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HUMANIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM 
ONCOLOGIA PEDIÁTRICA 

 
Catia Silene Camaran Menegassi 1 

 

RESUMO 
 
O presente trabalho tem como objetivo identificar os caminhos de promoção do cuidado de enfermagem 
humanizado em pacientes pediátricos portadores de neoplasias em tratamento oncológico, tendo por 
objetivos acessórios descrever os cuidados de enfermagem com crianças em fase terminal e elencar 
os fatores que compõem um olhar humanizado frente a dor. Trata-se de uma revisão bibliográfica, na 
forma de uma pesquisa desenvolvida através de materiais já elaborados, principalmente, livros, revistas 
e artigos científicos – no interesse de uma visão mais ampla sobre o estado da arte da temática. De 
forma mais acentuada que no adulto, o câncer infantil ocorre junto a expressões de pena, pesar e em 
maior intensidade de mitos que envolvem a doença oncológica. A hospitalização pode comprometer o 
desenvolvimento da criança com câncer devido a quebras de sua rotina, processo adaptativo à nova 
realidade (presença hospitalar, exames, procedimentos dolorosos, horários, visitas e outros) e mesmo 
ingesta de medicamentos de grave repercussão, o que pode acarretar alterações físicas e mentais. O 
Programa Nacional de Humanização foi regulamentado pelo Ministério da Saúde brasileiro com o 
objetivo de aprimorar as relações entre os profissionais, usuários dos serviços de saúde e comunidade, 
visando melhoria de qualidade nos serviços que são prestados pelas instituições, a fim de estruturar 
nova cultura de acolhida e atendimento. Foi observado que, apesar de melhorias representativas na 
melhoria do atendimento e condutas de acolhida hospitalar das pessoas com câncer, se faz necessária 
a busca por mecanismos que possam tornar o cuidado de enfermagem mais humanizado e reflitam 
diretamente em uma melhor recepção, acolhida, desenvolvimento e cuidado da criança com câncer e 
de seus familiares.  
 
Palavras-chave: humanização, oncologia, enfermagem, pediatria. 

 
 
ABSTRACT 
 
The present work aims to identify a way of promotion of humanized nursing care in pediatric patients 
with neoplasms undergoing oncologic treatment, with the objective of describing the nursing care with 
children in terminal making and listing the factors that compose a humanized look at the pain. This is a 
bibliographic review, in the form of a research developed through materials already elaborated, mainly 
books, magazines and scientific articles – in the interest of a broader view on the state of the art of the 
theme. In a more accentuated way than in adults, childhood cancer occurs along with expressions of 
pity, grief and in greater intensity of myths that involve oncologic disease. Hospitalization can 
compromise the development of children with cancer due to breaks in their routine, adaptive process to 
the new reality (hospital presence, exams, painful procedures, schedules, visits and others) and even 
ingestion of medicines of Serious repercussion, which may cause physical and mental changes. The 
Humanization National Program was regulated by the Brazilian Ministry of Health with the objective of 
improving relations between  professionals, users of health services and  community, aiming at better 
quality in the services that are provided by the institutions, in order to structure a new culture of welcome 
and care. It was observed that, despite the significant improvements in the improvement of care and 
hospital acceptance of people with cancer, it is necessary to search for mechanisms that can make 
nursing care more humanized and reflect directly on Better reception, welcoming, development and care 
of children with cancer and their relatives. 

 
Keywords: Humanization, oncology, nursing, pediatrics. 
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HUMANIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM 

ONCOLOGIA PEDIÁTRICA 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Na atualidade, um dos grandes problemas de saúde que acomete a população 

em um nível cada vez mais crescente são as neoplasias malignas, ou simplesmente, 

câncer. Segundo Herzberg e Ferrari (1998), tal nomenclatura foi utilizada pela primeira 

vez por Hipócrates, considerado o pai da medicina, e é oriunda da palavra grega 

karkinos que, em latim, significa câncer – comparação feita a partir das características 

das lesões que foram observadas na época, descritas como semelhantes à forma e 

comportamento de um caranguejo (câncer), ou seja, penetram profundamente na 

pele.  

A neoplasia maligna é configurada pela reprodução desordenada de células 

cancerígenas, a ponto de gerar o acometimento de órgãos e tecidos adjacentes, com 

velocidade variável de acordo com o tipo expresso. Os danos causados pelo conjunto 

de doenças que se expressam por essa dinâmica podem levar ao óbito e que se 

encontra classificada entre as principais causas de morte entre adultos no mundo todo 

(TONIN, 2011).  

Assim, o câncer não é uma patologia nova. Apesar disso, ainda 

contemporaneamente causa muitas mortes e sofrimento aos indivíduos 

diagnosticados com tal problema. O termo câncer atualmente é bastante abrangente, 

visto que esta terminologia se refere ao nome geral dado a um conjunto que é superior 

a uma centena de doenças que compartilham a característica comum do crescimento 

desordenado celular, porém, com localizações e aspectos biológicos múltiplos 

(THULER, 2012).  

O câncer pode se manifestar no organismo humano por meio de um 

crescimento lento, mas também pode ser agressivo e se expandir com extrema 

rapidez. Trata-se de uma doença que surge do mesmo material utilizado pelo corpo 

na construção de seus próprios tecidos. As células humanas dotadas de autonomia e 

complexidade podem se desviar da ordem biológica normal e juntamente com 

inúmeras outras moldadas a sua semelhança causarem danos aos tecidos do 

organismo. A expansão ilimitada dessas células pode gerar grande desequilíbrio a 
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“máquina” biológica mais complexa e perfeita já conhecida, a destruindo de dentro 

para fora (WEIBERG, 2000).  

Os avanços no tratamento do câncer são representativos, contudo, ainda é uma 

doença em que o risco de morte é considerável. O diagnóstico oncológico costuma 

ser associado ainda a uma percepção do paciente de que atingiu a finitude, com uma 

percepção de dificuldades que envolvem não somente a cura como o perpasse do 

tratamento. Como características frequentes da condição oncológica está o 

sofrimento, a depressão e o sentimento de incerteza quando ao futuro ou projeções 

relacionadas à resolução da doença. Ainda persiste nos pacientes uma percepção 

profunda a respeito da finitude irreversível associada ao câncer (BENARROZ; 

FAILLACE; BARBOSA, 2009). 

As neoplasias malignas podem se manifestar nos indivíduo 

independentemente da idade, sexo ou raça. Apesar disso, a incidência do câncer na 

infância é considerada inferior se comparada ao dos adultos, e corresponde a 1% e 

3% de todos os tumores malignos na maioria da população. Embora, nesse aspecto 

seja considerado raro, o câncer infantil possui a necessidade de ser estudado de 

forma individualizada por apresentar características particulares no que se referem 

aos locais primários, as origens histológicas e os diferentes comportamentos clínicos 

(THULER, 2012).  

Sabe-se que o processo de tratamento do câncer infantil costuma ser longo e 

doloroso, acarretando perdas na vida da criança e de sua família. Logo que 

confirmado o diagnóstico, inicia-se uma batalha que interfere de maneira perversa no 

cotidiano da criança. Muitas vezes ela tem de afastar-se dos colegas e da escola, pois 

suas visitas ao hospital passam a ser constantes (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1998).  

Desta forma, ela adentra num mundo até então desconhecido para ela: o 

mundo das injeções, das quimioterapias, dos procedimentos médicos, do medo, da 

culpa, da insegurança, entre outros sentimentos que irá vivenciar. Diante deste 

quadro, faz-se necessário repensar formas de garantir que o processo de tratamento 

do câncer infantil possa ser o menos traumático possível, possibilitando não só a cura 

da doença, enquanto fator biológico, mas também sua recuperação psicossocial. 

A medicina atual busca novas formas de atendimento aos doentes e se 

preocupa cada vez mais em oferecer a eles um tratamento mais humanizado. A 

humanização se tornou, por seu uso indiscriminado, uma espécie de clichê da área 

de saúde que, em seu sentido real, pouco é efetivamente praticado. Dialogar com o 
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paciente é uma premissa básica para um atendimento eficiente, mas muitos 

profissionais de saúde acabam não se aproximando do indivíduo e de seu universo 

de conceitos, interesses e necessidades.  

O tratamento do paciente com câncer envolve uma alta carga de aspectos 

psicológicos que, por sua intensidade, em geral implicam em repercussões 

significativas até mesmo na recepção e desenvolvimento do tratamento. Pacientes 

que são atendidos com atenção aos preceitos psicológicos têm mais confiança na 

equipe e respondem melhor aos recursos clínicos. 

 

1.1 PROBLEMA  

 

Dessa forma, com o processo de hospitalização, a criança e a família precisam 

de um cuidado humanizado, devido a longos processos de internações e desgastes 

físicos e emocionais - ou seja, as ações de humanização e de uma escuta qualificada 

são fundamentais ao tratamento terapêutico (SALES et al., 2012). Disto, surgiu a 

problemática desta pesquisa: quais as práticas e procedimentos que formam um 

atendimento em enfermagem humanizado entre crianças com câncer? 

