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RESUMO 

O enfermeiro é um dos principais profissionais responsáveis pelo cuidado, onde o 
mesmo deverá proporcionar um cuidado ativo e integral as crianças que necessitam 
de um tratamento oncológico.  Nesse contexto, o objetivo desse trabalho é 
compreender a atuação da equipe de enfermagem nos cuidados paliativos à criança 
com câncer. O estudo baseia-se em uma revisão da literatura, com manuais e artigos 
indexados das bases de dados on-line, BDENF, LILACS e SCIELO. E foi utilizado com 
critérios de inclusão textos que abordava a temática sobre os cuidados paliativos na 
criança em estado terminal, artigos completos, crianças e adolescentes. Objetivando 
aproximar-se a discussão ao contexto; e textos publicados entre 2006 e 2016, dando 
preferência às pesquisas publicadas recentemente. Mediante esse contexto, pude 
concluir que o cuidado que o enfermeiro desenvolve com a criança que necessita de 
cuidados paliativos é de suma importância, pois através dele a equipe de enfermagem 
pode proporcionar uma sobrevida digna, por meio de um cuidado ativo de forma 
integral e uma comunicação eficaz. O enfermeiro por estar de frente a linha de cuidado 
estabelece um vínculo que é importantíssimo para o diálogo e acaba se tornando uma 
ponte para que a criança tenha confiança e se sinta segura com o profissional que 
está incumbido de seu cuidado, sendo responsável por dá suporte a família e assim 
atuando de forma eficaz no processo de aceitação da proximidade da morte. 
 

Palavras-chave: Oncologia; Cuidados Paliativos; Saúde da Criança; Comunicação.  



 

 

CORREIA, Amanda de Medeiros. Nursing staff in palliative care to child with 
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ABSTRACT 

The nurse is one of the main professionals responsible for the care, where he or she 
should provide active and comprehensive care to children who need oncological 
treatment. Therefore, the objective of this work is to understand the performance of 
nursing staff in palliative care for children with cancer. The study is based on the 
following: a review of the literature, with manuals and articles indexed from the online 
databases, BDENF, LILACS and SCIELO.  The study used inclusion criteria texts that 
dealt with the topic of palliative care in; terminally ill children, full articles including 
children as well as adolescents within the scope to approach the discussion based on 
the context within texts published between 2006 and 2016, giving preference to 
recently published research. Therefore it can be concluded that the care that the nurse 
develops with children in need of palliative care is of paramount importance, because 
with a nursing team they can provide a dignified survival through active and integral 
care with effective communication. The nurse, whom is on the front care line, 
establishes a bond that is very important for the dialogue and therefore ends up 
becoming a bridge for the children giving them the confidence and feeling of security 
with the professional whom is in charge of their care.  In addition, the nurse is 
responsible to support the family and thus to act effectively in the process of even 
accepting death. 
 
 

 

Key-words: Oncology; Palliative care; Child’s Health; Communication. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A presente pesquisa tem como tema a atuação da equipe de enfermagem nos 

cuidados paliativos à criança com câncer. O entendimento social do ser no 

modernismo se dá devido a um acompanhamento de forma integrada que possibilite 

uma vida digna, preservação da saúde, intervenção patológica e ponderação até o 

momento da morte. Levando em consideração que o cuidado a ser tomado com as 

crianças que são portadoras de doenças oncológicas é algo complexo para os 

profissionais, pois demanda muito custo emocional. 

 Este estudo justifica-se através da relevância aos cuidados de enfermagem às 

crianças com necessidade de um tratamento paliativo. Devido ao aumento no cenário 

dessa doença na faixa etária infantil, desse modo pretende-se compreender sobre os 

cuidados paliativos, identificando a importância da enfermagem para uma promoção 

de saúde adequada às crianças que necessitam desse tipo de cuidado, a fim de 

promover uma sobrevida digna. 

 Em vista do nosso posicionamento no processo de morte humana buscando 

uma inalterabilidade por meio da gnose científica e humanista para desencadear a 

hombridade da vida e a contingência de ter uma morte digna e plena. Diante desse 

contexto, o presente estudo teve como pergunta norteadora: qual é a importância da 

atuação da equipe de enfermagem nos cuidados paliativos desenvolvidos a criança 

com câncer?  

 Este trabalho teve como objetivos compreender a atuação da equipe de 

enfermagem nos cuidados paliativos à criança com câncer; identificar na literatura o 

que são os cuidados paliativos; evidenciar a atuação da enfermagem nos cuidados 

paliativos; e descrever a importância da comunicação nos cuidados paliativos. 

