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1. RESUMO 

 

Introdução: O papel da enfermagem no cuidado a criança com câncer deve ser 

realizado de forma holística, ou seja, deve-se cuidar da criança e da família. O 

cuidar não deve ser apenas centrado em procedimentos, deve haver a preocupação 

quanto às questões psicológicas, quanto às dúvidas, às incertezas, trazendo o 

conforto não só para o paciente como para a família, tornando assim, o processo do 

adoecimento um pouco mais fácil de ser enfrentado. Objetivo: Identificar o 

conhecimento científico produzido a respeito da atuação do enfermeiro frente à 

criança com câncer. Metodologia: Optou-se pelo método de revisão integrativa da 

literatura. O levantamento dos textos foi feito nas bases de dados da Biblioteca 

Virtual de Saúde (BVS). Foram incluídos textos publicados em português, 

produzidos no Brasil, com textos disponíveis on-line. Resultados Parciais: A 

presente revisão analisou 10 estudos, encontrando predomínio de pesquisas 

produzidas entre 2003 e 2013, na temática do cuidado de enfermagem frente à 

criança e a família perante o diagnóstico de câncer. Os resultados demonstram q ue 

deve haver um cuidado de forma holística na abordagem do câncer infantil.  

 

2. INTRODUÇÃO 

 

O câncer pediátrico gera uma cascata de sentimentos, atingindo não somente 

o paciente como também sua família. Com o choque do diagnóstico, diversos 

procedimentos invasivos, reações da quimioterapia e da radioterapia, mudança de 

rotina, o distanciamentos dos familiares e amigos, a interrupção em seus momentos 

de lazer, a dor, as mudanças em sua autoimagem, o medo de não se sentir como 

parte da sociedade, as frequentes internações, a incerteza quanto ao prognóstico e 

o medo da morte fazem com que a criança passe a enfrentar vários sentimentos 

negativos.  Tudo isso, irá interferir em seu psicológico, que necessitará de uma base 

familiar que esteja ao seu lado nestes momentos de incertezas e medo 

(KOHLSDORF; COSTA, 2012).  

Deste modo, diante da importância da realização do cuidado de forma 

holística e humanizada, justifica-se a realização desse trabalho. Identificar a atuação 

da enfermagem frente à criança com câncer pode ajudar na implementação de 

ações que garantam cuidado integral e de qualidade. 
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3. OBJETIVO 

  

 Identificar o conhecimento científico produzido a respeito da atuação do 

enfermeiro frente à criança com câncer. 

 

4. METODOLOGIA 

      

Optou-se pelo método da revisão integrativa da literatura, que é uma 

estratégia utilizada para identificar as evidências, fundamentando a prática de saúde 

nas diferentes especialidades. Elaborou-se a seguinte questão norteadora para 

revisão: qual é o conhecimento científico já produzido sobre a atuação do enfermeiro 

frente a criança com câncer? 

Para a seleção dos textos foi feito um levantamento na internet, utilizando as 

bases de dados da BVS (Biblioteca Virtual de Saúde). A busca foi efetuada 

utilizando as seguintes palavras-chaves: câncer em crianças, câncer infantil, câncer, 

neoplasia, enfermagem pediátrica e enfermagem oncológica. 

Foram incluídos textos publicados em português, produzidos no Brasil, com 

textos completos disponíveis online. 

  

5. DESENVOLVIMENTO 

 

 A presente revisão analisou 18 artigos científicos que atenderam os critérios 

de inclusão previamente estabelecidos. Foi desenvolvido um formulário de coleta de 

dados que permitiu a obtenção de informações de identificação do texto – título, 

nome do período onde o estudo foi publicado, ano de publicação, objetivos do 

estudo, delineamento de pesquisa, principais conclusões e temática abordada.  

Para eliminar possível viés, todos os autores do presente manuscrito 

participaram do preenchimento do formulário, buscando um consenso de opiniões. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

 Após a análise dos textos os mesmos foram agrupados em categorias 

temáticas que pretendem discutir as estratégias de cuidado à criança com câncer de 
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forma a compreender o cuidado à criança e sua família (aspectos psicológicos, 

físicos e sociais). 

A apresentação dos resultados e discussão dos dados obtidos será feita de 

forma descritiva, possibilitando ao leitor a avaliação de aplicabilidade da revisão 

elaborada, de forma a impactar positivamente a prática da Enfermagem, fornecendo 

subsídios ao enfermeiro na sua tomada de decisão cotidiana.  
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