encontrados  em 7  artigos
selecionados para análise, e o ano de 2015 foi responsável por 42,85% das publicações. A
partir da análise de estudo ficou evidente que o cuidar da criança com câncer em cuidados
paliativos gera sofrimento e uma variedade de emoções para os profissionais. Conclui-se que
o profissional  da  área  de  enfermagem que  trabalha  com crianças  em cuidados  paliativos
apresenta um maior  sentimento  e emoção ao cuidar  dessas  crianças,  e  muitos  apontam o
despreparo em prestar uma assistência adequada e qualificada às mesmas.

.  

Palavras-chaves: Cuidados paliativos. Enfermagem oncológica. Pediatria

Abstract

Cancer,  regardless  of  age  at  which  it  affects  humans,  can  be  defined  as  disordered  and
uncontrolled cell growth and can invade other tissues. Currently, cancer mortality in children
represents the leading cause of death under 14 years old, which requires adequate and safe
care by all multidisciplinary team involved. The aim of this study was to identify the scientific
production related to nurse´s in relation to pediatric palliative care, in the last five years in the
Brazilian context. This is an integrative literature review, carried out performed in the Virtual
Health Library. Results and discussions were found in 7 articles selected for analysis, and the
year 2015 accounted for 42.85% of publications. From the analysis, it became evident that
caring for the child with cancer in palliative care generates suffering and a variety of emotions
for professionals. It is concluded that the nursing professional who works with children in
palliative care has a feeling and emotion when taking care of these children, and many point
out the unpreparedness in providing adequate and qualified care to them.
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Introdução

O câncer,  independentemente  da  idade  em que  afeta  os  seres  humanos,  pode  ser

definido como o crescimento desordenado e descontrolado de células, tendo potencial para a

invasão a outros tecidos por contiguidade ou pela disseminação através dos sistemas linfático

e/ou circulatório (GUIMARAES et al, 2016).

Estudo  demográfico  evidenciou  que  no  Brasil  anualmente,  cerca  de  12  a  13  mil

crianças com idade mínima de 14 anos são acometidas por algum tipo de neoplasia, onde

destas  70%  podem  ser  curadas,  quando  o  diagnóstico  for  efetuado  precocemente

(GUIMARAES et al, 2016).

Semtchuck,  Genoveti  e  Santos  (2017)  relatam  que  a  mortalidade  por  câncer  em

crianças na atualidade, representa a principal causa de morte na faixa de menores de 14 anos,

o  que  torna  importante  a  melhoria  dos  serviços  de  saúde,  para  detectar  precocemente  a

patologia e assegurar o tratamento precoce adequado a um tratamento adiantado e que seja

adequado e de qualidade para a criança.

Assim,  conforme  autor  acima,  para  o  cuidado  adequado  e  seguro,  toda  a  equipe

multiprofissional envolvida no cuidado necessita compreender globalmente as dimensões do

problema bem como da qualificação profissional específica além da criação de vínculos com

as crianças e seus familiares. Precisa-se que os enfermeiros tenham uma visão geral sobre

como proceder com essa situação, pois são eles que estão a maior parte do tempo com as

crianças e seu familiar, assim estabelecendo vínculos e uma visão maior.

Estas  afirmações  são  importantes  visto  que  em  algumas  ocasiões  o  profissional

enfermeiro se depara com o diagnóstico, sem saber como agir frente este problema, ou seja,

muitas  vezes  estão  despreparados  para  atuar  com  esse  cuidado  com  a  criança  e  seus

familiares, levando assim a incerteza e o modo de como agir em frente a morte (CARMO e

OLIVEIRA, 2015).

Carmo e Oliveira (2015) relatam que a equipe de enfermagem deve entender a morte,

saber e identificar os estágios da morte, pois o cuidado deve ser bem diferenciado, pois é uma

doença,  que  requer  tratamentos  agressivos  e  que  potencialmente  podem deflagrar  efeitos

colaterais imediatos ou tardios e que podem causar agravamento a qualquer hora.