 O estudo baseia-se em uma revisão da literatura, com manuais e artigos 

indexados das bases de dados on-line, Base de dados de enfermagem (BDENF), 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Scientific 

Electronic Library Online (SCIELO). Foram utilizados como critérios de inclusão os 

textos que abordava a temática sobre os cuidados paliativos na criança em estado 

terminal, artigos completos, crianças e adolescentes objetivando aproximar a 

discussão ao contexto, e textos publicados entre 2006 e 2016, dando preferência às 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjU7ZaUt_3VAhUkxYMKHa-eBKcQFgg7MAc&url=http%3A%2F%2Fwww.scielo.br%2F%3Flng%3Dpt&usg=AFQjCNGVEGy_9xVeLVKeOBP6T9eELr9FYg
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjU7ZaUt_3VAhUkxYMKHa-eBKcQFgg7MAc&url=http%3A%2F%2Fwww.scielo.br%2F%3Flng%3Dpt&usg=AFQjCNGVEGy_9xVeLVKeOBP6T9eELr9FYg
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pesquisas publicadas recentemente. Usando como descritores as seguintes palavras; 

oncologia, cuidados paliativos, saúde da criança, comunicação. 

 A pesquisa tem como finalidade a descrição do conhecimento necessário aos 

profissionais de enfermagem para melhorar a qualidade de vida, aliviar a dor e o 

sofrimento dos pacientes oncológicos terminais, de acordo com as suas necessidades 

básicas, utilizando de cuidados paliativos. 
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1 CÂNCER: CUIDADOS PALIATIVOS NA INFÂNCIA 

 

O câncer pode ser elucidado como um conjunto de doenças dessemelhantes, 

que tem diversas razões, sintomas e intervenções. É um processo anormal ou 

patológico dos diversos órgãos e aparelhos do organismo humano, que tem início 

devido a um determinado conjunto de células sofre uma mutação no Ácido 

Desoxirribonucleico (DNA), formando porvindouros entorpecidos aos dispositivos 

reguladores do crescimento e a duplicação celular normal, sendo capaz de se alojar 

em um único órgão ou manifestar em forma de metástases, podendo levar a diferentes 

desenlaces. (SANTOS, LATTARO e ALMEIDA, 2011). 

 O câncer também é conhecido como um grupo de doenças que ocorre a 

multiplicação desordenada das células incomuns (malignas), que pode vim a 

acometer órgãos, tecidos e músculos, o câncer, quando espalhado para diversas 

partes do corpo o câncer passa a ser metastático. Essa doença pode ser considerada 

atípica, para a faixa etária infanto-juvenil, acometendo crianças e adolescentes de 0 a 

19 anos. O câncer no Brasil é a segunda maior causa de morte em crianças e 

adolescentes. (GUIMARAES et al, 2016). 

Visto que o câncer é considerado uma complicação da saúde pública 

encarregado por cerca de 16% das causas de morte no mundo. No Brasil, os óbitos 

por câncer, representam aproximadamente 16,2%, sucedendo apenas por doenças 

cardiovasculares, cujo percentual chegou a 31,3%. (CRUZ e ROSSATO, 2015). 

Estimativa realizada pelo Instituto Nacional de Câncer (INCA) para o biênio 

2008/09 revela que ocorrerão cerca de 9.890 casos por ano em crianças e 

adolescentes com até 18 anos de idade. A população brasileira é de um público 

juvenil. O pressuposto para a população para o ano de 2007 exibiu que 38% da 

sociedade brasileira apresentava uma idade inferior aos 19 anos. (BRASIL, 2008). 

Conforme Schinzari e Santos (2014, p.100): 

O câncer infanto-juvenil deve ser estudado separadamente do câncer 
do adulto por apresentar diferenças nos locais primários, diferentes origens 
histológicas e diferentes comportamentos clínicos. Tende a apresentar 
menores períodos de latência, costuma crescer rapidamente e torna-se 
bastante invasivo, porém responde melhor à quimioterapia. A maioria dos 
tumores pediátricos apresenta achados histológicos que se assemelham a 
tecidos fetais nos diferentes estágios de desenvolvimento, sendo 
considerados embrionários. Essa semelhança a estruturas embrionárias gera 
grande diversidade morfológica resultante das constantes transformações 
celulares, podendo haver um grau variado de diferenciação celular. Por essa 
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razão, as classificações utilizadas nos tumores pediátricos diferem das 
utilizadas nos adultos, sendo a morfologia o principal aspecto considerado. 

O câncer infanto-juvenil se detectado de forma precoce e cuidado em núcleos 

capacitados, a possibilidade curativa em média de 70%. No entanto no momento em 

que as alternativas de intervenções; cirurgia, radioterapia, quimioterapia e transplante, 

se esgotem e o câncer não retroceda, o único tratamento que se faz necessário são 

os cuidados para conforto. Desta forma, o cuidado a ser prestado, passa a ser 

paliativo. (GUIMARAES, et al, 2016). 

 

1.1 CUIDADOS PALIATIVOS 

  

 O tratamento realizado através dos cuidados paliativos é primordial e passa a 

ser indispensável para a raça humana, sendo inadiável, esse tipo de tratamento que 

é necessário no mundo todo. O paciente que necessita desse tipo de cuidados são os 

pacientes oncológicos e que possuem outros distúrbios crônicos irrevogáveis. O 

cuidado paliativo é de extrema necessidade para que o cuidado seja prestado de 

forma humanizada, principalmente em lugares que habitam um alto índice de 

pacientes que se encontram em estágios avançados com pouca ou nenhuma chance 

real de cura. (WHO, 2007) 

Segundo WHO (2007, p.9): 

A figura 1 fornece um modelo para estimar o número de crianças e 
adultos que precisam de cuidados paliativos com câncer, com base no 
número de mortes por câncer no ano. Supõe-se que pelo menos 80% dos 
pacientes com câncer terminal necessitará de cuidados paliativos. 