 

1.2 OBJETIVO 

 

A partir destes pressupostos, o objetivo geral deste estudo foi identificar os 

caminhos de promoção do cuidado de enfermagem humanizado em pacientes 

pediátricos portadores de neoplasias em tratamento oncológico, tendo por objetivos 

acessórios descrever os cuidados de enfermagem com crianças em fase terminal e 

elencar os fatores que compõem um olhar humanizado frente a dor. 

 

1.3 QUESTÕES DE ESTUDO 

 

Durante o tratamento, é fundamental que os cuidadores estejam equilibrados 

emocionalmente e psicologicamente, pois são o pilar de sustentação daquela criança 

enferma. Tal condição se baseia na necessidade desses cuidadores serem 

colaborativos e eficazes na realização dos procedimentos que as crianças precisam 

ser submetidas durante o tratamento (MENEZES et al., 2007).  
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O câncer infantil ocasiona efeitos plurais na vida familiar e social do indivíduo, 

alterando drasticamente as rotinas e percepções de vida, sobretudo pelo comum 

senso de injustiça que acomete familiares e amigos nestes casos, quando a criança 

termina sendo apontada como alvo de algo injusto. A criança com câncer comumente 

é apontada como alguém que perdeu o seu direito à vida e desenvolvimento, e que 

irá passar por sofrimento e dor no tratamento na tentativa de recuperar o quadro 

anterior de vida, ou uma condição a mais próxima dele. Por ser este um pensamento 

bastante disseminado, isto gera ansiedade e estresse na criança e em seus familiares 

(SOUZA, 1995).  

Neste momento o profissional de saúde, especialmente, a equipe de 

enfermagem que passa as 24 horas do dia próximo do familiar/cuidador e do paciente 

oncológico têm um papel fundamental no apoio social e psicológico desse núcleo 

familiar. Os profissionais da área de saúde devem oferecer atendimento humanizado 

que permita ao familiar durante a hospitalização poder expressar seus sentimentos a 

fim de apoiá-los no aspecto emocional e de enfrentamento dessa família (ARAÚJO et 

al., 2014). Portanto, como consta nas observações de Nascimento et al. (2009), é 

necessário que o profissional de saúde contribuía com as mães no enfrentamento do 

tratamento, com a hospitalização da criança, as mães precisam de acompanhamento 

emocional e psicológico. Com isso busca-se obter os melhores resultados do 

tratamento, uma vez que as crianças veem em suas mães seus únicos cuidadores. 

A criança com câncer, seu cuidador (quase sempre a mãe) e seus familiares 

terminam sendo vulnerabilizados em vários aspectos, sendo a doença uma forte 

ruptura psicossocial. No hospital e durante o tratamento, os fatores negativos tendem 

a ser acentuado pelo ambiente hospitalar e seus tratamentos, distante da rotina 

comum dos indivíduos, o que agrava o estresse e a ansiedade. A internação e um dos 

fatores críticos  no câncer infantil, que demanda da equipe de enfermagem e da equipe 

médica em geral extrema atenção sobre como proceder, envolver o acolher o paciente 

tendo em vista o melhor perpasse a este quadro.  

Com isso, esta pesquisa foi estruturada conforme as seguintes questões de 

estudo: a) qual o sentido de humanização na enfermagem? b) Quais as 

particularidades do tratamento oncológico infantil de forma geral? c) Como a 

enfermagem atua em uma prática humanizada nos tratamentos oncológicos infantis 

paliativos e curativos? 
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1.4 JUSTIFICATIVA 

 

Uma das justificativas centrais deste estudo foi identificar a alta demanda que 

recai sobre a enfermagem no atendimento de pacientes pediátricos oncológicos, 

quando precisam se apresentar de forma criativa e empática. Junto ao turbilhão de 

sentimentos que se apresenta no diagnóstico oncológico, crianças, cuidadores e 

familiares precisam adentrar ao ambiente hospitalar e, independentemente de seu 

diagnóstico, fazem jus de um atendimento suficiente às suas demandas. A 

homeostase espirituais, emocional e geral do paciente é um fator importante do 

tratamento e, mesmo na finitude, colabora para melhores resultados. Assim, o cuidado 

em enfermagem tem papel potencial.  

Segundo Souza (1995), a enfermagem como parte da equipe multidisciplinar 

desempenha um papel de suma importância voltada para assistência à criança 

diagnosticada com câncer, procurando atuar como facilitador do cuidado prestado, 

contribuindo para o aumento cada vez mais elevado de cura de crianças portadoras 

dessa patologia. O tratamento oncológico, sobretudo pediátrico, envolve várias 

internações e atendimentos ambulatoriais, nem sempre, porém é uma característica 

da doença, por sua vez proporcionam uma aproximação com os profissionais da 

saúde que se deparam com as dificuldades vividas pelo paciente e pela família. 

Quando se lida com saúde das pessoas, a humanização é um pré-requisito básico 

para qualquer instituição que almeja o sucesso. 

As crianças em tratamento oncológico necessitam de uma abordagem 

humanizada que transcenda as suas questões clínicas ou biológicas e acesse a sua 

subjetividade, com acolhida e suporte. Junto a isso, é fundamental ofertar à criança 

um tratamento distinto do recebido pelo adulto, preparado para as suas necessidades 

infantis. Assim, quando isto ocorre com uma criança, que é um ser que se encontra 

em desenvolvimento, o câncer representa à criança e aos seus uma forte ameaça à 

vida, sendo estigmatizado por plurais formas.  

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

De acordo com Sales et al. (2012), o termo humanização vem da época 

hipocrática, a medicina proposta por Hipócrates era fundamentada na ideia de que o 

médico deveria ser conhecedor da alma humana e da cultura na qual o mesmo se 
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inseria. A cura era um processo que envolvia vários aspectos: biológico, cultural e 

psicológico e o objetivo maior da medicina era o cuidado integral do paciente. Na 

humanização hospitalar, é preciso abordar as esferas envolvidas em tal questão: o 

hospital, a equipe de profissionais e o próprio paciente. No que se refere aos aspectos 

ambientais da instituição hospitalar pediátrica, esta deve possuir uma arquitetura mais 

colorida e ambientes favorecedores do desenvolvimento infantil. Portanto, humanizar 

significa ir ao encontro e respaldar-se nas políticas públicas de saúde, da gestão dos 

serviços, do trabalho ético dos profissionais e também seguir orientações para 

melhoria das relações afetivas entre quem cuida e quem é cuidado. Acredita-se que 

o cuidado humanizado e a integralidade do cuidado estão diretamente implicados nas 

relações afetivas. 

É importante notar que o câncer não pode ser considerado como patologia 

única, ele é formado por um conjunto de doenças diferentes, que possuem formas de 

expressão igualmente distintas, assim como causas. Da mesma maneira, existem 

diferentes tratamentos e prognósticos, estas doenças têm em comum a proliferação 

exagerada das células anormais (cancerígenas) que podem espalhar-se pelo 

organismo (SMELTZER; BARE, 2002). 

A célula cancerosa é caracterizada por três principais aspectos que as 

distinguem das células normais: não respeitam os limites normais do crescimento 

celular, pois não necessitam dos fatores de crescimento; são menos aderentes entre 

si, tendendo a vagar pelos tecidos, entram na circulação e migram pelo corpo, 

formando novos ninhos e numerosos crescimentos cancerosos; e, algumas produzem 

fatores que promovem o crescimento de novos vasos sanguíneos para e no câncer, 

garantindo sua alimentação e consequente crescimento (GUYTON; HALL, 2011). 

Ainda Guyton e Hall (2011) observaram que a questão do tratamento do câncer 

na infância e da hospitalização da criança remete a uma reflexão em relação à questão 

do desenvolvimento infantil, já que o tratamento do câncer envolve um conjunto de 

fatores que, de maneira mais ou menos direta, exercerão influências na vida da 

criança. Logo que iniciado um tratamento de câncer infantil, a criança e sua família 

sofrerão profundas mudanças em seu universo cotidiano. Entretanto, a criança 

continua sendo criança e ao adentrar no hospital trará consigo, além de um corpo 

biológico, uma imensidão de experiências vivenciadas ao longo de sua existência. 

Trata-se de uma vida que, antes do adoecimento, estava estruturada e 

desenvolvendo-se de uma maneira única e peculiar.  
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Portanto, de acordo com Brasil (1990),  o envolvimento da família no processo 

assistencial denota por parte dos profissionais de saúde, principalmente da 

enfermagem, a valorização e disposição para envolvê-los nas atividades relacionadas 

ao cuidar. Essa conduta do profissional possui respaldo legal no Estatuto da Criança 

e do Adolescente (ECA -1990) que assegura a permanência de um dos membros da 

família nas unidades de internação, inclusive, nas unidades de terapia intensiva 

destinadas ao cuidado de pacientes em estado crítico, como forma de oferecer apoio 

emocional e tranquilizar pacientes e famílias. 

