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{...} O câncer é uma máquina incapaz de saciar um 

comando inicial, que se transforma num autômato 

indestrutível, autoimpulsionado. Sua célula é uma 

individualista desesperada, “em todos os sentidos 

imagináveis, uma inconformada.”. 
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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A assistência em oncologia pediátrica requer do profissional de saúde uma 

prática resolutiva, seja qual for a situação da doença vivenciada pela criança e seus 

desdobramentos no cotidiano familiar (INCA, 2014). Para tanto, é necessário que o Enfermeiro 

articule saberes e prática, e tenha habilidades para gerenciar os cuidados de enfermagem de 

maneira consciente, reflexiva e crítica. Sendo assim é preciso atentar para o fato de que as 

terapêuticas selecionadas para o tratamento aumentam mais ainda essa necessidade e os 

cuidados. Dentre esses cuidados, a cobertura vacinal da criança deve ser cuidadosamente 

acompanhada frequentemente pelo Enfermeiro responsável, para não gerar outros problemas 

como; o desenvolvimento de doenças imunopreviníveis, pois nem todas as vacinas são 

recomendadas devido as suas composições. Utilizar a tecnologia educacional nesse cuidado 

com a vacinação em crianças no tratamento com câncer pode ser um instrumento facilitador de 

educar e orientar tanto a equipe quanto os familiares. OBJETIVO: Analisar as evidências 

disponíveis na literatura nacional e internacional que indicam a utilização de tecnologias 

educacionais pelos Enfermeiros no uso de imunobiológicos em crianças com câncer em idade 

vacinal. MÉTODO: Revisão integrativa qualitativa da literatura nacional e internacional, na 

(BVS) utilizando as bases de dados; LILACS, SciElo e PubMed, com os descritores; 

enfermagem oncológica, vacinação e educação, num recorte temporal de 2006 a 2016. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Foram evidenciadas 15 produções para a análise, 

categorização e discussão. A vacinação infantil em situações como o câncer em tratamento 

precisa ser mantida e particularizada para cada caso que esteja em questão, sabendo que as mães 

são as principais acompanhantes dos pacientes, elas precisam ser orientadas. Sendo o 

Enfermeiro e a sua equipe, integrantes presentes no atendimento, precisam educar e orientar, 

de forma clara e funcional sobre as particularidades que a vacinação especial apresenta. Para 

isso, a utilização de tecnologia educacional é indicada em alguns estudos como um método 

funcionante. CONCLUSÃO: A falta de evidências que abordem a temática por completo em 

seus conteúdos, mostra a necessidade de pesquisas realizadas por profissionais protagonistas 

dos cuidados oncológicos prestados aos pacientes pediátricos em idade vacinal. Oferecer 

subsídios para esses profissionais atuarem baseados em evidências, utilizando tecnologias da 

maneira correta em cada ocasião mostra-se essencial para que a assistência seja de qualidade e 

integral. 

Palavras chaves; enfermagem oncológica, vacinação especial, tecnologia educacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

INTRODUCTION: The care in pediatric oncology requires the health professional for resolute 

practice, whatever the children experienced the disease situation and its developments in family 

life (INCA, 2014). Therefore, it is necessary that the nurse articulates knowledge and practice, 

and has skills to manage nursing care consciously reflective and critical. Therefore one should 

not overlook the fact that the therapeutic selected for treatment, increase further this need and 

care. These precautions, immunization coverage of children should be carefully monitored by 

the nurse often responsible, not to generate other, the development of immunopreventable 

diseases, as not all vaccines are recommended due to their compositions. Use educational 

technology in this care immunization of children in treatment with cancer can be a facilitator to 

educate and guide both the team and the family. To analyze the evidence available in the 

national and international literature indicating the use of educational technologies by nurses in 

the use of biopharmaceuticals in children with cancer vaccination age. METHOD: Qualitative 

Integrative review of national and international literature, (BVS) using the databases; LILACS, 

SciELO and PubMed, with the descriptors; oncology nursing, immunization and education, a 

time frame from 2006 to 2016. RESULTS AND DISCUSSION: We highlighted 15 

productions for analysis, categorization and discussion. Child immunization in situations such 

as cancer treatment needs to be maintained and adapted for each case is concerned, knowing 

that mothers are the primary caregivers of patients, they need to be targeted. As the nurse and 

your team members present at the service, they need to educate and guide, in clear and 

functional on the particularities that special vaccination features. For the use of educational 

technology is indicated in some studies as a functioning method. CONCLUSION: The lack of 

evidence to address the issue completely on its contents, shows the need for research performed 

by professional actors of oncological care for pediatric patients in vaccination age. Offer 

subsidies for these professionals act based on evidence, using technology in the right way on 

each occasion is shown to be essential for the assistance is of quality and integral. 

Keywords: oncology nursing, special vaccination, educational technology 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Os caminhos percorridos durante o curso de Enfermagem na Universidade Federal 

Fluminense (UFF), levaram a esse trabalho de conclusão de curso, com a temática de oncologia 

pediátrica, tecnologia e imunização. Desde a entrada como voluntário no projeto “Uma história 

puxa outra” do grupo Incorporarte no Hospital Federal dos Servidores do Estado do Rio de 

Janeiro e no Grupo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisa em Oncologia (GIEPO) na própria 

(UFF), tive a oportunidade de estreitar o contato tanto com a criança hospitalizada quanto com 

a assistência e pesquisa de Enfermagem na Oncologia.  

 A partir desse contato, observando e vivenciando a prática dos profissionais que cuidam 

de crianças com câncer nesses cenários, ficou evidente a complexidade de atender a toda 

infinidade de singularidades da oncologia pediátrica, considerando que a mesma apresenta uma 

demanda que vai além do conhecimento técnico e cientifico afetividade na oferta do cuidado à 

criança e à família, visando a promoção da saúde, qualidade de vida, conforto e bem estar dos 

mesmos. (SILVA, 2013) 

Segundo Mutti (2012), a assistência em oncologia requer do profissional de saúde uma 

prática resolutiva, seja qual for a situação da doença vivenciada pela criança e seus 

desdobramentos no cotidiano familiar. Para tanto, é necessário que o enfermeiro articule saberes 

e prática, busque aperfeiçoamento em oncologia e tenha habilidades para gerenciar os cuidados 

de enfermagem de maneira consciente, reflexiva e critica.  

O câncer infantil pode ser entendido como um grupo de doenças crônicas não 

transmissíveis raras que atingem crianças e adolescentes de 0 a 19 anos que tem em comum a 

proliferação de células anormais e que podem ocorrer em qualquer local do organismo. (INCA, 

2008). 

A particularidade do câncer na infância se dá na maioria das vezes desde a sua origem 

biológica até o plano terapêutico após o seu diagnóstico, pois diferentemente do câncer que 

acomete o adulto, o câncer infantil em geral é de origem embrionária, mais agressiva e de 

evolução muito mais rápida e muitas vezes já estão no estágio avançado no momento do 

diagnóstico. (INCA, 2014). 