Figura 1. Como estimar o número de pessoas que precisam de cuidados 

paliativos com base no número de mortes por câncer. 

Fonte: World Health Organization (2007, p. 9) 
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 Mediante a observação feita a figura 1, cerca de 80% das crianças que 

possuem câncer tem necessidade de um tratamento paliativo. Para fazer esse cálculo 

é preciso saber o número de paciente em geral, que faz esse tipo de tratamento 

(paliativo), o calcula também devem incluir paciente que morreram por doenças 

crônicas, mesmo a estimativa sendo baixa para esses pacientes. Para ser feita uma 

avaliação mais convincente do quantitativo de pacientes que necessitam realmente 

dos cuidados paliativos, inclui aqueles que sofrem de câncer ou de enfermidades 

graves, porém não morram nesse ano. Exemplo: estimativa de cerca de 50 a 80% dos 

pacientes com human immunodeficiency viru (HIV) / acquired immunodeficiency 

syndrome (AIDS) beneficiem-se dos serviços de cuidados paliativos. (WHO, 2007) 

 Uma das modalidades de tratamento para o câncer é o cuidado paliativo. O 

cuidado paliativo em criança caracteriza-se por proporcionar uma assistência ativa e 

integral ao público pediátrico, englobando o meio biológico, psicológico e o social, e 

prestando amparo à família. Além do que, o cuidado paliativo para ser feito de forma 

efetivo depende da equipe multiprofissional para promover alívio do sofrimento. Esse 

tipo de tratamento pode ser ofertado em instituições de nível terciário, centros de 

saúde e no domicílio do paciente. Através dos cuidados paliativos o sofrimento do 

enfermo deve ser diminuído. (SCHINZARI, et al,2014).  

 Segundo Schinzari e Santos (2014, p.100): 

 Os cuidados paliativos aplicam-se a seis condições: crianças nas quais 
o tratamento curativo é possível (cuidado paliativo em momentos de incerteza 
ou falha na cura); crianças que necessitam de longos períodos de tratamento 
intensivo; crianças para as quais não há esperança de melhora, sendo o 
objetivo do tratamento totalmente paliativo e podendo durar anos; crianças 
com danos neurológicos graves, que levam à vulnerabilidade e ao aumento 
de complicações; recém-nascidos com esperança de vida limitada e 
familiares de crianças que tiveram algum trauma, morte súbita do lactente ou 
morte precoce do recém-nascido.            

O cuidado paliativo se inicia atreves do diagnóstico e pode ser ofertado 

juntamente com o tratamento focado na doença. Dessa forma, não irá focar apenas 

na patologia sem si, com sintomas e sinais, irá abranger de forma mais ampla 

incluindo variações que são um grande ocasionador de morticínio. A categoria de 

cuidado assistencial paliativo foi surgir no Brasil na década de 80, uma vez que a 

regência da década visava um modelo de assistência hospitalocêntrica que objetivava 

apenas na cura. (BRITO et al., 2015; COSTA e CEOLIM, 2010). 

A adaptação relacionada a esse modelo de assistência veio à tona depois que 

a equipe de saúde e teóricos, se juntou e se basearam no tratamento de outros países, 
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passando a ser uma realidade do país, se tornando disseminadores dos cuidados 

paliativos. Em torno de 1983, foi instalada no Rio Grande do Sul, a primeira atividade 

de cuidados paliativos, sendo primordial para a evolução desse serviço, tratando-se 

desse avanço, o cuidado paliativo foi efetivado apenas no século XX e no século XXI 

com a criação da Associação Brasileira de Cuidados Paliativos (ABCP), por meio do 

surgimento da ABCP, houve um o crescimento nos atendimentos de cuidados 

paliativos com enfoque no atendimento domiciliar e a formação da Academia Nacional 

de cuidados Paliativos, em 2005. (RODRIGUES e ZAGO, 2009). 

  A Organização Mundial da Saúde (OMS) expôs uma descrição singular sobre 

os cuidados paliativos na oncologia pediátrica, passa a se chamar cuidado ativo e total 

prestado à criança e adolescente, na circunstância do seu modo biológico, psicológico 

e social, bem como o tratamento que irá ser concedido a todos os seus familiares. 