Os cuidados de enfermagem para crianças portadoras de neoplasias malignas devem

ser pautados nos limites da ética e da técnica. Contudo, proporcionar ambientes lúdicos e o
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tratamento pautado pelo afeto envolvendo os familiares,  pode ter  efeitos  benéficos para o

tratamento assim como minimizar os sintomas e sinais determinados pela patologia e pelo

tratamento.

Diante do exposto levanta-se a seguinte questão: Quais as características das pesquisas

acerca da atuação do Enfermeiro em cuidados paliativos pediátricos? Sendo assim, o objetivo

desse  estudo  foi  identificar  a  produção  científica  acerca  da  atuação  do  enfermeiro  em

cuidados paliativos pediátricos nos últimos 5 anos, no contexto brasileiro. 

Material e Métodos

Em novembro de 2018 desenvolveu-se este estudo que seguiu as etapas de revisão

integrativa, sendo elas: critérios de inclusão e exclusão do estudo; definição do tema a ser

apresentado  e  a  elaboração  da  pergunta  de  pesquisa;  definição  das  informações  a  serem

extraídas  dos  estudos  selecionados  e  categorização  dos  estudos;  avaliação  ou análise  dos

estudos selecionados; interpretação dos resultados e apresentação da síntese do conhecimento.

Trata-se de uma revisão integrativa de literatura,  onde as buscas dos artigos foram

realizadas  na  Biblioteca  Virtual  de  Saúde:  Literatura  Latino-  americano  e  do  Caribe  em

Ciências da Saúde ( LILACS) onde foram utilizados os seguintes descritores em Ciência da

Saúde (DECS): “cuidados paliativos”, “enfermagem oncológica” e “pediatria” utilizando- se

do operador  boleano  AND. Onde os  mesmos  foram  cruzados  e  aplicados  das  seguintes

formas: “ cuidados paliativos “ AND “enfermagem oncológica”;” cuidados paliativos” AND “

pediatria”; “pediatria” AND “enfermagem oncológica”.

Assim foi estabelecido como critério de inclusão, modalidade de artigo, publicações

de  2014-2018 no idioma português,  formato  de  artigo  científico  e  artigos  que  trazem os

descritores,  a busca dos artigos ocorreram nos meses de fevereiro e março de 2019. E os

critérios de exclusão foram trabalhos que não estivesse de acordo do objetivo desse trabalho,

o ano de publicação, estudos duplicados, livros, monografias, trabalho de conclusão de curso

e  teses.  A  partir  destes  critérios  foram  selecionados  7  artigos,  conforme  os  critérios  de

inclusão e exclusão.  Foram avaliados o ano, referencial, título, descritores e palavras chaves,

tipo de pesquisa, abordagem da pesquisa, objetivo, resultados e conclusão. Assim realizou-se

uma síntese do resultado encontrado.

As seleções  dos  artigos  passaram por  leitura  na íntegra  e  após os  trabalhos  foram

passados para uma análise, onde foi realizada uma matriz para a construção do mesmo. Nela
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estava copilado os seguintes itens:  título do artigo, referencial; descritores e palavras-chaves;

tipo pesquisa; objetivos; resultados e conclusões.

Resultados e discussão

Nas bases  de  dados,  seguindo o  que foi  definido  nos  critérios  de  inclusão,  foram

encontrados 14 artigos, onde destes 7 foram utilizados para a análise. E 7 foram os critérios de

exclusão devido a duplicação dos mesmos ou por serem de língua estrangeira. Os resultados

estão apresentados na tabela a seguir.