 

2.1 CUIDADOS HUMANIZADOS DE ENFERMAGEM E ONCOLOGIA PEDIÁTRICA 

 

Silva et al. (2008) consideram que qualquer atendimento prestado em 

enfermagem deve ter por fundamento a humanização. O paciente é um indivíduo que 

possui dimensões próprias, que compreende e vivencia a seu modo o câncer. Como 

e dessa forma, é preciso que o enfermeiro seja suficientemente preparado para 

contemplar a heterogeneidade dos pacientes, com uma comunicação e intervenção 

suficientes para que haja satisfação, acolhida e humanização.  

Silva et al. (2008) reforçaram que, no contexto de trabalho da enfermagem, ao 

admitir uma criança no hospital, a equipe se depara com a presença dos familiares 

com dúvidas, anseios, preocupações, medos, enfim, uma gama de sentimentos, os 

quais, se não forem devidamente acolhidos, poderão afetar o relacionamento entre a 

equipe e o paciente com efeitos indesejáveis no processo de assistência. 

O câncer infantil e o desenvolvimento do seu tratamento faz com que a criança 

vivencie uma drástica mudança em sua rotina de vida e experiências. A doença faz 

com que deixe para trás um universo de coisas comuns, com o convívio ininterrupto 

com os pais, os irmãos, a escola, os amigos, os bichos de estimação, os brinquedos 

e ingresse no convívio hospitalar e em suas limitações. Os acompanhantes, em sua 

maioria as mães, acompanham essa jornada, não raro sem angústia. Por tudo isso, 

nossas crianças são muito tristes, e a internação é um momento no qual, além da 

doença, a criança vivencia (ROSSIT; KOVACS, 2010). 

Assim, a jornada infantil de tratamento é acompanhada por eventos como a 

separação das pessoas com as a criança possui vínculo afetivo; a mudança de espaço 

físico - do lar para o hospital; a diminuição da experimentação e da exploração e a 

vivência de procedimentos terapêuticos invasivos e dolorosos, que causam medo e 
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emoções de sofrimento e/ou temor de morte.  Todos esses fenômenos compõem a 

transformação na imagem da criança de um ser ativo, lúdico, em um indivíduo que 

deixa esta postura e passa a ser estagnado, fragilizado pelos desdobramentos da 

doença e que deixa o movimento constante por seus espaços para a ocupar, grande 

parte do dia – se não todo ele – o leito (SOUZA, 1995).  

Por ser uma doença que atinge a infância em sua centralidade, Silva et al. 

(2008) refletem que o diagnóstico causa um forte impacto na organização familiar e 

isto afeta a rotina e forma de organizar a vida, o que justifica a importância do 

acompanhamento. Por isso, se há no hospital uma comunicação efetiva entre os 

indivíduos direta e indiretamente envolvidos no câncer infantil e as equipes 

hospitalares, as perspectivas tendem a ser mais positivas para essa reorganização. A 

vida familiar se vê reestruturada frente à doença e é possível que não retorne mais à 

forma anterior, mesmo que a cura ocorra. O cuidado baseia-se em um conjunto de 

sentimentos universais, o interesse e a prática do amor, a bondade ao próximo, é 

buscar entender o sentimento do outro, conectar-se, buscar maior conhecimento. É 

isso que a enfermagem precisa aprimorar, o enfermeiros contribui de forma 

significativa para o sucesso do cuidado prestado a criança acometida por esta 

neoplasia, pois possibilita a identificação precoce de suas necessidades e a 

elaboração adequada do plano de cuidados. 

Souza (1995) reforça que o diagnóstico do câncer pediátrico desdobra-se em 

dois momentos para as mães: o do alívio em saber o que seu filho tem, e o temor 

misturado à sensação de que o médico sela o seu destino e o de seu filho com a sua 

palavra. Em muitos casos, percebe-se que receber o diagnóstico de câncer é como 

receber uma sentença de morte devido a todo o peso que esta palavra carrega. Já a 

reação da criança diante da doença está diretamente relacionada a múltiplos fatores, 

tais como: idade, estresse imediato representado pela dor física desencadeada pela 

doença, traços de personalidade, experiências e qualidade de suas relações 

parentais. 

A confirmação do câncer causa na família mudanças representativas que 

costumam ocorrer acompanhadas de conflitos de ordem diversa, em que há 

questionamentos sobre a doença, conflitos emocionais severos e a luta contra 

estigmas que envolvem a doença, em busca de formar uma perspectiva mais positiva. 

Parte desses sentimentos são vivenciados junto da insegurança sobre como será a 

vida durante o tratamento e quais serão os eventos e desfechos (SILVA et al., 2008). 
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Por ser dessa forma, Silva et al. (2008) observam que a família tende a ser 

fragilizada de forma intensa em seus aspectos sociais, psicológicos e mesmo físicos. 

O cuidado em enfermagem tem nas internações oncológicas infantis um momento 

desafiador, em que precisam exercer de forma plena suas competências e 

habilidades, a fim de obter um cuidado realmente humanizado e satisfatório.  

Na última década tem se registrado um notável avanço nos índices de cura do 

câncer infantil. Graças a esse progresso, em muitos casos, o câncer infantil já pode 

ser tratado como doença crônica, além de apresenta-las três fases desse tipo de 

patologia: crise, crônica, terminal. A fase de crise é aquela que vai desde o pré-

diagnóstico da doença até o momento da sua confirmação. A segunda fase é a 

crônica, pode ter duração longa ou curta. É a fase que compreende desde o período 

de confirmação do diagnóstico até a última fase, que pode terminar com a morte ou 

sobrevida (SOUZA, 1995). 

Ainda conforme Souza (1995) ressaltou que a fase terminal, que pode ou não 

acontecer, é aquela em que a morte parece inevitável é um momento de muita dor 

para toda a família. É neste momento de transição que a enfermagem dentro de uma 

instituição hospitalar pediátrica pode contribuir para que a vida da criança em 

tratamento possa "continuar", podendo caminhar no sentido de desenvolver-se ou 

levar essa criança a ter sua vida "paralisada", no sentido de uma involução. 

Para Waldon (2011), o cuidado em enfermagem da criança com câncer deve 

ser voltado à compreensão de sua condição infantil, que envolve um ser lúdico e que 

que compreende o mundo de acordo com o seu desenvolvimento, de forme quase 

sempre muito vinculada à família. Por ser assim, as alternativas de cuidado devem 

ser pensadas a partir da idade e das condições deste indivíduo para que sejam 

adequadas ao que espera e necessita, e isso inclui da comunicação às práticas.  

Como é desta forma, o cuidar do paciente oncológico infantil envolve quase 

sempre reestruturações ambientais no hospital, na forma de se comunicar e expressar 

da equipe de enfermagem para com a criança, no seu exercício de comunicação com 

os entes familiares e na preocupação em atender especificamente as particularidades 

deste público.  
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2.2 A HUMANIZAÇÃO EM ENFERMAGEM FRENTE AO CÂNCER TERMINAL  

 

A condição terminal de um paciente implica na consideração do quadro 

paliativo. Braga et al. (2016) pontuaram a condição crescente de casos de doenças 

crônicas e crônico-degenerativas, em que se inclui o câncer infantil. A partir dessa 

colocação, tendo em primeiro plano o bem-estar e os processos humanizados de 

cuidado ao docente crônico e terminal, que são prioridades, a própria viabilidade das 

redes de saúde depende da implementação de abordagens, redes e aportes ao 

cuidado nosocomial visando a atenção paliativa.  

Meneguin e Ribeiro (2016) descreveram os cuidados paliativos como um tipo 

de oferta que se volta a uma prestação de cuidado integral e interdisciplinar ao 

indivíduo que se apresenta irreversivelmente doente e aos seus familiares, no intuito 

de uma finitude assistida e a mais ativa possível. Grande parte dos pacientes iniciais 

destes cuidados eram pacientes oncológicos, mas atualmente é uma atenção que 

pode ser empreendida a diversas doenças que não apresentam perspectivas 

curativas e que podem ter melhor acompanhamento no ambiente doméstico que nas 

incursões repetidas no âmbito hospitalar. A forma de cuidar, por essa condição 

crescente, tem sido repensada e há uma recorrente revisão acerca da morte 

institucionalizada, com priorização a uma abordagem humanizada em que, coberto da 

assistência necessária – e não somente deslocado do ambiente hospitalar a fim de 

viabilizar a rede – o paciente possa ter uma finitude assistida e suportada com 

medicamentos, zelo, atenção e a proximidade e comodidade de seu ambiente 

domiciliar, que lhe é intimo tanto quanto ao ambiente físico quanto aos familiares, que 

podem ter acesso, comunicação e aproximação de modo mais simples.  