No processo de carcinogênese dos tumores pediátricos, os fatores ambientais exercem 

pouca ou nenhuma influência, dificultando as medidas de prevenção primaria, sendo o 

diagnóstico precoce uma medida de prevenção secundaria. A neoplasia na infância, ao ser 

diagnosticada, suscita mudanças drásticas tanto na vida da criança e de todo o seu circulo 

familiar quanto na assistência à saúde que lhe seria dada sem o diagnóstico de câncer. 
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 Mudanças estas que, precisam ser atendidas com um foco inteiramente voltado para as 

suas particularidades biopsicossociais assim também como a sua unidade familiar, em suas 

possibilidades, incertezas, diversidades e imprevisibilidades, perante a instabilidade do quadro 

clínico da criança. (MUTTI, 2012) 

A atuação da equipe de enfermagem diante da complexidade do cuidado a essas crianças 

compreende uma necessidade de empenho da equipe de saúde, por meio de trabalho 

interdisciplinar, que está presente nas diferentes etapas do cuidado, desde a prevenção até o 

tratamento. O tratamento uma vez que realizado em centros especializados na presença de uma 

equipe multiprofissional qualificada, aliado ao diagnóstico precoce, tem contribuído 

significativamente para o aumento das possibilidades de cura do câncer em crianças e 

adolescentes (INCA, 2014). 

No entanto, é preciso atentar para o fato de que a terapêuticas como quimioterapia, 

radioterapia, cirurgia transplante de medula óssea entre outras, aumentam mais ainda a 

necessidade de cuidados específicos de toda a equipe responsável pelos cuidados que são 

prestados.  Dentre esses cuidados, a cobertura vacinal da criança portadora de câncer deve ser 

cuidadosamente acompanhada pelo Enfermeiro responsável, para não gerar outros problemas 

para a criança e a sua família, como o desenvolvimento de doenças imunopreveníveis.  

Não são todas as vacinas que podem ser administradas a crianças e adolescentes que 

estão em tratamento do câncer. Algumas só podem ser administradas apenas diante de uma 

orientação médica. Outras são totalmente proibidas já que a criança e o adolescente com câncer 

têm suas defesas diminuídas devido ao tratamento oncológico. (INCA, 2014)  

As vacinas que são oferecidas pelo Programa Nacional de Imunização (PNI) apresentam 

diversos elementos em suas composições, sendo eles na grande maioria das vezes bactérias ou 

vírus vivos, que mesmo atenuados, oferecem riscos extremamente graves aqueles que estiverem 

em tratamento imunossupressor. 

O enfermeiro como integrante da equipe multiprofissional e um dos profissionais 

qualificado e treinado acerca da imunização infantil, precisa identificar a demanda dessas 

crianças e adolescentes e encaminhá-los aos Centros Regionais de Imunobiológicos Especiais 

(CRIEs). Estes são constituídos de infraestrutura e logísticas especiais, destinadas ao 

atendimento aos indivíduos em tratamentos especiais. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). 

 

 
O objetivo do CRIEs é facilitar o acesso desses usuários portadores de quadros 

clínicos especiais, isto é, indivíduos que por uma suscetibilidade aumentada às 

doenças ou risco de complicações para si ou para outros decorrentes de motivos 
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biológicos como, imunodepressão, asplenia, transplante. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2006, p.22). 

 

 

A interação entre os profissionais das redes envolvidas nesse processo de cuidado com 

as crianças e adolescentes mostra-se extremamente pertinente, pois os mesmos estarão sempre 

caminhando por toda a rede de saúde para dar continuidade aos seus tratamentos. Uma vez que 

a rede se comunica, os profissionais estarão aptos a desenvolver um cuidado sistemático, bem 

definido e individualizado para cada paciente e suas respectivas famílias. 

 De acordo com Inca (2014), o tratamento oncológico de uma criança ou adolescente 

implica mudanças de hábitos de vida e aquisição de novos conceitos. Esses conceitos serão 

reproduzidos por toda a equipe interdisciplinar presente desde o diagnóstico, até a reabilitação 

da criança portadora de câncer. Os profissionais devem revisar constantemente as orientações 

fornecidas e certificar-se de que todos os indivíduos envolvidos no cuidado a criança as 

compreenderam. 

 Para que a família esteja inserida no cuidado de sua criança ou adolescente, é de 

extrema importância, que todas as orientações necessárias para os cuidadores dos pacientes 

sejam passadas da forma mais clara possível. Desse modo, ela poderá desenvolver um cuidado 

cotidiano de qualidade e com autonomia, prevenindo agravos à saúde do infante. (ARAUJO, 

2009). 

Segundo Santos (2010), a educação em saúde é importante para o cuidado de 

enfermagem, uma vez que ele pode determinar como os indivíduos e as famílias são capazes de 

ter comportamentos que conduzem um ótimo autocuidado. Na oncologia pediátrica, é notória 

a necessidade de um Enfermeiro empoderado da sua habilidade de educador, pois educar 

envolve afeto, persistência, desejo, relações humanas e contato corpo a corpo.  

No ato de educar em saúde na oncologia, espera-se que o enfermeiro funcione 

literalmente como “professor” tanto para os outros membros da equipe, quanto para os pacientes 

e seus familiares, já que a doença leva o sujeito a procurar novas maneiras de lidar com a vida 

e levar os Enfermeiros a procurar novas maneiras de cuidar. (SANTOS, 2010) 

Sendo assim, as tecnologias educacionais em saúde podem ser consideradas ferramenta 

desses novos modos de estreitamento de vínculos com o educar em saúde e favorecer 

autocuidado apoiado, além de disponibilizar informações e potencializar a aquisição de 

conhecimentos na educação permanente da equipe. 

O desenvolvimento, a validação e a utilização de materiais educacionais voltados para 

a formação, educação permanente de enfermeiros e para a educação em saúde junto à clientela, 
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tem evidenciado que a crescente evolução de tecnologias a partir das demandas da sociedade 

apresenta novas possibilidades de uso destes materiais no cotidiano do trabalho. (FONSECA, 

2011). 

Tendo em vista esse cenário descrito das particularidades que o câncer infantil apresenta 

e todo o processo que envolve a equipe de enfermagem e a inserção da tecnologia, 

principalmente em modalidade educacional na sua atuação, surgiu a questão norteadora desse 

estudo. 

 

1.1 QUESTÃO NORTEADORA 

 

O que há produzido na literatura nacional e internacional sobre o uso de tecnologias 

educacionais pelos enfermeiros como instrumento mediador do ensino e aprendizado sobre o 

uso de imunobiológicos em crianças com câncer? 

 

Sendo a tecnologia em sua modalidade educacional um possível instrumento presente 

na assistência do Enfermeiro ao paciente pediátrico oncologia na idade vacinal, definiu-se como 

objeto de estudo; 

 

1.2 OBJETO DE ESTUDO 

 

A utilização de tecnologias educacionais pelos enfermeiros no uso de imunobiológicos 

para os cuidados à criança com câncer. 

 

Diante da questão apresentada para nortear a pesquisa, junto do seu objeto, esse estudo 

tem por objetivos; 

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo Geral 

Analisar as evidências disponíveis na literatura nacional e internacional sobre a 

utilização de tecnologias educacionais pelos enfermeiros no uso de imunobiológicos em 

crianças com câncer em idade vacinal. 
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1.3.2 Objetivos Específicos 

Identificar e caracterizar a utilização de tecnologias educacionais pelos Enfermeiros no 

uso de imunobiológicos em crianças com câncer em idade vacinal. 