TAB I = Relação dos artigos identificados da pesquisa 

Número/Autores/Ano Título artigo Objetivos Resultados
1.SEMTCHUCK,A.L.D;
GENOVESI,  F.F;
SANTOS,J.L.   2017

Cuidados
paliativos  em
oncologia
pediátrica:  revisão
integrativa

Verificar  nas
principais  bases
de  dados  da
literatura
científica  quais
as  evidências
relacionadas  à
criança  com
câncer  em
cuidados
paliativos,  tendo
um  enfoque
maior na ação da
equipe  de
Enfermagem

Dos  quinze
artigos,  doze
foram publicados
em  periódicos
nacionais e o ano
de  2013  foi
responsável  por
33,3%  das
publicações.  A
partir  da  análise
dos  estudos
emergiram  duas
categorias:  A
equipe  de
enfermagem
frente  à  criança
com  câncer  em
cuidados
paliativos  e,
comunicando-se
e  estabelecendo
relações.

2.  CARMO,  S.  A;
OLIVEIRA,  I.  C.  S
2015

Criança  com
Câncer  em
Processo  de
Morrer  e  sua
Família:
Enfrentamento  da
Equipe  de
Enfermagem

Descrever  as
especificidades
do  cuidado  de
enfermagem  à
criança  com
câncer  em
processo  de
morrer  e  sua
família  e
analisar  a
atuação  da
equipe  de
enfermagem

Evidenciou-se
que  a  morte  é
entendida  como
uma perda  e  por
vezes  um  alívio.
A  equipe  tem
dificuldade  em
vivenciar  o
processo  de
morrer da criança
e  estabelece
estratégias  de
enfrentamento
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frente  à  criança
com  câncer  em
processo  de
morrer  e  sua
família.

como não  deixar
a  criança  morrer
sozinha,  separar
o profissional  do
emocional,
neutralizar  os
sentimentos  e
nunca
demonstrar
fraqueza

3. REIS,T R., et al. 2014
Relações
estabelecidas pelos
profissionais  de
enfermagem  no
cuidado  às
crianças com
doença oncológica
avançada

O objetivo deste
estudo  foi
compreender  as
relações
estabelecidas
pelos
profissionais  da
equipe  de
enfermagem  no
cuidado  às
crianças  com
doença
oncológica
avançada,  sem
possibilidades
terapêuticas

Os  resultados
indicaram  as
relações
estabelecidas
nesse  cuidar  e
suas  implicações
desde  o  cuidado
paliativo  até  a
morte da criança.

4. GUIMARAES,T.M.,et
al. 2017

Cuidados
paliativos  em
oncologia
pediátrica  na
formação  do
enfermeiro

Identificar  e
descrever  a
visão  dos
acadêmicos  de
enfermagem
sobre  os
cuidados
paliativos  em
oncologia
pediátrica
durante  a
graduação

Os  acadêmicos
apontaram
dificuldades  para
realização  desse
cuidado e a falta
de contato com a
temática  no
decorrer  da
graduação.

5. MONTEIRO,A,C. M.,
et al. 2014

A  atuação  do
enfermeiro junto á
criança  com
câncer:  cuidados
paliativos

Conhecer a ação
de  cuidar  do
enfermeiro  à
criança  com
câncer  em
cuidados
paliativos

 Como
resultados,
emergiram  seis
categorias
analíticas:  Dar
conforto  à
criança;  Cuidar
da  família;
Atender  às
necessidades  da
criança;
Proporcionar
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qualidade de vida
à  criança;  Dar
apoio  espiritual,
emocional  e
religioso;  Estar
mais próximo da
criança,
mostrando-se
disponível.

6.  RODRIGUES,  A.  J;
BUSHATSKY,  M;
VIARO W.D. 2015

Cuidados
paliativos  em
crianças  com
câncer:  revisão
integrativa

Analisar  a
produção  de
conhecimento
sobre  os
cuidados
paliativos  em
crianças  com
câncer,
publicadas  por
enfermeiros

Ficou  evidente
que  o  cuidar  da
criança  com
câncer  em
cuidados
paliativos  gera
sofrimento e uma
variedade  de
emoções  para  o
profissional.