Em Mazzi e Marques (2018) é possível identificar que os cuidados paliativos 

conferem uma experiência única de convívio proximal e de experiência de cuidado e 

desligamento que pode ter uma série de aspectos positivos ao convívio familiar e 

intergeracional, com ênfase ao conforto e recepção de atenção pelo utente. A 

qualidade de vida e sua percepção se elevam por parte do paciente e, embora exista 

alguma possibilidade de fragilização da estrutura familiar a fim da prestação desse 

cuidado – pois é necessário um cuidado ativo e continuado e nem sempre as famílias 

possuem arranjos suficientes para tal de forma confortável – os ganhos gerais do 

processo tendem a ser superiores.  
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O cuidador é uma figura central dos cuidados paliativos e, assim como o 

paciente, deve receber atenção e cuidado. Esse indivíduo geralmente exerce tal tarefa 

de cuidar de maneira informal, é quase sempre do sexo feminino e desenvolve essa 

atividade com base em saberes em grande parte das vezes empíricos adquiridos com 

tempo no trato com o paciente. Inocenti, Rodrigues e Masso (2009) relatam que é 

comum o vínculo familiar nesse indivíduo e trata-se de um elemento do cuidado central 

para que o paciente receba cuidado de forma segura e assistida. É ele quem 

sistematiza a atenção e as demandas gerais do cuidar, apoia a oferta de alimentação 

e higiene, replica diretamente as instruções das equipes de suporte e tem geralmente 

maior tempo de cuidado com o paciente. O cuidador é uma ponte para que o paciente, 

sobretudo o oncológico infantil, receba um cuidado seguro. Como é dessa forma, para 

que isso seja possível, há quase sempre uma atividade embasada no vínculo e na 

afetividade – especialmente entre crianças com câncer. É uma ponte para que a 

atenção domiciliar possa existir, com um trabalho quase sempre baseado no vínculo 

e na afetividade. 

Nos cuidados paliativos, Duarte, Fernandes e Freitas (2013) pontuaram que o 

cuidador é um indivíduo que exerce uma tarefa fundamental, ao mesmo tempo que 

recebe uma grande carga de responsabilidades e tensões e, por tal, merece atenção 

e acolhida sendo também assistido em sua condição peculiar de cuidado. O cuidador 

informal é o elo entre o paciente e os cuidados de acompanhamento e que assegura 

o seu bem-estar que, concomitante a tudo isso, precisa ser assistido em sua dimensão 

pessoal e, muitas vezes, obter ajuda no dimensionamento das responsabilidades. 

Dessa forma, nos cuidados paliativos, em especial da criança com câncer, o cuidador 

informal é o centro ativo do cuidado que, por ser dessa forma e viabilizar que essa 

atenção possa ser dada, que mantém a conexão do indivíduo com pessoas externas 

à sua doença e que também deve ser sujeito de atenção psicossocial e em saúde.  

O cuidado paliativo do paciente oncológico infantil que se encontra em condição 

terminal e de seu cuidador requer humanização e profundo envolvimento dos 

profissionais de enfermagem, na compreensão de que o quadro é de extrema 

fragilidade e que esta condição é também emocional. Então, afetividade, 

compreensão, responsabilidade e escuta ativa se tornam componentes importantes 

desta prática. Como os quadros são extremos, é fundamental que seja reforçada a 

necessidade de que o enfermeiro não julga nem censura os pacientes nem os seus, 

de forma que a qualidade da relação deve ser o foco do trabalho para que, enquanto 
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no hospital, existam as melhores condições possíveis para o cuidar e para o 

encerramento da vida em condições dignas (DUARTE; NORO, 2010).  

Waldon (2011) descreve que a assistência em enfermagem nestas condições 

é pautada no interesse de promover as melhores condições possíveis ao paciente 

infantil que se encontra terminal. Para isso, nem sempre serão suficientes 

medicamentos e os protocolos, as também serão demandadas a empatia do 

enfermeiro e a sua capacidade de compreender e explicar os processos que incidem 

na vida do pequeno paciente. Assim, ser acolhedor à criança e aso seus é parte do 

cuidar nestas condições.  

Ainda conforme Ribeiro (2005), a prestação de uma assistência humanizada 

permite filtrar necessidades e identificar o que ocorre e causa maiores desconfortos, 

as particularidades dos pacientes e de seus cuidadores e as necessidades que 

possam se fazer presentes. Deve-se ter atenção interdisciplinar para oferecer 

cuidado, bem como ter atenção sobreas condições dos familiares, sobretudo cuidar, 

quanto à sobrecarga, necessidade de informações e demandas para o contínuo 

cuidado. Trata-se de um cuidado formado por dimensões complexas de ordem moral 

e humanitária.  

Importa ao cuidado da criança com câncer terminal que o enfermeiro seja 

sensível ao quadro e sua condição e que possa cuidar de forma efetiva e responsiva 

às particularidades desta situação para oferecer conforto. O afastamento emocional 

necessário vem da compreensão de que o sofrimento que é vivenciado nestes casos 

não é isolado, é um sentimento universal que todos compartilham quando situação 

igual se estabelece (SOUZA, 1995).  

O cuidado adequado em enfermagem fortalece a capacidade do paciente de 

participar e interagir pela informação de seu cuidado, adequando-se à compreensão 

e obtendo, com isso, colaboração. É fundamental que o enfermeiro saiba e consiga 

desenvolver confiança, amizade e também emparia com a criança e com os seus, o 

que se obtém a partir da humanização (AMADOR, 2011).  

Para Watson (2008), há maior efetividade no atendimento de enfermagem 

quando o profissional desenvolve a escuta ativa, pois assim pode conhecer e intervir 

diretamente nas demandas e necessidades apresentadas, avaliando o que é 

necessário para suprir o paciente. Assim, o enfermeiro deve reconhecer que, neste 

tipo de cuidado, ouvir e aprender com o paciente é uma questão determinante de sua 

condição profissional.  
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Assim, o enfermeiro deve oferecer informações ao paciente, permitir que ele 

compreenda o que está acontecendo em seu processo de cuidado e envolver os 

atores presentes de forma efetiva. A dor e o sofrimento estarão presentes e a 

compreensão dos aspectos plurais desses sentimentos permite que o enfermeiro 

possa identificar individualmente, em cada caso, como agir e como intervir de forma 

humanizada a partir dos protocolos gerais de cuidado (ORTIZ; LIMA, 2007).  

O enfermeiro tem, dessa forma, a necessidade de doação no cuidado prestado 

ao paciente terminal oncológico infantil, recendo de volta a devolutiva dos cuidados e 

dos seus na forma de maior engajamento e resiliência ao tratamento (SOUZA, 1995). 

Todos os dias, os enfermeiros se deparam com eventos doloridos, perdas e 

sofrimento no ambiente oncológico e, portal não é raro que se sintam impotentes 

frente à criança que tem expectativa de morte. Mesmo sendo um ótimo profissional e 

cuidados disponíveis, é alvo da descrença e do cansaço psicológico. Além disso, 

cuidar de crianças com câncer remete o profissional a suas crenças e valores em 

relação à doença, às possibilidades terapêuticas, à vida e à morte, a atividade pode, 

assim, levar ao estresse profissional (CARVALHO, 2000). 

Os enfermeiros devem, inicialmente, identificar o seu lugar fundamental no 

cuidado hospitalar,  atuar de forma a valorizar o dinamismo e a criatividade e imergir 

em uma perspectiva de trabalho pautado pela ação e pela reflexão. Há, dessa forma, 

um adentrar no mundo do paciente oncológico com a reserva profissional necessária, 

e essa intimidade permite um cuidado responsivo às particularidades de cada um, em 

uma assistência personalizada (SOUZA, 1995). 

Assim, Watson (2008) informa que o cuidado em enfermagem na oncologia 

terminal infantil deve compartilhar de aspectos como bondade, amor e altruísmo, que 

são sentimentos universais e benéficos, que permitem o vínculo com o outro. A 

empatia é também indispensável, pois permite compreender melhor reações e 

resistências, trabalhando mais efetivamente em sua superação.  

De acordo com Souza (1995), quando se menciona humanização, logo vem à 

mente ambientes coloridos, profissionais vestidos de palhaço ou caracterizado de 

personagens infantis, utilização de músicas e outras formas artísticas preferidas pelas 

crianças. Todavia o conceito humanizar é bem mais amplo e complexo, ultrapassa o 

limítrofe visual e implica num olhar crítico e constante da realidade do paciente e do 

seu parecer médico a respeito de uma possível evolução da doença. O uso de 
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ferramentas lúdicas tem semelhança com o que foi citado no texto anterior. É 

considerado o cuidado humanizado e a preocupação dos profissionais da saúde em 

oferecer uma abordagem diferente, estratégias, que possam nos aproximar do mundo 

das crianças, e dessa forma compreende-las melhor. 