(VALADARES, MOTA e OLIVEIRA, 2013) 

 Ao final do processo de tratamento com finalidade curativa para elucidar o 

câncer não quer dizer que é o fim do tratamento ativo, porém irá haver um foco 

terapêutico diferenciado. A OMS ressalta que a terapia ativa e o cuidado ativo não são 

utilizados de modo exclusivo e sugere que devem ser feitos de forma integrada, os 

dois tratamentos aplicados em conjunto. E o quanto antes, o tratamento paliativo for 

inserido no processo de doença, o cuidado será intensificado dês do diagnostico até 

a morte. A substituição do tratamento ativo para o cuidado paliativo é um método 

constante, porém é realizada conforme a necessidade de cada paciente, pois cada 

indivíduo é único. (INCA, S.A.). 

 Segundo o INCA (2017, S.A.), existem princípios referentes aos cuidados 

paliativos e o mesmo vem com finalidade de guiar o profissional para que ele tenha 

uma melhor conduta com os seus pacientes. Esses princípios são: 

Fornecer alívio para dor e outros sintomas estressantes como astenia, 
anorexia, dispneia e outras emergências oncológicas; reafirmar a vida e a 
morte como processos naturais; integrar os aspectos psicológicos, sociais e 
espirituais ao aspecto clínico de cuidado do paciente; não apressar ou adiar 
a morte; oferecer um sistema de apoio para ajudar a família a lidar com a 
doença do paciente, em seu próprio ambiente; oferecer um sistema de 
suporte para ajudar os pacientes a viverem o mais ativamente possível até 
sua morte; e usar uma abordagem interdisciplinar para acessar necessidades 
clínicas e psicossociais dos pacientes e suas famílias, incluindo 
aconselhamento e suporte ao luto.  
 

 O cuidado paliativo vem com a finalidade de cuidar do indivíduo e seus 

familiares. E no tratamento oncológico infantil não diferencia muito desse contexto, 
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apesar de ser um pouco mais complexo, entender a criança, o profissional continua 

com o mesmo papel, tendo com missão de entender o paciente e se colocar no lugar 

de seus familiares, além de realizar uma busca ativa e rotineira dos sintomas, e avaliar 

os pacientes rotineiramente. Toda a tomada de decisão relacionada ao paciente deve 

ser feita baseada no princípio ético legal. O tratamento paliativo deve ser guarnecido 

por profissionais interdisciplinares, que serão indispensáveis na avaliação do paciente 

e em todos os aspectos, dês da escolha do tratamento a avaliação de sintomas, sendo 

de grande valia em todas as suas dimensões da terapêutica. Também é importante 

ressaltar o esclarecimento e favorecimento da aderência ao tratamento e aceitação 

da proximidade da morte. (INCA, 2017)  

 O cuidado ativo não é fundamentado em procedimentos operacionais padrões, 

mas sim no princípio da dignidade humana. O paciente que possui uma doença em 

fase terminal deve incluir o termo patologia que põem em risco a vida. Devido a esse 

contexto se torna apropriado que o cuidado seja realizado dês do diagnóstico, 

amplificando os setores de atuação. A falta de possibilidade de cura, não é algo que 

devesse ser mencionado, mas sim a possível chance ou não de um tratamento 

modificado para a doença, distanciando a ideia de que o tratamento paliativo seja o 

último recurso no tratamento oncológico. Incluindo a espiritualidade, a família é 

incluída no tratamento e assistida pelos profissionais, após a morte do seu ente 

querido, durante a fase do luto. (SILVA, ANDRADE e NASCIMENTO, 2013) 

 O cuidado paliativo é uma forma de tentar buscar uma estabilidade 

fundamental, entre a ciência e a humanidade para resgatar a dignidade da vida e a 

possibilidade de se morrer em paz. Ofertado para qualquer pessoa com doenças 

irreparáveis a possibilidade de morte digna e humanizada.  

 

 

 

2.0 A ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM NOS CUIDADOS PALIATIVOS 

 

 O cuidado em oncologia na infância é provocador para os profissionais e acaba 

gerando um esgotamento no profissional, pois a doença é uma das que mais causa 

sofrimento, dor e inquietude, em tal grau que mexe com todos que estão em volta da 

criança. A família é um dos principais membros afetados e os profissionais que o 
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circundam com seus cuidados acabam abalados com esse tipo de tratamento. A 

incumbência de dar suporte e realiza os cuidados à criança é papel da enfermagem, 

e através desse contato acaba se estabelecendo um vínculo e acaba gerando 

sentimentos diferentes no momento em que a criança vem a falecer. (REIS et al., 

2014). 

 O vínculo é essencial nesse tipo de tratamento, esse vínculo formado pelo 

enfermeiro e a criança, é considerado processo de cuidado, no qual engloba 

comunicabilidade, sentimentalidade e dialogo.  (DIEFENBACH e MOTTA, 2012 apud 

REIS et al., 2014). Na literatura é considera que a afetividade e o vínculo, acontece 

devido a realizações do dia a dia, como o diálogo e acaba se tornando uma ponte para 

que a criança tenha confiança e se sinta segura com o profissional, que está 

incumbido de seu cuidado, se tornando uma fonte de trocas e compartilhamento de 

sentimentos e emoções. 