7. SILVA, A .F.  2015 Cuidados
Paliativos  em
oncologia
pediátrica:
percepções,
saberes  e  práticas
na  perspectiva  da
equipe
multiprofissional

Conhecer  as
percepções,
saberes  e
práticas  da
equipe
multiprofissional
na  atenção  ás
crianças  em
cuidados
paliativos  em
oncologia
pediátrica

Da  analise
emergiram  4
temas  intitulados
cuidados
paliativos,
concepções  da
equipe
multiprofissional,
construção de um
cuidado singular,
as  facilidades  e
as  dificuldades
vivenciadas  pela
equipe  e
aprendizagens
significativas

Os artigos selecionados foram publicados nos anos de 2014 a 2017, em relação ao ano

de publicação,  percebe-se que 2015, teve mais publicações  totalizando 3 artigos (42,85%)

seguindo dos anos de 2014 e 2017 com 2 artigos publicados a cada ano, totalizando 4 que

correspondendo a 57,14%.

Observa-se no que se refere aos  objetivos  dos  estudos que a  maioria  dos  autores,

buscou colocar em evidencias sobre as ações e cuidados que a enfermagem presta perante as

crianças oncológicas, seus principais cuidados paliativos antes da morte. Nota-se que poucos

artigos abordam temas relativos  aos cuidados com a família  da criança oncológica.  Já os
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resultados mais encontrados apontam que a equipe de enfermagem encontra necessidade ou

dificuldade  de um cuidado vivenciado até  o morrer  da criança,  não estando muitas  vezes

preparado para lidar com essa situação.

Monteiro et al. (2014) trazem que o câncer pediátrico é o conjunto de neoplasias que

mais acometem crianças  menores de 15 anos,  antigamente era considerado uma patologia

aguda com mau prognóstico. Hoje em dia apresenta grande possibilidade de cura, com um

percentual de 70% de sobrevida.

Conforme autor  acima,  juntamente com os avanços da tecnologia o que ajuda nos

processos terapêuticos e da prorrogação da vida, as equipes de saúde desenvolveram ações,

que na atualidade são descritas como cuidados paliativos, objetivando a minimização da dor,

desconforto e  os  elementos  essenciais  para a  vida como alimentação,  higiene  e  conforto.

( MONTEIRO, et al.2014)

Segundo OMS apoud Monteiro et al. (2014) a Organização Mundial da Saúde (OMS),

define  os  cuidados  paliativos,  como  um conjunto  de  ações  que  auxiliam  na  melhora  da

qualidade  de  vida  dos  pacientes  frente  o câncer  em fase  terminal,  prevenção  e  alívio  do

sofrimento, tratando a dor, e as necessidades espirituais e psicossociais. 

Para Silva et al. (2015) cuidado paliativo pediátrico é definido como “assistência ativa

e total do corpo, espírito e mente da criança, além da atenção especial prestada à família, no

período  de  luto”.   Ao  olhar  de  Rodrigues  et  al.  (2015)  os  cuidados  Paliativos  buscam

promover a humanização no momento final de vida, através de uma forma que proporcione o

morrer com dignidade,  através dos princípios de autonomia,  como a eutanásia,  distanásia,

justiça, benefícios e não maleficência. No entanto muitos profissionais não conhecem estes

princípios e apresentam fragilidades no que se refere a como proceder e agir frente as crianças

e seus familiares sob os devidos cuidados.

Cuidar de crianças oncológicas é um desafio que pode gerar  abalo emocional de quem

está presente nos processos de cuidado. O câncer é uma das doenças que mais causa medo,

dor, sofrimento, preocupação tanto ao paciente, a família e os profissionais.  A equipe acaba

tendo  uma  aproximação  maior  com  a  criança  durante  a  assistência  prestada,  podendo

apresentar dificuldades na prestação de cuidados com a finitude da vida (REIS, et al.2014)

Rodrigues  et  al.  (2015)  afirmam que a  atuação  da  enfermagem frente  as  crianças

oncológicas é de extrema importância e indispensável para proporcionar o melhor conforto a
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criança doente, ajudando-a no processo de morte com dignidade e sem sofrimento, para que

aproveite na melhor forma, o tempo que cabe a si mesma ou seja que ainda lhe resta. 