A risada, frequentemente desencadeada nas brincadeiras, diminui o estresse e 

induz a liberação de endorfina, fortalecendo as respostas imunológicas e reduzindo 

as consequências nefastas da exposição a estímulos desagradáveis e dolorosos 

associados às intervenções médicas (SPITZER,2002). 

É possível afirmar que as práticas dramáticas empregadas buscam 

desmistificar, simplificar e, principalmente, parodiar procedimentos de saúde, o que 

pode resultar em alívio, conforto e bem-estar físico, psicológico e social do paciente 

internado e de seus acompanhantes. 

 

3. METODOLOGIA 

 

 Este artigo é uma revisão bibliográfica ou levantamento de literatura, seleção 

metodológica tomada a partir da maior liberdade para a seleção de materiais de 

origem, metodologia e desenvolvimento distintos, com o risco de viés controlado a 

partir do crivo crítico de análise do pesquisador.  

A revisão realizada nesta pesquisa foi organizada e conduzida a partir da 

pertinência e encadeamento temático, o que dispensou a sistematização cronológica 

da literatura em sua apresentação – a fim de um resultado mais fluído dos resultados 

teóricos. As publicações consideradas foram relacionadas direta e indiretamente ao 

objeto de estudo e apresentadas em integridade de conteúdo no referencial teórico e 

em síntese nos resultados, sendo posteriormente discutidas de forma crítica e 

integrada na discussão. O referencial teórico foi centralizado em artigos de periódicos, 

teses/dissertações e livros, sem priorização da atualidade da pesquisa, mas da sua 

pertinência continuada ao objeto. Destacaram-se no levantamento por sua chamada 

recorrente na revisão de literatura os autores Silva et al. (2008), com o artigo 

“concepções sobre cuidados paliativos: revisão bibliográfica”; Souza (1995) com a 

tese “no cuidado com os cuidados: em busca de um referencial para a ação de 

enfermagem oncológica e pediátrica fundamentada em Paulo Freire; Waldon (2011) 

com “uma experiência vivida por uma cuidadora, como paciente, utilizando a narrativa 

literária” e Watson (2008) com o livro “nursing: the philosophy and science of 
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caring”(enfermagem: a filosofia e ciência do cuidar, tradução nossa). As obras foram 

pesquisadas nas bases Scientific Electronic Library Online (SciELO), Periódicos 

Capes, Medline, Pubmed e Lilacs com o uso dos descritores “câncer terminal”, 

“infantil” e “cuidados paliativos”. Os critérios de inclusão foram pertinência ao objeto, 

consistência metodológica e indexação em base ou periódico de credibilidade. Foram 

excluídas publicações com características opostas a estas. Foram identificadas 3.453 

publicações, as quais passaram por leitura de resumos e sumários e, após filtragem 

inicial, excluindo repetições e semelhanças temáticas, bem como aplicado os critérios 

seletivos, resultando em uma base de 345 publicações que, após nova filtragem por 

leitura aprofundada, permitiram a formação da base selecionada de 28 publicações, 

escolhidas a partir de sua sintetização ao tema-objeto e satisfação ao interesse de 

discussões envolvidas no estudo.  

 

4. RESULTADOS  

 

Os resultados da recolha de dados para o trabalho da temática encontram-se 

descritos no Quadro 1, que apresenta a literatura consultada para a pesquisa 

organizada por ano, autores, tema, objetivos e conclusões de cada pesquisa, em 

sequência. Os textos de objetivos e conclusões  (estes dois itens, objetivos e 

conclusões, apenas não são mencionados no caso de livros ou publicações 

acadêmicas como teses e dissertações) elencados no quadro estão apresentados em 

sua maioria da forma literal à identificada nos estudos, exceto mediante sinalização 

prévia por *, que representa texto elaborado por esta pesquisadora para a inclusão no 

estudo: 

 

 



 

 

20 Quadro 1- Repertório teórico coletado para o estudo 

Continua 

Ano Autor(es) Título em língua 
portuguesa 

Revista /Editora/ 
Universidade 

Objetivo Conclusões 

1995 SOUZA, A. I. J. No Cuidado com os 
cuidadores: em busca de 
um referencial para a ação 
de enfermagem oncológica 
e pediátrica fundamentada 
em Paulo Freire. 

Universidade 
Federal de Santa 
Catarina 

- - 

1998 HERZBERG, V.; 
FERRARI, C. 

Tenho câncer e agora: 
enfrentado o câncer sem 
medos ou fantasias. 

Editora da 
Sociedade 
Brasileira de 
Oncologia Clínica 

- - 

1998 MINISTÉRIO DA 
SAÚDE 

Siab: manual do sistema de 
informação de atenção 
básica 

Editora do 
Ministério da 
Saúde 

- - 

2000 CARVALHO et al. O cuidado de enfermagem 
em oncologia pediátrica 

Revista da 
Sociedade 
Brasileira de 
Cancerologia 

* Identificar os principais 
fatores que compõem o 
cuidado em enfermagem no 
contexto do câncer infantil. 

* O câncer infantil se apresenta como 
condição complexa, que requer preparo e 
apoio à equipe de enfermagem para um 
cuidar suficientemente efetivo às demandas 
oncológicas da criança e suas 
particularidades etárias gerais. 

2000 WEINBERG, R. 
A. 

Uma célula renegada: como 
o câncer começa 

Editora Rocco - - 

2002 SMELTZER, S.; 
BARE, B. G. 

Tratado de enfermagem 
médico-cirúrgica. 

Editora 
Guanabara 
Koogan 

- - 

2002 SPITZER, M.  Aprendizagem: pesquisa 
cerebral e a escola de vida. 

Verlag Editora - - 

2005 RODRIGUES, B. 
M. R. et al. 

Cuidando de adolescentes 
com câncer: contribuições 
para o cuidar em 
enfermagem. 

Revista de 
Enfermagem da 
UERJ 

Apreender as expectativas 
de vida do adolescente 
hospitalizado com câncer. 

O conhecimento e a técnica por si só não 
dão conta do cuidar do adolescente com 
câncer. Os cuidadores devem estimulá-los a 
viver com qualidade, ajudando-os a 
verbalizarem seus medos, sentimentos, 
angústias, frustrações e sonhos, 
possibilitando suporte necessário. 
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Continua 

Ano Autor(es) Título em língua 
portuguesa 

Revista /Editora/ 
Universidade 

Objetivo Conclusões 

2007 MENEZES, C. N. 
B. et al. 

Câncer infantil: organização 
familiar e doença 

Revista 
Subjetividades 

investigar a literatura 
psicossocial sobre as 
experiências das famílias 
que têm crianças e 
adolescentes com câncer, 
publicada no contexto 
brasileiro nos últimos dez 
anos. 

Os resultados evidenciaram um número 
crescente de publicações nessa área, que 
mostram que a equipe multiprofissional 
necessita oferecer informações e apoio 
contínuo às famílias para ajudá-las a 
enfrentar as situações estressantes, de 
modo que possam colaborar e participar 
ativamente do tratamento. 

2007 ORTIZ, M. C. A.; 
LIMA, R. A. G. 

Experiências de familiares 
de crianças e adolescentes, 
após o término do 
tratamento contra câncer: 
subsídios para o cuidado de 
enfermagem.  

Revista Latino-
Americana de 
Enfermagem 

Compreender como as 
famílias de crianças e 
adolescentes com câncer 
vivenciam a experiência do 
término do tratamento. 
 

Evidenciou-se a vitalidade dos participantes 
de sobreviver ao tratamento e a tenuidade 
de viver após ele. Os resultados 
possibilitaram identificar aspectos que 
necessitam de intervenção, objetivando a 
melhoria da qualidade de vida de crianças, 
adolescentes e da própria família, após o 
término do tratamento 

2008 SILVA, E. P. et al. Concepções sobre 
cuidados paliativos: revisão 
bibliográfica. 

Acta Paulista de 
Enfermagem 

identificar as concepções 
dos cuidados paliativos, 
referidas em periódicos 
nacionais. 

Considera-se que estas concepções 
assumem grande importância nos cuidados 
paliativos, no entanto, existe uma lacuna de 
serviços e núcleos para realizar estes 
cuidados. 

2008 WATSON, J. Enfermagem: a filosofia e a 
ciência do cuidado 

University Press 
of Colorado 

- - 

2009 BENARROZ, M. 
O. et al.  

Bioética e nutrição em 
cuidados paliativos 
oncológicos em adultos 

Cadernos de 
Saúde Pública 

* Revisar os aspectos 
referentes à bioética e 
nutrição frente nos serviços 
prestados a pacientes 
oncológicos adultos, 
identificados conflitos e 
dificuldades de trato com a 
paliação.  