 

1.3  JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA 

 

Acredita-se que o estudo proposto poderá ser capaz de fomentar uma discussão sobre as 

implicações diretas e indiretas que o uso de tecnologias educacionais pelos Enfermeiros como 

dispositivo mediador do processo ensino – aprendizagem apresenta no ensino, pesquisa e 

assistência do profissional. Uma vez que a revisão de literatura é um primeiro passo para a 

construção do conhecimento científico, pois é através desse processo que novas teorias surgem, 

bem como são reconhecidas lacunas e oportunidades para o surgimento de pesquisas num 

assunto especifico (BOTELHO et al., 2011). 

A construção de conhecimento científico sobre qualquer temática na enfermagem torna-

se cada dia mais evidente, uma vez que a classe conquista seu espaço no campo e na sociedade, 

necessitando mais ainda integralizar e gerencias sua assistência para atender e suprir as 

particularidades trazidas ao seu serviço, justificando a importância continua das discussões em 

saúde.  

Considerando o ensino na enfermagem um fator que precisa estar constantemente em 

atualização e que de acordo com Amador, et al (2011) o ensino da oncologia na grade curricular 

da encontra-se bastante limitado, o que implica dificuldades de atuar na área e de produzir um 

cuidado ampliado, o estudo pretende estar presente no grupo de evidências utilizadas pelos 

profissionais como base em suas praticas clínicas e educacionais. 

Na perspectiva da pesquisa, o estudo também contribuiu para a consolidação do Grupo 

Interdisciplinar de Estudo e Pesquisa em Oncologia (GIEPO). Com isso, espera-se que o 

trabalho proposto, contribua tanto diretamente quanto indiretamente na assistência prestada às 

crianças com câncer e seus familiares. 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

2 REFERENCIAL CONCEITUAL 

 

2.1 A ESPECIDADE DO CÂNCER INFANTIL NA INFÂNCIA 

  

O câncer representa um problema de saúde publica, tanto nos países desenvolvidos 

quanto nos países em desenvolvimento. Considerada uma doença rara, o câncer infantojuvenil 

(crianças e adolescentes entre 0 e 19 anos), corresponde a entre 1% e 3% de todos os tumores 

malignos na maioria das populações. (INCA, 2008).  

Para a estimativa de incidência por câncer na infância e juventude, é necessária a 

implantação de sistemas de informação com Registros de Câncer de Base Populacional 

(RCBP). No Brasil, existem, atualmente, 28 RCBP, sendo que, desses, 20 apresentavam 

informações consolidadas para um ano. (INCA, 2014) 

 

 

Com base nos RCBP brasileiros o percentual mediano dos tumores pediátricos situa-

se próximo a 2,5%, o que permite o calculo estimado de 9.386 casos por ano de 

tumores pediátricos no país, se retirados os tumores de pele não melanoma do total 

estimado para a população em geral. (INCA, 2014, p.19) 
 

 

 

Apesar de todo avanço da ciência, o câncer infantil, ainda permanece com a maioria das 

suas causas desconhecidas, o que difere dos tumores em adultos, que atualmente tem um 

número significativo de fatores de risco relacionados. 

Assim como qualquer tipo de tumor, o câncer pediátrico corresponde a um grupo de 

várias doenças que tem em comum a proliferação descontrolada de células anormais e que pode 

ocorrer em qualquer local do organismo, principalmente nas células do sistema sanguíneo e dos 

tecidos de sustentação. 

As formas mais frequentes de câncer na infância são as leucemias, principalmente a 

leucemia linfoide aguda, sendo também muito recorrentes os tumores de sistema nervoso 

central, o neuroblastoma (tumor das células do sistema nervoso periférico frequentemente de 

localização abdominal), Tumor de Wilms (tumor renal), retinoblastoma (tumor da retina do 

olho), tumor germinativo (tumor que vão dar origem às gônadas, osteosarcoma (tumor ósseo) 

e sarcomas (tumor das partes moles). (INCA 2008) 
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Com base no Registro de Câncer por Base Populacional (RCBP), que utiliza o limite 

de 18 anos, como é preconizado pelo Instituto Nacional de Câncer (INCA), observa-

se uma predominância dos casos de leucemia, que podem chegar a 45% de todos os 

casos de tumores pediátricos, seguidos de linfomas, com 25%. Em se tratando dos 

tumores considerados sólidos, os tumores do Sistema Nervoso Central são os mais 

incidentes e podem atingir a taxa de 22% de todas as neoplasias da infância, 

acometendo principalmente a faixa etária entre 4 e 9 anos de idade. (INCA, 2008, 

p.251) 

 

 

 

A localização e o tipo do tumor variam de acordo com a idade da criança, cerca de 50% 

dos casos, elas possuem até 5 anos de idade ao diagnóstico. Porém 15% das neoplasias ocorrem 

em crianças com menos de 2 anos de idade. (INCA, 2014). 

Clinicamente, as neoplasias pediátricas possuem um período de latência menor, 

apresentando um crescimento rápido, porém com melhor resposta ao tratamento do que os 

tumores que acometem os adultos. De acordo com (INCA, 2008, p. 19): 

 

 

A maioria dos tumores pediátricos apresenta achados histológicos que se assemelham 

a tecidos fetais nos diferentes estágios de desenvolvimento, sendo considerados 

embrionários. Essa semelhança ao tecido embrionário gera grande diversidade 

morfológica resultante das constantes transformações celulares, podendo haver um 

grau variado de diferenciação celular. Por essa razão as classificações utilizadas nos 

tumores pediátricos diferem das utilizadas nos adultos, sendo a morfologia o principal 
aspecto considerado. 

 

 

 

Essas neoplasias, muitas vezes podem apresentar sinais e sintomas que provavelmente 

serão confundidos com diversas patologias pediátricas, o que pode, em muitos casos, 

obscurecer a visão de toda a equipe interdisciplinar presente na rede de atenção do câncer, 

retardando assim o diagnóstico precoce. Tendo em vista que a sobrevida no câncer esta 

relacionada a diversos fatores, entre eles, os relacionados ao paciente, como sexo e idade, assim 

como a localização, extensão e tipo do tumor. (INCA, 2008) 

Além disso, é possível citar também as questões inerentes à organização do sistema de 

saúde, que podem implicar diretamente na maior ou menor facilidade e oportunidade de 

diagnóstico, referência para tratamento, qualidade do tratamento e suporte social agregando 

sobre as contribuições para determinar chances diferenciadas de sobrevida da criança e do 

adolescente com câncer. 
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A sobrevida dessas crianças com câncer apresenta melhora significativa nos últimos 30 

anos, uma vez que antes, o câncer era uma doença quase sempre associada a morte, hoje, na 

maioria dos centros desenvolvidos, sua cura ultrapassa a faixa de 70% dos casos. (INCA, 2014) 

Mesmo o Brasil tendo os resultados positivos dos seus muitos serviços especializados 

na oncologia pediátrica, ele continua sendo comparado com os países mais ricos, fazendo com 

que as médias de sobrevida no país ainda estejam abaixo daquela esperada para o 

desenvolvimento e conhecimento técnico apresentado até o momento pelo sistema de saúde.  

Ainda assim, atualmente, a mortalidade no grupo de 0 a 19 anos, apresenta-se como 

umas das principais causas de óbito, proporcionalmente, na medida em que houve redução das 

causas relacionadas à prevenção por imunização e outras ações básicas de saúde, assim como a 

melhores condições de vida. (INCA, 2008) 

Não são conhecidos fatores de risco que determinem maior probabilidade de 

aparecimento dos tumores nem maior risco para a letalidade por essa causa. As propostas das 

políticas públicas para a questão do câncer na infância e adolescência vão se justificar pela 

expressão da mortalidade proporcional que é demonstrada atualmente nesse grupo. 