O mesmo autor traz que a assistência de enfermagem, se confronta perante o cuidado

realizado  com  a  criança  em  fase  terminal,  como  em  aspectos  sentimentais,  emocionais,

psicológicos,  muitas  vezes  conflitantes  como a  tristeza,  impotência,  mas não deixando se

abater,  pois  precisam  oferecer  um  suporte  para  os  familiares  e  principalmente  presta  a

assistência à criança doente. ( RODRIGUES, et al. 2015)

Semtchuck, Genovesi e Santos (2017) trazem que quando a equipe de enfermagem se

defronta com o diagnóstico de câncer de uma criança, eles se veem frente a uma cena não

muito natural da vida. Pois eles já enfrentam um sentimento de tristeza, dor, pena, se sentindo

muitas vezes incapacitados a lidar com essa situação, devido à falta de conhecimento de como

encarar o processo de morte.

Conforme a referência acima os enfermeiros precisam estar habilitados para o cuidar

da  criança  oncológica  e  desenvolver  competências  científicas  e  técnicas  para  tratar  as

particularidades  da  criança.  Muitos  enfermeiros  relatam uma a  experiência  vivenciada  ao

trabalhar  com crianças  em cuidados paliativos,  pois encaram a vivencia como um grande

aprendizado, uma lição de vida, como superar a despedida do paciente, o encerramento de um

ciclo e sim repensando no verdadeiro sentido que tem a vida. (SEMTCHUCK, GENOVESI e

SANTOS, 2017)

Semtchuck, Genovesi e Santos (2017) relatam a grande importância do profissional da

enfermagem em brincar com a criança, dar conforto físico e de alívio, distrai-las no brincar,

caminhar pelo jardim do Hospital, leva-las nas salas de recreação, trabalhar com ações como

“Doutores da Alegria”,  ou seja,  ter  uma boa comunicação com a criança,  fazer  a criança

adquirir confiança no profissional, assim o enfermeiro consegue ter uma visão geral do seu

estado de saúde.

Para Monteiro et al. (2014) o cuidar de uma criança em fase terminal, não envolve

apenas cuidados técnicos realizados no hospital, mas sim ações como toque, carinho, a escuta,

estar sensível, ajudando nas tarefas diárias, na sua alimentação, conversar com os familiares,

deixar expressar seus sentimentos, medos, dúvidas que lhe afligem, permitindo que enfrentem

o seu processo.
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Para os autores acima proporcionar uma boa qualidade de vida a criança é outro ponto

importante, o que se pode dar de melhor de qualidade possível a ela e seus familiares, dando

mais vida aos dias que ainda lhe restam, constituindo nos princípios fundamentais de cuidados

paliativos,  controlando e diminuindo os desconfortos causados pela  dor multidimensional.

(MONTEIRO, et al. 2014)

Guimarães et al. (2017) apontam o despreparo dos acadêmicos de enfermagem na hora

de cuidar de uma criança oncológica, as dificuldades enfrentadas em lidar com o paciente,

pois atingem o seu emocional em trabalhar com crianças que estão impossibilitadas de cura.

Outros acadêmicos relatam a falta da disciplina em enfermagem oncológica na graduação,

assim não estando preparados e inseguros para essa situação na hora das práticas.

Semtchuck Genovesi e Santos (2017) relatam que os profissionais tentam proporcionar

o melhor bem-estar para a criança no fim de sua vida, levando em consideração que não se

sabe o momento certo da sua partida a fim de proporcionar atenção plena até o momento de

sua ida. Além disto, o ressalta a importância de a criança receber alta hospitalar, quando tem

condições para aproveitar  o máximo possível seu tempo,  brincando com seus brinquedos,

curtindo  a  família,  amigos,  ou  seja,  incentivar  os  pais  a  dar  continuidade  no  âmbito

domiciliar.