 O cuidado é indispensável para que a humanidade não se torne uma raça 

extinta. Dês do momento do nascimento ao fenecimento, isso é inevitável para a 

sobrevivência humana, tornando-se uma peça altruísta que é fundamental para uma 

vida digna, sendo responsável pela perpetuidade do ser sadio. E no processo de 

doença, o cuidado torna-se menos indispensável ainda, tornando-se necessário a 

presença de profissionais capacitados e incumbidos do cuidado. 

 A enfermagem precisa estar prepara e capacitado para prestar assistência e 

apoio à criança e a família, o que ajuda na assimilação da doença e conscientização 

da enfermidade, o mesmo deve ser capaz de promover suporte psicológico a família 

diante do sofrimento, proporcionando aos envolvidos um conforto.  Os profissionais 

de enfermagem devem esclarecer informar e deixar claro aos familiares o processo 

circunstancial da doença na criança. Porém, é necessário que o profissional 

compreenda que cada família tem sua particularidade. Ao cuidar de crianças com uma 

patologia que põem em risco a vida, o profissional de enfermagem estabelece uma 

relação forte com a criança e seus familiares. (REIS et al.,2014). 

O profissional de enfermagem é o profissional mais preparado e ocioso para 

acompanhar e orientar o paciente e seus familiares, que se encontram em progresso 

da patologia e reabilitação. Onde esse processo poderá interferir diretamente no bem-

estar futuro a criança. (BRASIL, 2008); 
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 O enfermeiro se configura de suma importância nos cuidados paliativos 

prestados à criança, com a incumbência de empoderar os pacientes de informações, 

recomendações e educação dos pacientes e seus familiares, especialmente manter a 

conservação do elo domiciliar e hospitalar. Sendo responsável por criar um vínculo 

com os pacientes. O enfermeiro é o profissional que está o tempo todo com seus 

pacientes, sendo ele o profissional incumbido de monitorizar e avaliar o sofrimento/dor 

e outros sinais que o paciente manifeste. (REMENDI et al.,2009). O enfermeiro por 

está a todo tempo com a criança ele acaba reconhecendo suas expressões faciais e 

assim sendo capaz de identificar a dor. 

 Segundo Monteiro et al., (2014), o enfermeiro deve atender às necessidades 

da criança reconhecendo em seu ato de cuidado o valor de identificar as necessidades 

da mesma, não focando apenas nos sinais e sintomas apresentados pelo paciente, 

mas sim, realizando o diagnóstico do que a criança necessita, prevendo até mesmo o 

sentimento expressado em todos os momentos.  

 Segundo ANCP (2012),” O enfermeiro é o profissional de nível superior da área 

da saúde que atua realizando o cuidado direto e indireto de pessoas em todas as 

áreas assistenciais que demandam ações de enfermagem”.  

 O cuidado paliativo é realizado por uma equipe multidisciplinar, onde os 

enfermeiros, que são os profissionais que tem como privativo o cuidado direto a 

pacientes graves com risco de vida, tem a função de exercer o cuidado, propriamente 

dito, e quando o cuidado se trata de crianças com doenças oncológica, o profissional 

acaba se apegando, em consequência do tempo que essa criança irá necessitar de 

um recurso terapêutico. (MUTTI et al., 2012). 

 O enfermeiro mesmo se apegando não deve deixar os sentimentos interferirem 

no seu processo de tomada de decisão, deve cuidar como se aquela criança fizesse 

parte de sua família, mas nunca deixando a emoção, passar na frente das suas 

decisões. Porém os enfermeiros que atuam em oncologia pediátrica ficam acanhados 

no aspecto tomar decisões frente ao processo de morte, até porque dão de frente com 

um empasse legal e bioética. (MUTTI et al.,2012 e SOUZA et al.,2013).  

 Assegurar que a criança tenha uma vida de qualidade mediante de cuidados, 

fazendo o que há de melhor para proporcionar prazeres para a criança, deixando ela 

se sentindo bem. Tentando realizar os desejos das crianças e proporcionando 
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brincadeiras que valorizem o cuidado. A brincadeira promove divertimento e viabiliza 

um subterfúgio para a criança. (MONTEIRO et al.,2014). 

 Segundo Soares et al., (2014), O uso do brinquedo possibilita uma distração, 

gerando uma tranquilidade e possibilitando a equipe de enfermagem a dar orientações 

para as crianças, previamente aos procedimentos que as mesmas serão submetidas. 

Gerando uma facilitação no procedimento e se torna uma ferramenta no processo de 

trabalho. 

 Conforme Monteiro (2014), o enfermeiro deve ser capaz de proporcionar 

suporte psicológico, religioso e emocional sendo uma forma de cuidar pertinente ao 

ser humano, com esse tipo de suporte a enfermagem se torna diferenciada e acaba 

transformando o cuidado. O apoio religioso faz com que a aceitação seja mais 

presente, proporcionando tranquilidade e através da oração as crianças podem se 

sentir acalentadas. 