 

 

As estratégias de ampliação da sensibilidade do sistema de saúde e serviços em geral, 
visando a suspeita diagnóstica nos casos sugestivos, mesmo sendo a maior parte de 

seus sinais e sintomas inespecíficos, poderão resultar na detecção precoce dos casos, 

impulsionando a necessidade da organização da rede de serviços, nos seus diferentes 

níveis de assistência, de modo a garantir o acesso também precoce ao tratamento 

adequado e de qualidade. (INCA, 2014, p.21) 
 

 

É de suma importância que as crianças e adolescentes com câncer tenham contato com 

um atendimento que contemple uma atenção global, que se inicie no acesso à prevenção, 

passando pelo diagnóstico, tratamento, reabilitação até a sua reinserção social. Para isso, o 

Ministério da Saúde, no ano de 2005, instituiu a Política Nacional de Atenção Oncológica por 

meio da Portaria GM/MS nº2. 439, de 8 de dezembro de 2005, que estabelece uma assistência 

à saúde de forma ampla, hierarquizada e articulada desde o nível da Atenção Básica com suas 

estratégias, até ao da Atenção Especializada de Média e Alta Complexidade. (INCA, 2014) 

Dessa forma evidencia-se que o atendimento das crianças e dos adolescentes acometidos 

pelo câncer não deve estar apenas localizado nos centros de alta complexidade e sim, em todos 

os níveis de saúde, destacando a importância da Atenção Básica e a Estratégia de Saúde da 



18 
 

Família na detecção precoce e no acompanhamento das crianças em todos os caminhos 

percorridos pela rede. 

A implantação de equipes multiprofissionais no tratamento contempla a orientação de 

realizar um atendimento global, uma vez que os profissionais vão atuar em suas especialidades, 

sincronizando-as trabalhando de forma transdisciplinar compreendendo o processo de 

adoecimento no contexto pessoal, familiar e social e não apenas no conhecimento biologicista. 

Esses profissionais serão responsáveis por todo o processo de orientação ao paciente e 

sua família sobre o diagnóstico e o tratamento mantendo uma articulação permanente com os 

serviços de média e alta complexidade em oncologia. (INCA, 2014) 

Para esse serviço ser considerado um atendimento digno a essas crianças, cada 

profissional é apossado de suas atribuições, onde vão compartilhar responsabilidades com o 

estabelecimento de fluxos ágeis e resolutivos, em que cada nível de atenção a partir daí possa 

atuar dentro de suas especificidades. 

Nesse contexto, o enfermeiro é responsável pelo planejamento, gerenciamento, 

coordenação, orientação e avaliação das atividades pertinentes a toda equipe de enfermagem, 

onde vão atuar em conjunto desde a identificação precoce de sinais e sintomas de câncer nas 

crianças até a viabilização de encaminhamentos para Unidades de Assistência de Alta 

Complexidade em Oncologia. 

A atuação do Enfermeiro precisa ser completa, direcionada e humana, uma vez que não 

está tratando-se apenas de uma criança ou de um adolescente com câncer, trata-se de um ser em 

desenvolvimento, de uma família e de um contexto social, que precisa ser levado em 

consideração na hora de planejar, desenvolver, avaliar e aplicar os cuidados (INCA, 2008) 

 Acompanhar as crianças e os adolescentes junto de suas famílias durante os tratamentos 

oferecidos também é uma das atribuições do Enfermeiro e sua equipe, pois nesse momento que 

serão realizadas as orientações necessárias e pertinentes tanto ao tratamento propriamente dito 

quanto alguns cuidados especiais que a família deve ter, como por exemplo, com a cobertura 

vacinal dessa criança. 

 

2.2  VACINAÇÃO ESPECIAL 

 

O Programa Nacional de Imunização foi criado a partir de uma corrente que defendia 

maiores investimentos no controle de doenças infecciosas preveníveis por imunização, após o 

sucesso da campanha de Erradicação da Varíola. (TEMPORÃO, 2003)  
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Citado como referencia mundial pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o 

programa oferece imunobiológicos necessários para a prevenção de doenças a todas as crianças 

que nascem no país com o objetivo de alcançar coberturas vacinais de 100% em todos os 

Estados e municípios através de ações e campanhas planejadas sistematicamente.  

No panorama de saúde publica, o Brasil apresenta uma realidade pela qual o número de 

óbitos por doenças imunopreviníveis está cada vez mais reduzido, dando-se por resultado das 

constantes atualizações que se fizeram necessárias no programa. 

 

 

Houve investimento de recursos consideráveis na adequação de sua rede de frio, na 
vigilância de eventos adversos pós-vacinais, na universalidade do atendimento, nos 

seus sistemas de informação, descentralizou as ações e garantiu capacitação e 

atualização técnico gerencial para seus gestores em todos os âmbitos. (CABRAL et 

al., 2011, p. 553)  
 

 

No entanto, mesmo com todas as mudanças propostas ao PNI, existem alguns fatores 

que vão enfatizar o fato de que nenhuma vacina confere 100% de proteção, podendo até causar 

danos graves a saúde. Dentre esses fatores pode-se citar a variabilidade genética da população, 

a via de administração, o esquema vacinal, a experiência imunológica anterior, algumas 

patologias como o câncer infantil e até mesmo tratamentos que deprimem ou comprometem o 

sistema imunológico como a quimioterapia. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006).  

 

 

Sempre há risco quando se aplicam imunobiológicos destinados a imunização passiva 

ou ativa. Sendo pequeno o risco pequeno para as vacinas licenciadas, quando estas 

são aplicadas em pessoas imunocompetentes. Em indivíduos imunodeprimidos o risco 

praticamente não aumenta para vacinas bacterianas ou de origem genética, mas é 

bastante variável para vacinas vivas atenuadas. (SUCCI, 2006, p. 94)  

 

 

Tratando-se da população brasileira, que atualmente apresenta números significativos 

de novos casos de câncer anualmente, parte dessa população, devido o seu estado imunológico 

deprimido ou comprometido vão necessitar de imunobiológicos especiais; os inativados, 

subunitárias, recombinantes, polissacarídeos e de toxóides, implicando em menores riscos e 

uma memória imunológica nem tão eficaz para quem as recebe. (CABRAL et al., 2011) 

  As crianças são consideradas como parte dessa população, pois são diagnosticadas com 

câncer principalmente no mesmo período de realização do calendário vacinal entre 0 e 6 anos, 

onde na maioria das vezes são submetidas a protocolo rígido de exames, tratamentos e até 
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mesmo procedimentos mais invasivos que provavelmente vão comprometer o seu estado 

imunológico.  

  Sendo assim, para que esse grupo tivesse acesso aos imunobiológicos de maneira mais 

segura, o Ministério da Saúde, no ano de 1993, iniciou a implantação dos Centros de Referência 

de Imunobiológicos Especiais (CRIEs), que disponibiliza imunobiológicos de moderna 

tecnologia aos portadores de imunodeficiência congênita, neoplasias malignas que estão em 

tratamento quimioterápico, radioterápico ou com altas doses de corticosteroide por tempo 

prolongado cujo esquema vacinal precisa ser continuado. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). 