A impossibilidade do exercício convencional 
das condutas já estabelecidas e o 
desenvolvimento de uma nova percepção do 
doente muitas vezes produzem dilemas para 
o profissional nutricionista. 
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Continua 

Ano Autor(es) Título em língua 
portuguesa 

Revista /Editora/ 
Universidade 

Objetivo Conclusões 

2009 NASCIMENTO, 
C. A. D. et al. 

O câncer infantil (leucemia): 
significações de algumas 
vivências maternas. 

Revista da Rede 
de Enfermagem 
do Nordeste 

Caracterizar as 
repercussões sociais e 
emocionais do diagnóstico e 
do tratamento do filho com  
câncer (leucemia) nas mães, 
durante o acompanhamento 
da hospitalização. 

O câncer infantil, devido às mudanças e 
privações que acarretam na vida afetiva, 
social e familiar da mãe, desencadeia um  
intenso sofrimento. 

2009 INOCENTI, A.; 
RODRIGUES, I. 
G.; MIASSO, A. I. 

Vivências e sentimentos do 
cuidador familiar do 
paciente oncológico em 
cuidados paliativos.  

Revista Eletrônica 
de Enfermagem 

Conhecer a vivência e 
sentimentos do cuidador 
familiar do paciente 
oncológico em cuidados 
paliativos.  
 

Os resultados apontam para a importância 
de os profissionais da saúde considerarem 
paciente e cuidador como unidade de 
cuidado, pois o cuidador familiar constitui 
peça fundamental na fase final da doença e 
está sujeito a sentimentos como medo, 
angústia e impotência diante da proximidade 
da morte da pessoa à qual direciona os 
cuidados. 

2010 DUARTE, M. L. 
C.; NORO, A. 

Humanização: uma leitura 
da compreensão dos 
profissionais de 
enfermagem. 

Revista Gaúcha 
de Enfermagem 

Compreender de que forma 
os profissionais de 
enfermagem realizam as 
suas práticas profissionais 
pautadas pela humanização. 

Cada profissional determina a forma de 
realizar suas práticas para tornar o cuidado 
humanizado, no entanto, isto implica em 
escuta ativa e relações interpessoais 
consolidadas através de debates e reuniões 
periódicas. 

2010 ROSSIT, R. A. S.; 
KOVACS, A. C. T. 
B. 

Intervenção essencial de 
terapia ocupacional em 
enfermaria pediátrica 

Cadernos 
Brasileiros de 
Terapia 
Ocupacional 

Caracterizar as crianças 
atendidas na enfermaria 
pediátrica, intervir no sentido 
de modificar o espaço físico 
e de minimizar as reações 
decorrentes da 
hospitalização 

O trabalho atingiu seus objetivos na medida 
em que tornou o ambiente mais agradável à 
criança, favoreceu seu desenvolvimento e a 
consequente recuperação, através da 
utilização de atividades, brincadeiras e 
brinquedos. 
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Continua 

Ano Autor(es) Título em língua 
portuguesa 

Revista /Editora/ 
Universidade 

Objetivo Conclusões 

2011 AMADOR et al.  Concepção dos enfermeiros 
acerca da capacitação no 
cuidado à criança com 
câncer 

Texto & Contexto 
Enfermagem 

Identificar a concepção dos 
enfermeiros que trabalham 
com oncologia pediátrica 
acerca de como a 
capacitação e a busca pelo 
conhecimento influenciam a 
atuação profissional nessa 
área. 
 

Os resultados ressaltam que a atuação em 
oncologia pediátrica exige profissionais com 
responsabilidade, compromisso, preparo 
adequado e sensibilidade para cuidar da 
criança. A produção do cuidado tem se 
fundamentado na vivência dos enfermeiros 
e na busca individual de conhecimento, 
demonstrando as dificuldades enfrentadas 
no processo formativo e a importância da 
capacitação profissional. Acredita-se que 
tais achados possam subsidiar a formação 
de enfermeiros com uma perspectiva 
problematizadora e capazes de promover 
uma atenção integral, humanizada e 
resolutiva para as crianças com diagnóstico 
de câncer. 

2011 GUYTON, A. C.; 
HALL, J. E. 

Tratamento de fisiologia 
médica 

Editora 
Guanabara 

-  -  

2011 TONIN, R. S. Cintilografia e PET/CT nas 
neoplasias malignas. 

Universidade 
Federal do Rio 
Grande do Sul 

- - 

2011 WALDON, V. R. Uma experiência vivida por 
uma cuidadora, como 
paciente, utilizando a 
narrativa literária 

Texto & Contexto 
Enfermagem 

Desvelar comportamentos e 
atitudes de cuidado ou 
humanização por parte de 
profissionais de saúde 
(cuidadores), assim como de 
pessoas leigas.  
 

A experiência mostra que, apesar da 
implementação da política de humanização, 
profissionais de saúde não conseguem 
expressar sensibilidade, limitando-se em 
desenvolver ações de ordem técnica, ou 
seja, dando prioridade ao enfoque curativo, 
em detrimento de uma atenção centrada no 
paciente. 
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Continua 

Ano Autor(es) Título em língua 
portuguesa 

Revista /Editora/ 
Universidade 

Objetivo Conclusões 

2012 SALES, C. A. et 
al. 

O impacto do diagnóstico do 
câncer infantil no ambiente 
familiar e o cuidado 
recebido.  

Revista Eletrônica 
de Enfermagem 

Apreender o impacto 
ocorrido no seio familiar após 
o diagnóstico de câncer em 
um filho e descrever de que 
maneira os mesmos 
percebem os cuidados 
prestados pelos serviços de 
saúde.  

A importância dos resultados encontrados 
reside no fato de permitir aos profissionais 
de saúde refletir sobre suas práticas 
cotidianas, e no mérito de se incluir a família 
no processo terapêutico da criança com 
câncer 
 

2012 THULER, L. C. S. Perfil de pacientes com 
câncer do colo de útero no 
Brasil, 2000-2009 – estudo 
de base secundária. 

Revista Brasileira 
de Cancerologia 

Descrever as características 
demográficas e clínicas da 
população com câncer do 
colo do útero no país, 
diagnosticada no período de 
2000 a 2009.  
 

No Brasil, mulheres com diagnóstico de 
câncer do colo do útero diagnosticadas entre 
2000 e 2009 eram em sua maioria jovens, de 
cor parda, com baixa escolaridade, casadas, 
apresentaram estadiamento avançado ao 
diagnóstico e evoluíram sem evidência de 
doença ou para remissão completa ao final 
do primeiro tratamento.  

2013 DUARTE, I. V.; 
FERNANDES, K. 
F.; FREITAS, S. 
C. de. 

Cuidados paliativos 
domiciliares: considerações 
sobre o papel do cuidador 
familiar. 

Revista da SBPH Compreender o que a 
literatura nacional tem 
apresentado, uma vez que 
se considera relevante o 
conhecimento desta 
dinâmica para (re)pensar a 
prática já existente.  
 

Foram identificados os aspectos conceituais 
dos Cuidados Paliativos e atuação em 
domicílio, bem como a caracterização do 
cuidador familiar e as repercussões 
advindas desse papel, observando a 
influência da terminalidade e da experiência 
de cuidar e suas variações sobre o cuidador 
familiar. 

2014 ARAÚJO et al. Estratégias de 
enfrentamento familiar do 
diagnóstico de leucemia: 
aspectos sociais e 
religiosos 

Revista de 
Enfermagem 
IFPE. 

Analisar o discurso dos 
familiares de crianças com 
leucemia quanto ao 
enfrentamento da doença. 
 

Dependendo da cultura e do meio social do 
envolvido, formas de enfrentamento podem 
ser diversificadas, no entanto, o apoio 
familiar no processo de adoecimento e luta 
pela cura da doença revelou-se importante. 
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Conclusão 

Ano Autor(es) Título em língua 
portuguesa 

Revista /Editora/ 
Universidade 

Objetivo Conclusões 

2016 BRAGA, Patrícia 
Pinto et al. 

Oferta e demanda na 
atenção domiciliar em 
saúde 

Ciência & Saúde 
Coletiva 

Analisar as produções 
científicas, quanto à 
configuração das relações 
entre oferta, demanda e 
necessidades relacionadas à 
atenção domiciliar em saúde. 

A análise permite inferir que há um déficit na 
oferta de serviços de AD no contexto 
nacional e internacional considerando as 
demandas por cuidados e necessidades de 
saúde que se apresentam. 
 

2016 MENEGUIN, S.; 
RIBEIRO, R. 

Dificuldades de cuidadores 
de pacientes em cuidados 
paliativos na estratégia da 
saúde da família. 

