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A ENFERMAGEM NOS CUIDADOS PALIATIVOS EM PEDIATRIA ONCOLÓGICA.  

Resumo: O câncer não é uma doença nova, foi encontrada em múmias egípcias e 

hoje é o nome dado a mais de cem doenças que têm em comum a neoplasia. Ocupa 

o segundo lugar como causa de óbito, configurando-se como um problema de saúde 

pública inclusive atingindo as crianças. O cuidado paliativo para crianças e 

adolescentes é compreendido como uma abordagem de cuidado total e ativo, 

centrando-se no aumento da qualidade de vida e no suporte para família Resultados: 

O enfermeiro deverá prestar assistência íntegra à criança com câncer em todas as 

fases. Sendo a enfermagem parte da equipe multidisciplinar, estabelecem uma 

relação de ajuda com paciente e família, por meio da comunicação efetiva, medidas 

para alívio do sofrimento e apoio aos familiares frente à morte, controles dos sintomas, 

principalmente, em relação ao controle da dor. Tendo o brinquedo e o brincar como 

aliado na assistência de cuidado paliativo. 

1. INTRODUÇÃO 

Apesar de ser a doença do século, o câncer não é uma doença nova. A 

designação “câncer” que vem grego karkinos e que significa caranguejo foi utilizada 

por Hipócrates e já comprometia o homem há mais de 3000 anos antes de Cristo. 

Hoje, o câncer é o nome dado a mais de cem doenças que têm em comum a 

neoplasia, crescimento desordenado de células que invadem órgãos vizinhos. 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011) 

O câncer infanto-juvenil vem-se constituindo na principal causa de 
morte entre crianças abaixo dos quinze anos. É indiscutível que, graças ao 
avanço da tecnologia e à disseminação da importância do diagnóstico 
precoce, vêm aumentando os índices de sobrevida de crianças com câncer, 
contudo um considerável número de crianças portadoras de neoplasia não 
obterá a cura de sua enfermidade e receberá o tratamento intitulado paliativo 
até a sua terminalidade. (SILVA, 2011 p.821) 

De acordo com Floriani (2010) o conceito de cuidado paliativo é muito novo. 

Seu desenvolvimento e expansão se dão inicialmente por volta de 1967 com a 

fundação do St. Christopher’s Hospice em Londres, grande polo formador e 

disseminador mundial dos cuidados paliativos.  

De acordo com Melvin (2001) apud Benedetto (2011 p.27)  

A medicina paliativa se encarrega do manejo de pacientes com 
doenças em que a cura não é mais possível e a morte é esperada dentro de 
um intervalo de tempo limitado. O foco está no controle dos sintomas e na 
melhora da qualidade de vida do paciente, o que requer, certamente, um 
cuidado contínuo e compreensivo. O objetivo complexo de aliviar o sofrimento 
não pode ser unidimensional e sim incluir os quatro aspectos básicos do ser 
humano: físico (o qual envolve, por exemplo, o manejo de dor, dispneia, 



tosse, constipação, delirium), emocional (ansiedade, depressão), social 
(negócios inacabados, problemas financeiros, familiares, questões culturais) 
e espiritual (culpa, medo da morte, baixa autoestima). 

A OMS, em 1990, definiu os cuidados paliativos prestados à criança. Nessa 

definição os cuidados paliativos têm de envolver o cuidado ativo e total, corpo, mente 

e alma, oferecendo suporte à família. Esse cuidado tem início à criança recebendo ou 

não o tratamento com finalidade de cura. (WHO, 1998).  

Considerando a enfermagem parte desta equipe, cabe aos profissionais 

estabelecerem uma relação de ajuda com paciente e família, por meio da 

comunicação efetiva, controle dos sintomas, medidas para alívio do sofrimento e apoio 

aos familiares frente à morte. (WHO, 1998) 

2. OBJETIVO 

Identificar as ações de enfermagem nos cuidados paliativos à criança com 

câncer.  

3. METODOLOGIA 

Utilizamos artigos científicos existentes nas bases de dados da Scientific 

Eletronic Library Online, na Biblioteca Virtual em Saúde (BIREME), assim como no 

vasto acervo literário nacional manual e eletrônico, delimitando-se no período entre 

2000 e 2012, em idioma português e que tinham relevância com o tema. Foram 

usados os descritores “Oncologia”, “câncer”, “crianças”, “pediatria”, “cuidados 

paliativos” e “morte infantil”.  

4. RESULTADOS PRELIMINARES  

O enfermeiro deverá prestar assistência íntegra à criança e adolescentes com 

câncer em todas as fases; diagnóstico, tratamento, cuidados paliativos, reabilitação e 

manutenção da saúde. Supervisionar, coordenar e realizar atividades de educação 

permanente da equipe de enfermagem. Deverá fiscalizar adesão ao tratamento e 

resgatar pacientes que abandonaram o tratamento. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008).  

A equipe que atua na assistência paliativa deve considerar a 
avaliação, o planejamento e a implementação do cuidado, no 
desenvolvimento de relação terapêutica e na avaliação dos resultados 
observados na trajetória desse paciente em tratamento. (PIMENTA, MOTA 
2002 apud NUNES, 2010 p.31).  

De acordo com Araújo (2007) O cuidado paliativo, integral e humanizado, só é 

possível ser prestado ao paciente se houver uma comunicação eficiente entre as 

partes enfermeiro, paciente e família. O enfermeiro deve fazer o uso da comunicação 

verbal e não verbal.   



De acordo com Leite (2007) apud Brito (2009) o brincar deve ser incorporado 

na assistência pelo enfermeiro como uma melhor maneira de se aproximar da criança, 

estabelecendo um vínculo de amor e amizade entre familiares, enfermeiros e criança. 
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