 Para que as crianças e adolescentes que estão na faixa etária do esquema vacinal tenham 

acesso aos imunobiológicos do CRIEs, é necessário que o médico, junto da equipe 

multiprofissional, avalie e elabore um relatório completo do histórico da doença e as 

necessidades que a mesma gerou fazendo-se necessário a utilização das vacinas especiais. Uma 

vez, realizado o relatório, o cuidador da criança é orientado a comparecer com o mesmo ao 

posto do CRIEs para iniciar o uso dos produtos disponíveis e prescritos para as crianças 

acometidas ao câncer. 

 Prioriza-se que a avaliação da criança e do adolescente com câncer deve ser rigorosa na 

verificação das condições de imunossupressão relativas à própria doença, da terapia à qual está 

ou foi submetida e os riscos da doença que se pretende prevenir. 

 A estratégia de vacinas as pessoas que convivem com essas crianças e adolescentes 

imunossuprimidos, tem sido adotada de modo a diminuir o risco de transmissão do patógeno 

saudável. As principais vacinas administradas são contra a varicela, influenza e poliomelite, 

que particularmente precisa ser cautelosamente indicada e administrada, pois dependendo da 

sua forma de apresentação, após a administrada, o indivíduo pode liberar o vírus vacinal no 

ambiente pelas fezes ou saliva, sendo preconizada a vacina que contém o vírus inativado (VIP) 

na sua apresentação. (INCA, 2014) 

 Segundo orientações propostas pelo Ministério da Saúde (2006): Vacinas de vírus ou 

bactérias vivas contra; febre amarela, bacillus calmette guérin (BCG), rotavírus, varicela, 

tríplice viral, e vacina oral contra poliomelite (VOP), estão contra indicadas, todavia, vacinas 

inativadas, subunitárias, recombinantes, polissacarídicas e de toxoides podem ser aplicadas, 

sabendo que a eficácia da resposta vacinal pode estar reduzida. 

Existem alguns imunobiológicos, devido a sua apresentação vão ser considerados como 

vacinas sob consulta, pois, podem ser administradas antes ou depois do tratamento, dependendo 

do estado imunológico da criança ou adolescente. As vacinas sob consulta são; Pneumococo, 

Haemophilus influenza B ou Hib, Meningococo, febre Tifoide e Anti Rábica. (INCA, 2014) 
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Ser prudente é a principal atribuição de todos os profissionais envolvidos nos cuidados 

que são prestados tanto para a criança quanto para o adolescente imunodeprimido desde a sua 

entrada no serviço de saúde na Unidade Básica de Saúde até o seu tratamento em Unidades 

complexas de tratamento do câncer, pois serão esses profissionais que vão evitar ou até mesmo 

promover a disseminação de alguma bactéria ou algum vírus no organismo desse infanti, 

podendo causar a morte dele. 

 

 

Com relação aos profissionais que estão em contato mais próximo com essas crianças, 

eles devem estar atentos às informações necessárias sobre a vacinação adequada para 
os cuidadores e familiares comunicantes, assim como a vacinação já realizada na 

criança ou a ser protelada devido ao seu estado imunológico. (SUCCI, 2006, p.97) 

 

 

Para os profissionais de enfermagem que vacinam principalmente os Enfermeiros, que 

são responsáveis pelos serviços prestados pela equipe nas salas de vacina e campanhas de 

imunização, devem investigar se existe alguma precaução, ou contraindicação antes de utilizar 

o imunobiológico, assim como atuar na educação em saúde, onde vai estabelecer relação 

dialógica tanto com a sua equipe quanto com os usuários, com vistas a conscientizar sobre a 

situação de saúde doença da criança a ser vacinada e seus familiares. (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2006). 

De acordo com Cabral et al (2011), é necessário que os profissionais envolvidos, 

principalmente os enfermeiros, tenham acesso às principais terapêuticas adotadas para essas 

crianças, buscando informações adequadas e necessárias quanto às vacinas contraindicadas, 

imunização prévia ou especial para aquelas que estão em tratamento oncológico. 

Envolver-se também inclui treinar a sua equipe, propagando essas informações de 

maneira que eles possam oferecer um cuidado focado e integral, para que o Enfermeiro 

internalize essa pratica, é válido que ele utilize instrumentos facilitadores de ensino e 

aprendizagem, como as tecnologias educacionais, que com o passar dos anos integra-se se à 

saúde junto das tecnologias de informação e seus avanços. 
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2.3 A ENFERMAGEM E A UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIA NO CUIDADO À 

SAÚDE 

 

 Por vivermos numa era tecnológica, inserção da tecnologia no processo de ensino e 

aprendizado na enfermagem mostra-se cada vez mais evidente, uma vez que se apresenta como 

resultado de processos concretizados a partir da experiência cotidiana e pesquisa, para o 

desenvolvimento de um conjunto de conhecimentos com a finalidade de provocar intervenções 

sobre uma determinada situação prática.   

 Para Teixeira (2009, p.598): 

 

 

Nos dias atuais, o desenvolvimento da Tecnologia da Informação e Comunicação 

(TIC), tem sido cada vez mais significativo colocando à disposição dos profissionais 

e usuários em saúde, os mais diversos tipos de recursos tecnológicos ligados à 

informação e comunicação, modificando processos relacionados à assistência, à 

prática gerencial e a tecnologia educacional.  
 

 

Tendo em vista que a tecnologia é um importante instrumento no exercício de educar, é 

valido ressaltar que ela não se restringia em si, pois nesse parâmetro, ela está voltada para a 

organização lógica das atividades, de tal modo que possam ser sistematicamente observadas, 

compreendidas e transmitidas pelos profissionais que estão em contato tanto direto quanto 

indireto dela. (NIETSCHER et al., 2005) 

 Tratando-se então de um corpo de conhecimentos enriquecido pelo homem e não, mas 

apenas de artefatos e equipamentos, as tecnologias educacionais, vão ser utilizadas com o 

objetivo de instigar o seu usuário, a saber, fazer e saber usar o conhecimento e os equipamentos 

em todas as situações do cotidiano seja críticas ou rotineiras. (FROTA et al., 2013) 

 Por consistir num conjunto sistemático de conhecimentos científicos, a tecnologia 

educacional possibilita o planejamento, a execução, o controle e o acompanhamento tendo a 

capacidade de envolver todo o processo formal e informal. Uma vez aplicada, o profissional da 

saúde (educador), precisa ser um facilitador do processo de ensino aprendizagem e o usuário 

(educando), um sujeito participante desse processo. (NIETSCHER et al., 2005) 

 O enfermeiro no seu cotidiano vivencia situações nas quais a ação da enfermagem é 

direcionada para a educação no âmbito da saúde e dada a natureza da função, como profissional 

agenciador de conhecimentos, pode buscar opções que lhe ofereçam suporte para intervir junto 
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às pessoas, grupos, comunidades e até mesmo a sua equipe, com vistas a favorecer o 

gerenciamento de uma assistência integral. (TEIXEIRA, 2009) 

 Esses profissionais utilizam a tecnologia educacional de diversas maneiras nos 

diferentes níveis de atenção à saúde, que perpassa desde o setor primário até o mais complexo, 

incluindo também os docentes, mesmo deparando- se com a pratica tradicional de educar que 

estão expostos.  