 Está próxima da criança faz com que elas se sintam mais amparadas e é de 

grande valia o toque, o carinho e o abraço.  Mesmo sendo aspectos que mexam com 

o emocional, são considerados estímulos de efeito moral significativo no processo. O 

Vinculo tem o intuito de deixar mais próximo à equipe de enfermagem e a criança 

juntamente com os seus familiares, possibilitando uma aproximação e tornando a 

relação mais fácil das crianças com a equipe, sendo capaz de promover uma 

comunicação eficaz, direta e subjetiva. Esse tipo de relação 

enfermeiro/criança/família, está relacionado entre os envolvidos de forma emocional, 

se tornando um resultado de uma experiência direta vivida entre iguais. (MUTTI et al., 

2012). 

 O cuidado com os familiares se dá através do vínculo, e ser capaz de criar 

vínculos é um dos papeis do enfermeiro com a criança e familiares. O enfermeiro deve 

proporcionar a criança o vínculo com sua família, proporcionando que eles fiquem 

juntos o maior período possível. O processo terapêutico se torna menos doloroso para 

a criança e para a família quando se sentem acolhidos. (SOUZA et al.,2013). 

 Saber enfrentar a morte e o morrer é um obstáculo, no que diz respeito a 

identificação e oferta de cuidado ao longo do processo de fenecer, se tratando de um 

ponto importante para os enfermeiros, pois a morte na criança é de difícil aceitação, 

podendo acarretar na qualidade assistencial mediante ao conflito pessoal. O 

enfermeiro vivencia um processo conflituoso devido à relação de aproximação que 
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acaba se tornando significativa ao lidar com a morte da criança. As suas vivencias e 

experiências estão interligadas à forma e à característica do enfermeiro de executar o 

seu poder de tomar decisões e de participação no momento de morte da criança. 

(SOUZA et al.,2013). 

 A morte representa o que o enfermeiro deve prever, durante o processo de 

trabalho, tendo que identificar a morte da criança como uma etapa natural que 

acomete os seres humanos, que apenas está se antecipando do que é previsto na lei 

natural da vida. A morte digna só é realmente possível de ser identificada, para o 

profissional, quando ele consegue observar tranquilidade na criança. (SOUZA et 

al.,2013). 

 Poder madurecer a experiência de finitude, quando relacionado a crianças não 

é algo fácil de se lidar, e acaba sendo considerado um momento que a vida acaba ou 

o órgão vital, o coração para de pulsar. Essa experiência acaba sendo um processo 

que acontece em todo período do cuidado paliativo, sendo uma transição que ocorre 

durante o processo de internação. O enfermeiro é responsável por criar estratégias 

fundamentadas na avaliação de ações e consequências decorrentes da vivência com 

a criança morrendo e sua família. 

 Reconhecer o empenho do profissional e o quanto ele foi importante para 

amenizar o período de fenecimento da criança, no decurso da etapa final da vida na 

infância é muito difícil para o familiar no momento doloroso, mas é de suma 

importância, pois através desse retorno faz valer o sentido profissional. O enfermeiro 

ao perceber que seu zelo, cuidado, dedicação e esforço foram efetivos, ele pode 

identifica que a circunstância da perda também é encontrada nos resultados de seus 

cuidados e acaba encontrando renovação de suas energias para superar as situações 

da morte.  (SOUZA et al.,2013). 

 Segundo ANCP (2012), a tabela abaixo cita alguns de práticas comuns para 

higiene e de conforto dos pacientes que necessitam de cuidados paliativos. 

 

Figura 2. Descreve os cuidados prestados aos pacientes que necessitam de cuidados 
paliativos. 
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Fonte: Academia Nacional de Cuidados Paliativos. (2012, p. 320). 

 

 O primordial durante o cuidado de enfermagem é que não se estagne o cuidado 

do paciente de forma basal, mas sim, se importar na relevância que uma avaliação 

cotidiana e contínua para que o bem-estar predomine. É de suma importância avaliar 

que durante a assistência deve ser feita uma avaliação menos dispersa, sempre se 

atentando as vontades do paciente. (ANCP, 2012). 

 

3.0 A IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO NOS CUIDADOS PALIATIVOS. 
 
  Segundo Cardoso et al., (2013), “Paliar é uma dimensão do cuidado em saúde 

e todos os profissionais devem saber quando os cuidados paliativos serão 

necessários.” De acordo com o estudo de Cardoso et al., (2013) proporcionar um 

cuidado de qualidade, não tem diferença se é feito no domicilio ou em âmbito 

hospitalar. O que realmente importa e se a qualidade do cuidado está suprindo as 

necessidades do paciente/criança. 

 De acordo com Cardoso et al., (2013), o cuidado paliativo, pode ser abordado 

de uma forma mais complexa, com o objetivo de englobar todas as dimensões do 

cuidado e a família do enfermo. O tratamento paliativo deve ser composto por uma 

equipe multiprofissional composta por enfermeiro, psicólogo, médico pediatra, 

oncologista assistente social, farmacêutico, nutricionista, fisioterapeuta, 

fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, dentista e assistente espiritual. (CARDOSO et 

al.,2013). Entre tanto para que a equipe multidisciplinar obtenha resultado e encontre 

o seu objetivo é de suma importância que os profissionais envolvidos adotem uma 
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postura centralizada e vinculada ao cuidado, se comunicando de forma que o 

possibilite entender a criança. 