Texto & Contexto-
Enfermagem 

Desvelar as principais 
dificuldades enfrentadas 
pelos cuidadores de 
pacientes em cuidados 
paliativos no domicílio e 
compreender a percepção 
dos mesmos em relação ao 
suporte oferecido pela 
Estratégia da Saúde da 
Família.  

As dificuldades sentidas pelos cuidadores 
refletem o despreparo pessoal aliado à 
precariedade social e econômica 
vivenciadas no contexto domiciliar. Além 
disso, defrontam-se com a atenção restrita e 
descontinuada prestada pelo programa. 
 

2018 MAZZI, R. A. P.; 
MARQUES, H. R. 

Cuidados paliativos 
oncológicos domiciliares 
como uma nova prática em 
saúde influenciando no 
desenvolvimento local. 

Interações Estudar experiências de 
atenção domiciliar 
oncológica desenvolvidas no 
âmbito do Sistema Único de 
Saúde (SUS), no município 
de Campo Grande, Mato 
Grosso do Sul em um 
hospital de referência.  
 

O desenvolvimento deve ser entendido 
como um processo contínuo de melhoria da 
qualidade de vida, garantindo prosperidade 
pelo conhecimento e empoderamento da 
tecnologia e dos saberes, envolvendo o ser 
humano como o principal beneficiário dessa 
mudança. Verifica-se que a Atenção 
Domiciliar (AD) compõe um braço 
assistencial imprescindível à abordagem 
dos cuidados paliativos, de forma a permitir 
o acesso a uma assistência integral ao ser 
humano. 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
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5. DISCUSSÃO 

  

O avanço do câncer é um evento comum à contemporaneidade por razões 

plurais. Apesar do maior conhecimento sobre tratamentos e dos processos que 

estruturam a sua ocorrência, o câncer permanece ainda revestido de preceitos 

culturais e médicos que posicionam as doenças dessa natureza como de alta 

gravidade ou comum letalidade. Estas perspectivas podem ser reforçadas pelos 

recortes históricos apresentados por Herzberg e Ferrari (1998), Tonin (2011) e por 

Thuller (2012), que traçaram o panorama histórico da doença desde a analogia que 

levou ao seu nome por Hipócrates ao reconhecimento das plurais formas de 

expressão que, embora haja um conhecimento de longo tempo da condição, este não 

tem se mostrado suficiente para formas efetivas de erradicação da doença.  

Foi possível identificar em Weiberg (2000) e em Benarroz, Faillace e Barbosa 

(2009) alguns dos principais aspectos que tornam o câncer uma doença de difícil 

debelação. Receberam menção especial as diferentes formas e velocidades de 

expansão celular e as dificuldades terapêuticas efetivas contra o quadro e seus 

desdobramentos, o que vincula o câncer com muita frequente à ideia de morte.  

A forte associação entre o câncer e a finitude da vida do paciente que o 

apresenta é encontrada tanto nos casos em que a doença incide entre adultos quanto 

entre crianças. Como existe não somente uma crença coletiva de dificuldade de 

erradicação como também de tratamentos curativos ou paliativos de grande dor e 

sofrimento, ainda que o câncer possa ser curado, o percurso curativo ou a paliação 

até a morte são pontuadas pela dor, dificuldade de adaptação e mobilizações gerais 

para o cuidado do paciente durante o período de tratamento (paliativo ou não), que 

costuma ser longo comparado à hospitalizações por outras doenças.  

Em Smeltzer e Bare (2002) e Guyton e Hall (2011) é possível identificar as 

principais dificuldades que revestem o câncer em seu tratamento, a exemplo da 

possibilidade de maior agressividade e da diversidade de padrões que pode 

influenciar na escolha dos medicamentos de tratamento e em seu efeito. Quando o 

tratamento é aplicado, sobretudo na criança, existe uma forte alteração nos esquemas 

de vida e rotina do paciente, em que, de forma paliativa ou curativa, a vivência 

oncológica se posiciona como um marco complexo em que o indivíduo deixa a 

autonomia e sua estrutura usual de vida e adentra em uma condição de necessidade 

de suporte e incertezas. 
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O câncer infantil tem algumas particularidades que se somam à apresentação 

precoce, sobretudo as descritas por Thuler (2012), que indicam a maior possibilidade 

de cura destes pacientes e as alterações próprias da apresentação pediátrica que, em 

conformidade ao descrito pelo Ministério da Saúde (1988), tem no tratamento e no 

processo de aceitação da doença um período de alterações representativas da rotina 

e das dinâmicas de vida da criança e da família, em uma condição que afeta os seus 

círculos de amizade, convívio e mesmo a capacidade funcional de manter as 

atividades comuns de uma infância anteriormente saudável.  

A literatura é uniforme em reconhecer a drasticidade do tratamento oncológico 

pediátrico e adulto, de tal forma que a humanização tem sido descrita como alternativa 

de mitigação para a redução dos desconfortos e maior resiliência e adaptação ao 

período, tanto do paciente infantil quanto de sua família e cuidador(es). É possível 

identificar este alinhamento nas descrições de Sales et al. (2012), para quem a 

humanização é um aporte fundamental à qualidade do processo terapêutico que, 

conforme descrito por Araújo et al. (2014), Menezes et al. (2007), e Nascimento et al. 

(2009), promove  uma acolhida que se volta a contemplar o paciente em suas 

particularidades, dimensões da doença e necessidades, formando uma rede 

colaborativa em que pacientes, profissionais da saúde e cuidadores e/ou familiares 

são contemplados em um trabalho sistêmico. Os sentimentos e subjetividades dos 

pacientes são parte importante do atendimento humanizado de forma que a 

assistência passa a prover também a homeostase e o seu interesse.  

A humanização da Assistência de Enfermagem em oncologia, de forma patente 

quando orientada à oncologia pediátrica, tem a necessidade de contemplar não 

somente o paciente, mas o conjunto de indivíduos que termina envolvido em sua 

doença, com o aporte direto à saúde, mas também como ponte de informação, 

orientação e aporte às dúvidas, orientações de tratamento e demais práticas nos 

limites da enfermagem. É possível encontrar a sustentação para este perfil de 

atividade em Brasil (199), quando afirma sobre a importância de assegurar espaços e 

práticas que permitam à criança apoio emocional e sistêmico sem a exclusão de sua 

família.  

O enfermeiro, nessa dimensão de atendimento humanizado, passa a exercer o 

seu trabalho de modo não isolado. Souza (1995) descreve que há um consenso 

multidisciplinar as práticas humanizadas, sobretudo no atendimento da criança com 

câncer, em que a compreensão do outro representa a chave do planejamento dos 



 

 

28 

cuidados e do suporte a ser prestado. Humanizar, no atendimento em enfermagem, 

representa acolher o outro com um cuidado que é dimensionado por suas 

necessidades, demandas e particularidades.  

É interessante observar que, nesta revisão, foi possível identificar que, embora 

seja um termo em emergente abordagem e desenvolvimento contemporâneo, a 

humanização não é uma prática ou conceito recente. Nos estudos de Sales et al. 

(2012) consta que o atendimento humanizado é uma proposta hipocrática para 

facilitação da cura a partir da reunião de práticas que visam o cuidado integral do 

indivíduo que se apresenta doente. Essa integralidade é baseada na compreensão do 

ser humano de forma holística – logo, a doença é parte da abordagem, mas não o 

todo. O seu contexto importa e quanto maior o ganho qualitativo que puder ser 

promovido, melhores tendem a ser os resultados.  

Em uma perspectiva humanizada da enfermagem no câncer infantil, há o 

reconhecimento das particularidades da experiência vivenciada. Assim, Rossit e 

Kovacs (2010), Silva et al. (2008) e Souza (1995) mencionaram que a forma com a 

qual a criança e seu núcleo receberão a notícia e vivenciarão o tratamento pode variar 

de maneira significativa. Contudo, o choque e as mudanças drásticas são 

praticamente invariáveis no processo e o suporte de enfermagem deve compreender 

as condições envolvidas nessa vivência e oferecer a acolhida e as práticas que 

possam ir ao encontro de um melhor perpasse.  

Para a criança, por exemplo, medidas como brinquedotecas, incentivo à leitura, 

ludicidade e espaços de brincar, sendo possível e havendo a disposição, podem ser 

considerados. É importante compreender a necessidade de ser cuidada e passar pelo 

tratamento, mas também apoiar no trabalho para que não deixe de ser criança, mesmo 

frente ao câncer e no contexto hospitalar e de suas limitações. Para os familiares, a 

escuta ativa e respeitosa das dúvidas e percepções sobre a doença e o tratamento 

podem aportar os processos informativos e demais práticas que mitigam as 

dificuldades visando respeito, informação e cuidado sistêmico.  