 Dentre as formas mais utilizadas encontram-se; tecnologias gerenciais, assistências e de 

informação e comunicação que na maioria das vezes são complementadas com instrumentos 

dinâmicos e otimizadores como o ambiente virtual de aprendizado (AVA).   

 Destacar os aspectos de representatividade, homogeneidade e pertinência do uso da TE 

pelos enfermeiros educadores e cuidadores, foram uma das principais questões de um estudo 

que realizou uma reflexão das tecnologias educacionais a partir da concepção dos docentes de 

enfermagem, onde Nietscher et al (2005, p.345) acredita que: 

 
 

Os docentes participantes demonstram carência conceitual e metodológica a respeito 

do que é tecnologia educacional, despertando para a construção de novos projetos e 

novas estratégias de capacitação para a utilização das tecnologias no processo de 

trabalho de assistir, de gerenciar, de educar e de pesquisar do enfermeiro. 

  

 

Qualificar o ensino profissional na Enfermagem para o uso correto das tecnologias 

educacionais na saúde é o ponto de partida para se obter resultados positivos com essa prática. 

Uma vez que, são esses profissionais na grande maioria das vezes que vão acompanhar os 

pacientes por todos os caminhos que serão percorridos por eles. (FONSECA, 2011) 

 Sendo assim, cabe a eles o exercício de gerenciar, avaliar aplicar e integralizar os 

cuidados a serem prestados utilizando dos diversos instrumentos disponíveis para atuar 

sistematicamente, como nos casos de crianças com câncer na idade do esquema vacinal em 

tratamento imunodepressivo que necessitam imunobiológicos. 
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3 METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura com abordagem qualitativa para a 

identificação, caracterização, categorização e análise das produções na literatura científica. 

Recebe a denominação de integrativa porque fornece informações mais amplas sobre um 

assunto/problema, constituindo, assim um corpo de conhecimentos fazendo com que o 

revisor/pesquisador possa elaborar uma revisão integrativa com diferentes finalidades, desde 

para a definição de conceitos e revisão de teorias até, análises metodológicas dos estudos 

incluídos de um tópico particular. (ERCOLE et al.,2014) 

Esse método permite a utilização de pesquisa quase experimental e experimental, 

combinando dados de literatura teórica e empírica, gerando uma compreensão satisfatória do 

tema de interesse. A variedade que existe na composição desse tipo de estudo em conjunção da 

multiplicidade de finalidades que ele pode ter, apresenta um resultado completo de conceitos 

complexos, teorias, problemas relevantes para a enfermagem. (MENDES et al., 2008) 

A pesquisa qualitativa pode ser entendida como aquela que produz achados não 

provenientes de quaisquer procedimentos ou formas de quantificação. Por meio desta 

modalidade de pesquisa é possível compreender sobre o universo simbólico e particular das 

experiências, comportamentos, emoções, ou ainda, compreender sobre o funcionamento 

organizacional, os movimentos sociais, os fenômenos culturais e interações entre as pessoas, 

seus grupos sociais e instituições. (MEDEIROS, 2012) 

 

 

 3.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

  Para a construção de uma revisão integrativa relevante é preciso percorrer 6 

etapas distintas, similares aos estágios de desenvolvimento de pesquisa convencional; 1- 

estabelecimento de hipótese; 2- amostragem ou busca na literatura; 3- categorização dos 

estudos; 4- avaliação dos estudos incluídos; 5- interpretação dos resultados; 6- síntese dos 

resultados ou apresentação da revisão. (MENDES et al., 2008) 

Para elaboração e construção dessa revisão houve uma adaptação nas seis etapas 

propostas por Mendes et al (2008), representado figura 1:  
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    Figura 1 – Etapas da revisão sistemática da literatura                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria, 2016, adaptado de Mendes, 2008 

 

Na primeira etapa ocorreu tanto à definição do tema relacionado com a prática 

profissional quanto da pergunta que norteou a coleta de dados da revisão integrativa: O que há 

produzido na literatura nacional e internacional sobre o uso de tecnologias educacionais 

referenciadas aos Enfermeiros como instrumento mediador do ensino e aprendizado sobre o 

uso de imunobiológicos em crianças com câncer? Com base no questionamento foram 

estabelecidos as palavras-chave e descritores; na segunda etapa foram elaborados os critérios 

de inclusão, de exclusão, e seleção de bases de dados para a obtenção dos artigos; na terceira 

etapa, foi realizada a leitura flutuante dos textos, extração das informações referentes à temática, 

organização e sumarização dessas informações; na quarta fase, foi realizada a análise 

compreensiva e crítica dos estudos selecionados; na quinta fase, houve a discussão dos 

resultados alcançados; na sexta fase foi realizada a conclusão da revisão e criação do resumo 

com as evidências disponíveis. 

O desenvolvimento do estudo foi realizado com base nas produções científicas coletadas 

na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) na base de dados; Literatura Latino Americana e do 

Caribe de Ciências da Saúde (LILACS) na biblioteca Scientific Eletronic Library Online 

(SciELO). Além disso, foi utilizada como base de dados complementar para compor o estudo 

a base US National Library of Medicine National Institutes of Health (PubMed).  

Para a busca, foram utilizados os descritores definidos pelos; Descritores em Ciências 

da Saúde (DeCS) e Medical Subject Headings (MeSH): Enfermagem Oncológica/ Oncology 

1º Estabelecimento da 
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3º Avaliação dos 

estudos incluídos 

5º Interpretação dos 

resultados 

6º Síntese do 

conhecimento 
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Nursing, Vacinação/ Vaccination, Educação/Education, utilizando algumas chaves de pesquisa 

com o operador boleano AND.  

Tanto a seleção das bibliotecas virtuais quanto das bases de dados e seus descritores 

foram criteriosamente analisados para ampliar o escopo da pesquisa, minimizando possíveis 

vieses na elaboração da pesquisa em busca dos achados, que foi realizada no período de 

fevereiro a maio de 2016. Foram selecionados os seguintes filtros para a busca no PUBmed: 

Publication dates – 2006 to 2016; text aviability – full text; species – humans; languages – 

portuguese and english, os seguintes filtros para a busca na BVS; texto completo – disponível; 

idioma – português e inglês; ano de publicação – 2006 à 2016 e os seguintes filtros para a busca 

na SciElo; idioma – português e inglês; ano de publicação 2006 à 2016. 

Os critérios de inclusão definidos foram: ter aderência à temática. Os critérios de 

exclusão foram notas técnicas; publicações repetidas. Os critérios definidos foram aplicados 

nas três bibliotecas utilizadas para a busca. 

Para realizar a busca na BVS foram estabelecidas as seguintes chaves de pesquisa; 

 

1 - tw: (“descritor DeCs”) – para a busca isolada dos descritores 

2 - tw: (“descritor DeCs” AND “descritor DeCs”) – para a busca dos descritores combinados 

 

Para realizar a busca na PubMed foram estabelecidas as seguintes chaves de pesquisa; 

 

1 - “MESH TERMS” [    ] – para a busca isolada dos mesh terms – ex; “oncology nursing” 

[MESH TERMS]. 