 De acordo com essa ideia o cuidado paliativo, tem como principal elo a relação 

interpessoal que se estabelece por pessoas que prestam cuidados e as que recebem 

o cuidado, sendo assim os procedimentos secundários estabelecidos por uma equipe 

multiprofissional e seus pacientes. Segundo a literatura na real concepção “o processo 

de cuidar adquiriu características meramente tecnicistas e reducionistas”. (CARDOSO 

et al.,2013). 

 Segundo o FERREIRA (2011, p.183): 

Comunicação é o “ato ou efeito de comunicar (-se). Processo de emissão, 
transmissão e recepção de mensagens por meio de métodos e/ou sistemas 
convencionados. A mensagem recebida. A capacidade de trocar ou discutir 
ideias, de dialogar, com vista ao bom entendimento entre pessoas. 

 Se comunicar trata-se de um mecanismo essencial para que o cuidado seja 

considerado completo, por intermédio da intercomunicação  o profissional é capaz de 

amparar e reconhecer as ânsias que a criança possui ou seus familiares. O cuidado 

realizado pelo enfermeiro através da comunidade permite o paciente/ criança a ter 

“autonomia” no seu tratamento, desse modo permitindo que a criança tenha um 

tratamento digno. (ANDRADE, COSTA E LOPES, 2013). 

 O diálogo desvela-se de um conceito fundamental com a finitude de propor uma 

relação entre a criança e o enfermeiro. Visto que os indivíduos relacionados no 

cuidado necessitam de interação interpessoal para que o paciente se sinta seguro e 

possibilite na criação de laços de efetividade e confiança. (ANDRADE, COSTA E 

LOPES, 2013). 

 A comunicação dos enfermeiros para com a criança que possuem doença 

oncologia terminal é entendida por meio de uma assistência genuína, que é um critério 

ocioso para o convívio e a compreensão. Critérios como esses que ajudam o 

profissional a entender e ajudar a criança, são primordiais para que a equipe de 

enfermagem construa uma relação sincera e aberta com esse paciente, 

estabelecendo o seu cuidado de forma que seja manifestado o afeto com a criança. 

(FRANÇA et al.,2013). 

 O diálogo é referido por estratégias de comunicação verbal e não verbal. Esse 

artifício que devem ser utilizadas na assistência aos pacientes/cliente que estão 

vivendo o processo de tratamento paliativo, estão descritas no quadro da figura 3. 
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FIGURA3. Descreve estratégias para uma comunicação adequada no final da vida. 

 
Fonte: Manual de Cuidados Paliativos ANCP, (2012., p.79). 

 
 A comunicação feita através do profissional com a criança é algo mais 

complexo e se torna diferente da comunicação que é feita entre adultos e profissional. 

A comunicação é uma ferramenta muito importante no cuidado paliativo. Muitas das 

vezes as crianças que estão acometidas com o câncer e necessitam de cuidados 

paliativos não possuem uma comunicação verbal, por meio de palavras, a 

comunicação dela é através do olhar, do toque e é importante que o enfermeiro 

entenda isso. A comunicação não é realizada apenas com palavra, principalmente 
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com crianças, são feitas por meio de gestos, olhares, sorrisos. O profissional da 

enfermagem tem que saber reconhecer essa linguagem. (FRANÇA et al.,2013). 

 Por ser algo tão diferente e complexo o enfermeiro deve se atentar para todos 

os sinais de comunicação com a crianças, através dos canais, sejam eles verbais ou 

não verbais. Tendo que se habilitar e interpretar os sinais que a criança dá. (FRANÇA 

et al.,2013) Exemplo; uma criança com uma feição mais triste pode ser um sinal de 

dor. Através desses sinais o enfermeiro deverá tomar as condutas necessárias.  

  A criança também é capaz de perceber a expressão do profissional, se o 

mesmo chega mais emburrado, quieto, ela imagina irá sentir dor, que o enfermeiro 

veio causar algum tipo de sofrimento; o profissional deve ser capaz de 

passar/transmitir felicidade e amor no que faz. Sempre apoiando, a criança esteja ela 

conscientes ou não, deve conversar com ela, tocar nela, pois um toque, um abraço, 

às vezes faz toda a diferença, o enfermeiro deve procurar acalmá-la, tranquilizá-la. 

Dessa forma, o profissional humaniza o seu cuidado e redireciona a comunicação em 

todos os aspectos. (FRANÇA et al.,2013). 