A enfermagem atua no trabalho do cuidado do indivíduo infantil e na 

intermediação dos seus familiares e cuidador(es) no contexto da doença, em uma 

prática de natureza ampla, pois necessita de atenção a fatores psicossociais e gerais 

destes sujeitos de atenção. Informar,  repassar a realidade do tratamento e das 

possibilidades do paciente, indicar vias de oferecer suporte e acolhida fora do 

ambiente hospitalar (quando for o caso) e esclarecer sobre o tratamento e suas fases, 
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assim como as perspectivas reais de cura e tratamentos, permitem que os pacientes 

e a criança encontrem no enfermeiro um agente informativo e humanizador no espaço 

hospitalar que transcende o aporte clínico – mediando o trabalho da equipe a uma 

acolhida ao subjetivo e sua natureza (SILVA et al., 2008; SOUZA, 1995; WALDON, 

2011). 

A terminalidade, na forma dos cuidados paliativos, é cada vez menos frequente 

em razão da possibilidade de diagnósticos oncológicos mais precoces e da própria 

maior inclinação infantil à resposta positiva aos tratamentos, que é mais frequente em 

comparação aos adultos.  O cuidado paliativo é uma forma de prestar assistência que 

não se volta à cura, posto que não é mais possível, mas tem em primeiro plano – 

como descrito por Braga et al. (2016), Meneguin e Ribeiro (2016) e por Mazzi e 

Marques (2018) – o interesse na qualidade de vida e em sua maior e melhor vivência 

até o ponto possível, em uma finitude com dignidade.  

Isso significa um cuidado que, para crianças ou adultos, visa amenizar a dor, 

mobilizar os aportes para que haja conforto e mediação das necessidades, mas 

também apresentar suporte à subjetividade de forma que o paciente possa ter 

harmonização com seus entes próximos e mesmo consigo para perpassar um 

processo inevitável e drástico da forma mais aportada possível. Nesse sentido, é 

possível que este atendimento tenha de estender a sua abrangência à intervenção e 

facilitação do suporte familiar e apoio à estruturação de arranjos de cuidado e 

informação fundamentais ao período.  

A enfermagem necessita lançar olhar ativo ao cuidador nesse processo. A 

criança, em suporte sistêmico, é a protagonista do processo, mas a orientação dos 

cuidadores e familiares quanto ao que será vivenciado e como podem integrar as 

etapas paliativas da melhor forma garante um desfecho menos dramático e traumático 

aos que vivenciam a situação. Foi possível identificar em Duarte, Fernandes e Freitas 

(2013), em Duarte e Noro (2010) e em Inocenti, Rodrigues e Masso (2009) que o 

suporte familiar na etapa paliativa, principalmente com informações de cuidado e de 

como atuar nas diversas fases que podem se apresentar, preparando os indivíduos 

ao processo, assegura melhor vivência da condição.  

Além disso, o cuidador deve ser ao máximo provido de informação e 

orientações para que possa desenvolver a sua tarefa da forma mais plena e protegida 

possível, cuidando da criança da forma que lhe é esperada, mas também recebendo 

cuidados para que possa realizar este papel. Criança e cuidador terminam 
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indissociáveis no processo paliativo, pois o paciente oncológico infantil terminal, para 

que tenha acesso a um cuidado humanizado, precisa que seu cuidador seja capaz de 

um papel ativo e proativo. 

Ademais, o profissional em enfermagem deve apresentar uma postura 

empática e suficientemente adequada para cambiar o seu trabalho para os 

destinatários adultos (familiares e cuidadores) e para a criança, com sua linguagem e 

demandas (RIBEIRO, 2005; WALDON, 2011). Paliativo ou não, o cuidado oncológico 

pediátrico em enfermagem deve ser orientado à formação de um vínculo saudável de 

confiança e apoio entre paciente, cuidador(es), familiares e enfermagem, em uma 

rede de perpasse moldada conforme as particularidades década paciente.  

A técnica, neste caso, conforme Amador (2011), é importante ao profissional 

de enfermagem – mas não é seu único instrumental de um trabalho de excelência. 

Para tanto, complementaram Ortiz Lima (2007) e Watson (2008) a necessidade de 

que o profissional se posicione em constante movimento, compreenda as diferenças 

de experiência e vivência cultural dos indivíduos e se posicione de forma empática e 

ativa para a redução da dor, do sofrimento e dos aspectos subjetivos mantendo – 

como incluído na percepção da prática profissional de forma determinante por 

Carvalho (2010) - suficiente autoproteção para que possa cuidar de forma humana 

mas com salubridade psicológica. 

Para a criança, contemplando que sempre deve ser considerada a sua 

condição e possibilidade geral de integrar atividades, ao máximo possível deve ser 

preservado um ambiente infantil, que lhe corresponda aos interesses e que ofereça 

ludicidade. Estes aspectos foram tratados por Spitzer (2002) como altamente positivos 

e como fatores de redução da dor, sofrimento e angústias, oportunizando momentos 

leves de prazer e alegria mesmo frente à uma grave realidade.  

Da revisão geral da literatura foi possível extrair a demanda fundamental de 

atenção ao que é objetivo e subjetivo na vivência dos pacientes, contemplando o 

indivíduo, seu(s) cuidador(es) e familiares e a ação de enfermagem (bem como a sua 

informação e capacitação para um atendimento suficiente). Dessa forma, embora a 

enfermagem oncológica tenha aspectos técnicos próprios como práticas de cuidado e 

abordagem, é preciso que o profissional cuide dos aspectos subjetivos da sua 

atividade a fim de poder acolher uma vivência de dor, sofrimento e incerteza de forma 

positiva, segura e profissional.  
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6. CONCLUSÃO 

 

Nesta pesquisa, foi identificado que o câncer acarreta uma série de resultados 

que não se limitam à doença, mas se estendem a uma perspectiva psicossocial. Ao 

cuidar de uma criança com doença oncológica, seja dentro ou fora da possibilidade 

atual de cura, o enfermeiro realiza uma ação intencional, possibilitando uma 

assistência voltada para o ser humano-criança, cujas ações estão centradas em suas 

necessidades, a partir das experiências vivenciadas no contexto da hospitalização. 

Então, tendo em vista o atendimento da criança em cuidado paliativo, o enfermeiro 

realiza um cuidado que se inicia com o tratamento, compreendendo sua importância 

na promoção de uma assistência de qualidade.  

O cuidado paliativo é pautado no suporte da criança e de sua rede proximal de 

cuidado e que se envolve nas alterações que a doença lhe acarreta. A dimensão 

infantil é o centro do processo, a fim de que seja mantida dentro do possível. Para a 

criança, deve haver atenção à sua linguagem, compreensão e informação dos 

processos e aos familiares e cuidador(es), o interesse patente recai sobre a ponte 

informativa e de orientação a seus papeis no cuidar oncológico. Durante os 

tratamentos curativos, com a orientação das práticas que podem ser efetivadas, 

durante os tratamentos paliativos com a informação sobre as etapas e o que pode 

ocorrer, bem como as melhores formas de dar apoio à vivência das etapas da 

terminalidade.  

É fundamental rumar às medidas estratégicas que reduzam os desconfortos da 

doença e de sua terminalidade, bem como do tratamento, no que pesam as 

habilidades e competências técnicas da enfermagem. A humanização entra com o 

suporte subjetivo levando além a prática e conduzindo à maior efetividade às 

necessidades do paciente, que passa a ser contemplado para além da perspectiva 

clínica e recebe cuidado à sua individualidade frente à doença e a condição 

vivenciada.  

Desse modo, o cuidado prescritivo surge como uma possibilidade proposta 

para o agir profissional, proporcionando o alívio dos sintomas da dor e do sofrimento 

causados por uma doença tão avassaladora até mesmo no seu tratamento. Esse 

cuidado demanda tempo, atenção, sensibilidade, solidariedade e disponibilidade para 

atender às necessidades da criança.  
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A enfermagem é uma profissão baseada nos cuidados e bem estar dos 

indivíduos com base nos direitos humanos e na qualidade das relações interpessoais. 

Assim, a expectativa deste estudo é de que seja despertado um interesse maior entre 

os profissionais de saúde, e, especialmente, a equipe de enfermagem em entender 

um pouco mais a respeito das vivências ante um diagnóstico de câncer infantil, 

levando-os para refletir melhor sobre o quanto é importante o cuidado com as crianças 

e o quanto as famílias ajudam essas crianças a enfrentar esse momento difícil. 

Ressaltando o quanto o tema deste estudo é importante e enriquecedor para os 

profissionais da área de saúde, uma vez que sua ação efetiva pode oferecer suporte, 

acompanhamento e orientação para os familiares, além de sentirem acolhidos e 

assistidos por todos os membros da equipe assistencial. 

Assim, em síntese, foi identificada a necessidade de que o trabalho de 

enfermagem seja desenvolvido, no ambiente da oncologia terminal infantil, com 

empatia, altruísmo e entrega, a fim de oferecer suficiente atuação como linha de frente 

do cuidado oncológico com acolhida, proteção e humanização.  
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