2- “MESH TERMS” [   ] AND “MESH TERMS” [    ] – para a busca dos mesh terms 

combinados – ex; “education” [MESH TERMS] AND “vaccination” [MESH TERMS] 

 

Para realizar a busca na SciElo foram estabelecidas as seguintes chaves de pesquisa; 

 

1 - MESH TERMS – para busca isolada dos mesh terms 

2 - MESH TERMS AND MESH TERMS – para a busca dos mesh terms combinados 

Antes da definição das estratégias, elas foram testadas nas bibliotecas selecionadas para 

o estudo com o objetivo de, encontrar o maior número de produções de forma adequada para a 

seleção e composição no trabalho. 
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4 RESULTADOS 

 

No quadro 1 são evidenciados os achados do momento pelo qual os descritores foram 

empregados em suas bibliotecas e bases de dados específicas isoladamente, para que pudesse 

ter uma noção sobre a produção científica de um modo geral. 

 

Quadro 1 – Artigos encontrados de forma individual na Biblioteca Virtual em 

Saúde (BVS), SciElo e base de dados Pubmed: 

 

 

Descritores 

(Decs/MeSH) 

 

LILACS 

 

PubMed 

 

ScieLO 

 

TOTAL 

 

“Enfermagem 

Oncológica” / 

“Oncology Nursing” 

 

 

235 

 

 

1.935 

 

 

115 

 

 

2.285 

 

 

“Vacinação” / 

“Vaccination” 

 

633 

 

14.229 

 

1.046 

 

15.908 

 

“Educação” / 

“Education” 

 

12.927 

 

157.528 

 

21.792 

 

192.247 

 

Fonte: Elaboração própria. 2016 

 

 No quadro 2 está a representação do segundo momento da busca na biblioteca, onde os 

descritores foram combinados de dois em dois pelo operador boleano AND, mostrando os 

seguintes resultados. 

  

 Quadro 2 - Artigos encontrados após os descritores serem combinados em duplas 

na BVS, SciElo e Pubmed 

 

 

Descritores 

(Decs/MeSH) 

 

LILACS 

 

PubMed 

 

SciElo 

 

TOTAL 

 

“Enfermagem 

Oncológica” 

/”Oncology Nursing” 

AND  

 

 

1 

 

 

3 

 

 

0 

 

 

 

4 
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“Vacinação” / 

“Vaccination” 

 

 

“Vacinação” / 

“Vaccination” AND  

“Educação” /” 

Education” 

 

 

 

65 

 

 

791 

 

 

89 

 

 

945 

 

“Educação” /” 

Education” 

AND “enfermagem 

‘oncologica”/ 

“oncology nursing” 

 

 

 

11 

 

 

607 

 

 

8 

 

 

626 

 

No quadro 3 está a representação do terceiro momento da busca, onde os descritores 

foram empregados em trio, operados por boleano AND, mostrando os seguintes resultados. 

  

Quadro 3 – Artigos encontrados após serem combinados em trio na BVS, SciElo e 

Pubmed. 

 

Descritores 

(Descs/MeSH) 

 

LILACS 

 

Pubmed 

 

Scielo 

 

TOTAL 

“Enfermagem 

Oncologica”/”Oncology 

Nursing” AND  

“Vacinação”/”Vaccination” 

AND  

“Educação”/”Education”  

 

 

 

0 

 

 

 

2 

 

 

 

0 

 

 

 

2 

 

Fonte: Elaboração própria, 2016. 

 

 Foram identificados 1.577 artigos nas bases de dados consultadas. Após exclusão dos 

artigos repetidos, notas técnicas e que não atendiam os critérios de inclusão deste estudo foram 

incluídos para elegibilidade e incluídos em síntese 17 artigos. Durante esse processo de 

elegibilidade, 2 produções foram excluídas devido à falta acessibilidade, após tentativas na rede 

online e bibliotecas universitárias para que as mesmas pudessem ser acessadas. Com isso 
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restaram 15 artigos para a síntese. Todo o processo de identificação, inclusão e exclusão dos 

artigos esta apresentado na Figura 2. 

 

Figura 2 – Seleção dos estudos incluídos na síntese 

 

 

Fonte: Elaboração própria, 2016. 

 

 

4.1 CARACTERÍSTICAS DOS ESTUDOS 

 

Os artigos selecionados foram publicados no período de 2006 - 2016 em diversos tipos 

de revistas, tais como enfermagem geral, enfermagem oncológica e outras especialidades; 

foram desenvolvidos nos países: Austrália, Brasil, EUA, Finlândia e Rússia, nos tipos; revisão 

sistemática, estudo exploratório descritivo, quantitativo e/ou qualitativo, estudo 

fenomenológico, relato de experiência, notas de especialistas entre outros. Os resultados de 

N. de artigos repetidos 

(n = 06) 

N. de artigos rastreados 

(n = 1.555) 

N. de artigos notas 

técnicas (n = 16) 

N. de artigos em texto completo 

avaliado para elegibilidade 

(n = 146) 

N. de artigos em texto 

completos excluídos; 

Não adequação ao objeto  

(n = 56) 

Não adequação ao tema 

(n = 73) 

Indisponível na integra 

(n = 02) 

 

N. de estudos incluídos em 

síntese qualitativa (n = 15) 

In
cl

u
sã

o
 

E
le

g
ib

il
id

a
d

e 
S

el
eç

ã
o

 

N. de artigos excluídos; 

Titulo e resumo 

 (n = 1.409) 

Id
en

ti
fi

ca
çã

o
 

N. de artigos identificados no banco de dados de buscas 

Lilacs (n = 77); Pubmed (n = 1.403); SicElo (n = 97) 
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todos os estudos também estão dispostos na tabela de características, pois eles foram uma das 

peças fundamentais para a decisão de inclusão dos achados, uma vez que os mesmos dão a 

credibilidade devida aos estudos quando estão em sintonia com os princípios da pesquisa.  

Todos esses dados descritos acima estão expostos em forma de tabela na figura 3. 

   

Tabela 1: Artigos selecionados para a síntese segundo; título, autor, ano de publicação, 

país de origem, tipo de estudo e resultados. 

 

 

Autor/Ano 

 

País 

 

Tipos de estudo 

 

 

Resultados 

 

 

Raymond, C, 

2010 

 

 

Austrália 

 

 

Revisão sistemática. 

 

Não é possível desencorajar 

ou recomendar vacinação 

contra a gripe em crianças 

com câncer que são tratadas 

com quimioterapia. 

 

 

 

 

 

Cabral I et al, 

2011 

 

 

 

 

 

Brasil 

 

 

 

 

 

Estudo descritivo 

quantitativo 

 

O estudo revelou que 20% 

das crianças apresentaram 

doenças imunopreviníveis e 

16,6% receberam dose de 

imunobiológico especial pós-

diagnóstico oncológico; 

23,3% das mães ouviram 

falar sobre vacinas especiais e 

43,3% afirmaram não ter 

recebido informação alguma 

sobre. 

 

 

 

 

Geer J, 2016 

 

 

 

 

Estados 

Unidos 

 

 

 

 

Relato de experiência 

 

Após as intervenções, as 

taxas de vacinação 

melhoraram muito. 

A taxa da vacina contra o 

pneumococco melhorou de 

71% para 100% e as taxas da 

vacina contra a gripe também 

chegou a 100%. 

 

 

 

Vieira R, et al 

2013 

 

 

 

Brasil 

 

 

 

Estudo construtivo 

qualitativo 

 

 

 

Confirmou-se a 

desinformação sobre o tema; 

a cartilha é um instrumento 

que pode permitir o alcance 

de níveis adequados de 

adesão à vacinação, 

proporcionando assistência 

segura ao paciente. 