Os mesmos autores  trazem,  a  fundamental  importância  da atenção primária  a  este

doente,  onde os  profissionais  não  estão  preparados  para  receber  uma criança  oncológica,

sentindo  dificuldade  em  estabelecer  esse  contato  e  se  sentem  desconfortáveis  em  ir  ao

domicilio  prestar  os  devidos  cuidados  a  criança  na  beira  da  morte.  (SEMTCHUCK,

GENOVESI e SANTOS, 2017)

Reis, et al (2014) apontam que o processo terminal é o estado que o paciente não tem

mais o que ser feito, ou seja, ele não pode ser curado, mas sim ter um cuidado qualificado

prestado  até  seus  últimos  momentos.  Todo  profissional  que  trabalha  com esses  cuidados

merece ter uma assistência humanizada e sua dor amenizada.

Para Carmo e Oliveira (2015) a enfermagem está mais próxima à criança e a que acaba

criando  mais  confiança,  deve  conversar  com  a  mesma,  ouvir  a  criança  e  expor  sobre  o

momento vivido, falar da separação da família,  objetos, a impossibilidade de realizar seus

sonhos. A enfermagem precisa saber que não cabe só ao psicólogo conversar sobre o assunto,

mas sim ela também.
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Guimarães et al. (2017) discute também a importância da inserção do tema Cuidados

paliativos oncológicos no ambiente na graduação de Enfermagem com objetivo de preparar os

futuros profissionais dessa área da saúde para atuar em cuidados paliativos da melhor forma

possível. 

Conforme  os  autores  acima  a  falta  de  conhecimento  científico  da  equipe,  aborda

dificuldades na formação do profissional, pois os mesmos estão acostumados a cuidar de uma

clientela diferenciada e não de crianças em fase terminal. Ainda assim a equipe tem a visão

voltada para a cura do doente e muitas vezes não para prestar um cuidado integral em seus

últimos dias de vida. (GUIMARÃES, et al. 2017)

Por  fim,  este  artigo  visa  a  importância  de  uma  capacitação  aos  profissionais  de

enfermagem referente a este assunto, visando o processo de morrer, o luto e a morte, assim

refletindo com as  equipes  esses  temas.  Além de acompanhamento  psicológico  individual,

preparando cada um para lidar  com essas  crianças  que merecem o máximo de atenção e

cuidado prestado nesse momento próximo a morte (CARMO E OLIVEIRA,2015)

Considerações finais

 A  partir  dos  artigos  selecionados  e  discutidos  neste  estudo,  verifica-se,  que  o

profissional  da área de enfermagem que trabalha com as crianças  em cuidados paliativos,

apresentam maior sentimentos e emoções ao cuidar dessas crianças, gerando sofrimento ao

cuidar  delas  na  finitude  de  sua  vida.  E  muitos  apontam  o  despreparo  em  prestar  uma

assistência  adequada e qualificada  as mesmas tanto no que se refere às questões técnicas

quanto nos aspectos emocionais.

Geralmente profissionais sofrem junto com a criança e família pois com o longo do

tratamento acabam estabelecendo vínculo as mesmas, e assim, por vezes, não sabem como

reagir diante nos seus últimos momentos e, portanto, nessa fase, necessitam a ajuda de um

profissional de outra área, seja um psicólogo ou terapeuta que possam ajuda-los nesse difícil

processo aos doentes oncológicos pediátricos. 

Além disso a  equipe de enfermagem encontra  necessidade em prestar  um cuidado

adequado até o morrer da criança oncológicas, ou seja, sentem dificuldade em como dar uma

atenção maior a família das crianças com câncer, não estando muitas vezes preparados para

lidar com essa situação, dificultando ou não sabendo como agir perante a cena vivenciada.
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