 A enfermagem deve ter um olhar diferenciado por meio desse profissional que 

é um executado de cuidados. Devendo enfatizar que quando se trata de comunicação 

a principal habilidade do enfermeiro, deve ser a escuta. Essa escuta tem função de 

tornar o profissional mais atento e cogitativo, pois por meio dessa escuta o profissional 

torna-se capaz de reconhecer as efetivas dificuldades, duvidas e até mesmo as 

necessidades de seus pacientes. Oferecer seu apoio e mostrar sua disponibilidade 

para ouvir e entender o cliente/paciente, se tornando algo importante e efetivo para 

ajudar o cliente e focar o seu cuidado nas reais necessidades do mesmo. No momento 

que o enfermeiro se mostra prestativo e capacitado para ouvir, o paciente e sua família 

se sente acolhida. (ANDRADE, COSTA e LOPES, 2013). 

 
3.1 A COMUNICAÇÃO: INSTRUMENTO DE TRABALHO DA ENFERMAGEM 
  

  A comunicação faz parte da assistência de enfermagem e pode ser 

considerado uma ferramenta de trabalho, para que os profissionais sejam capazes de 

articular a comunicação com o paciente e seus familiares. A conversa só funciona, se 

houver uma ponte onde fará que o diálogo flua. A comunicação só ocorre de duas 

maneiras, de forma verbal ou de modo não verbal. (SOUZA e SARON, 2012). 
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 O dom de se comunicar é algo que nós seres humanos achamos que já 

nascemos com ele, ou adquirimos essa capacidade ao longo da vida. Porém é algo 

menos natural que aparenta quando se trata de cuidados paliativos, pois a 

comunicação utilizada para expressar o sentimento do paciente, muita das vezes não 

acontece de forma verbal e sim não verbal, com gestos. (SOUZA e SARON, 2012).

 Um dos fatores que intervém na comunicação é o tom de voz, esse deve ser 

convicto e impor presença quando for preciso, como um exemplo disso; quando for 

dar um diagnóstico da doença o profissional, deve ser firme, não omitir nenhum fato, 

explicar de forma figurada se necessário, sempre olhando nos olhos do paciente, 

procurar apoiar psicologicamente, o tom de voz deve ser sereno, passando 

tranquilidade. Todos esses fatores iram facilitar no entendimento da mensagem que 

está sendo passada. (SOUZA e SARON, 2012). 

 De acordo com a ideia dos autores citados, ANDRADE, COSTA e LOPES 

(2013), A comunicabilidade ultrapassa as palavras e os gestos, engloba uma escuta 

atenta, uma visão e uma postura, para que se possa obter assistência pautada na 

humanização. 

 A comunicação eficaz é responsável por dar sentido a relação interpessoal e 

as metas que procuram ser alcançada através de uma comunicação de qualidade no 

cuidado ao final da vida, essa comunicação está descrita na figura4. (ANCP, 2012). 

FIGURA 4. Descreve as metas que esperam ser alcançadas com a comunicação. 
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Fonte: Manual de Cuidados Paliativos ANCP, (2012., p.75). 

 

 De muitas das competências do enfermeiro, uma delas é comunicação, que 

vem interligada na capacidade de escutar o seu paciente, de sem pressa e de forma 

atenta, não ocultar nenhuma informação, não mentir, não ser cúmplice ou conivente 

com o silêncio que muitas das vezes a família que impor não desconsiderar uma 

melhora viável, não propor uma falsa alegria ao seu paciente, ser capaz de identificar 

e aliviar a dor. É algo obrigatório para a equipe de enfermagem propiciar a criança 

uma assistência completa, de qualidade, integra e humanizar o cuidado. (ARAUJO e 

SILVA, 2007). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Conforme as literaturas analisadas e revisadas, pude concluir que o câncer é 

uma das doenças que pode ser considerada um problema de saúde pública, pois 

acomete muitos indivíduos, inclusive na faixa etária infantil. E o cuidado paliativo é 

algo fundamental quando o câncer acomete uma criança, devendo ser feito de forma 

integral e unida ao tratamento convencional, afim de reduzir os danos; e proporcionar 

uma sobrevida digna a seu paciente. 

 Mediante esse contexto, o enfermeiro é de suma importância, quando o 

assunto é paliar, pois é o principal profissional responsável pelo cuidado. O enfermeiro 

deve prestar um cuidado integral à criança e sua família, cuidando do biológico, 

psicológico e social do indivíduo e de seus familiares, visando sempre o conforto da 

criança e avaliando cotidianamente a evolução da doença. O acolhimento é uma 

medida que o profissional pode adotar para amenizando o sofrimento. O enfermeiro 

também é responsável por fornecer uma qualidade de vida e deve proporcionar 

distrações, pois uma criança mesmo doente, precisa usufruir da sua infância, onde for 

que seja, em centros terciários, ou em centros de saúde. 

 Pude identificar que a comunicação é uma das principais ferramentas que o 

enfermeiro e a equipe usufruem para que o cuidado ocorra de forma eficaz. A 

comunicação quando se trata de crianças pode ser considerado mais complexo, pois 

muitas das vezes o profissional deverá identificar as expressões faciais e corporais do 

indivíduo.  A proximidade com a criança, facilita o tratamento, pois através do mesmo, 

fica mais fácil a criança formar um elo de confiança e se comunicar com o profissional 

que lhe assiste e lhe presta cuidados. 
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