31 
 

 

 

Oliveira D, et 

al, 2010 

 

 

Brasil 

 

 

Estudo exploratório 

descritivo 

quantitativo 

 

 

A maioria dos profissionais 

prioriza mais a técnica do que 

a atividade educativa 

    

 

 

 

 

Santos S, et al. 

2006  

 

 

 

 

Brasil 

 

 

 

 

Estudo descritivo 

quantitativo 

 

 

 

As Instituições de Ensino 

Superior tem papel primordial 

na prevenção e controle das 

doenças imunopreviníveis, 

pois é durante a formação 

acadêmica que se 

fundamentam conceitos e é 

construído o conhecimento. 

 

 

 

Grechukha 

TA, et al. 2015 

 

 

 

 

Rússia 

 

 

 

 

Nota de especialistas 

 

O Departamento de Vacinas e 

Prevenção de Doenças vão 

continuar pesquisando e 

comunicando a segurança das 

vacinas de acordo com todas 

as crianças e suas doenças 

crônicas em questão 

 

 

 

 

 

Wilson K, et al. 

2014 

 

 

 

 

 

Canadá 

 

 

 

 

 

Nota de especialistas 

 

Manter a confiança vacinal 

continuara sendo uma 

prioridade para os programas 

de vacina internacional ao 

longo dos próximos 5 anos, 

exigindo a detecção precoce 

de hesitação vacinal e outras 

razões específicas para 

desconfiar das vacinas 

indicadas nas demais 

situações 

 

 

 

 

 

 

Stockwell M, 

Fiks A. 2013 

 

 

 

 

 

Estados 

Unidos 

 

 

 

 

 

Revisão integrativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Múltiplas estratégias 

emergentes têm sido 

implementadas para 

promover a vacinação e 

compreensão das vacinas a 

nível do prestador, sistema de 

saúde da família e da 

comunidade. Novas pesquisas 

estão demonstrando cada vez 

mais benefícios dessas novas 

abordagens. 
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Nikula A, et al 

2011 

 

 

 

 

Finlândia 

 

 

 

 

 

Estudo descritivo 

quanti-quali 

 

 

Os estudantes avaliaram seu 

nível de competência vacinal 

tão alto, que de acordo com a 

autoavaliação, a melhor área 

de competência foi; execução 

da vacinação bem como nas 

recomendações e 

contraindicações 

 

Melo M, 

Queluci G, 

Gouvea M. 

2014 

 

 

Brasil 

 

 

Estudo descritivo 

qualitativo 

 

Elementos potencializadores 

e limitantes da residência 

nortearam o desenho de um 

protocolo prático 

 

 

 

 

 

Amador D, et 

al. 2011 

 

 

 

 

Brasil 

 

 

 

Estudo exploratório 

qualitativo 

 

Os resultados ressaltam a 

atuação na oncologia 

pediátrica exige profissionais 

com responsabilidade, 

compromisso, preparo 

adequado e sensibilidade para 

cuidar da criança com câncer. 

 

 

 

 

 

Calil A, Prado 

C. 2009 

 

 

 

 

Brasil 

 

 

 

 

Estudo descritivo 

qualitativo 

 

O ensino de graduação em 

Enfermagem deve ser 

orientado aos problemas mais 

relevantes do país, 

fundamentado nos diferentes 

níveis de atuação do 

enfermeiro subsidiado no 

desenvolvimento progressivo 

de suas competências. 

 

 

 

 

 

 

Salles P, Castro 

R. 2010 

 

 

 

 

 

 

Brasil 

 

 

 

 

 

 

Estudo descritivo 

qualitativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

A avaliação foi positiva e as 

informações foram 

consideradas esclarecedoras 

pela maioria dos 

participantes, dos quais 

alguns contribuíram com 

sugestões, que foram 

acrescentadas ao material. 
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Frederickson 

K, Fridman M. 

2014 

 

 

 

 

 

 

Estados 

Unidos 

 

 

 

 

 

Estudo 

fenomenológico 

descritivo 

 

 

 

Muitos participantes 

discutiram a experiência de se 

tornarem especialistas em 

seus tópicos, negociar 

mudanças de prática com a 

administração de enfermagem 

e do conselho médico, 

apresentar seu trabalho em 

conferências locais, nacionais 

e internacionais. 

 

 

Fonte: Elaboração própria, 2016. 

 

Após a caracterização, as produções passaram por uma análise de forma compreensiva 

a partir da leitura em profundidade comparativa para que pudessem passar pelo processo de 

categorização. Nesse processo de análise, foi identificado que os artigos abordavam as 

principais temáticas desse estudo individualmente entre eles, sendo elas; vacinação especial; 

tecnologia na saúde e o ensino de enfermagem em oncologia. 

Sendo assim, foram identificadas 3 categorias temáticas emergentes da análise – A 

vacinação e suas ocasiões especiais; A tecnologia, a saúde e a educação; Os desafios do ensino 

de enfermagem e a oncologia pediátrica. A representação das produções científicas analisadas 

organizadas e numeradas de 1 a 15 em suas categorias temáticas pode ser vista na figura 4. 

 

Figura 3 – Artigos organizados por categorias temáticas 

 

 

CATEGORIAS TEMÁTICAS 

 

ARTIGOS 

 

 

 

 

 

A vacinação e suas ocasiões especiais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Increasing vaccination rates in a pediatric 

chronic hemodialysis unit (O aumento das taxas 

de vacinação em uma unidade de hemodiálise 

crônica pediátrica. (1) 
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A vacinação e suas ocasiões especiais 

 

  

 

- Cochrane review summary for cancer nursing: 

influenza vaccination in children having 

chemotherapy for câncer. (Revisão cochane do 

comentário de enfermagem oncológica: A 

vacinação contra influenza em crianças com 

quimioterapia para o câncer (2) 

 

 

- Vacinação: O fazer da enfermagem e o saber das 

mães e/ou cuidadores (3)  

 

- Conhecimento de mães de crianças com câncer 

sobre vacinação especial (4)  

 

- Importance of vaccine safety in children with 

chronic conditions – Experience at the Scientific 

Centre for Children´s Health in Moscow, Russia. 

(Importância da segurança da vacina em crianças 

com doenças crônicas - Experiência no Centro 

Científico para a Saúde da Criança em Moscow, 

Russia). (5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tecnologia, a saúde e a educação 

 

- Opportunities for utilizing new techonologies to 

increase vaccine confidence. (Oportunidades 

para a utilização de novas tecnologias para 

aumentar a confiança na vacina). (6) 

 

- Validação de material informativo a pacientes 

em tratamento quimioterápico e aos seus 

familiares (7) 

 

- Vacinação contra Influenza: Construção de um 

instrumento educativo para maior adesão dos 

profissionais de enfermagem (8) 

 

- Utilizing health information technology to 

improve vaccine communication and covarege 

(Utilizando a tecnologia da informação para 

melhorar a comunicação da vacina e cobertura.) 

(9) 
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Os desafios do ensino de enfermagem e a 

oncologia pediátrica 

 

- Problematizando a residência multiprofissional 

em oncologia: Protocolo de ensino prático na 

perspectiva de residentes de enfermagem. (10) 

 

- Oncology Nurses and the experience of 

participation in an Evidence-Based Pratice 

Project (As Enfermeiras da oncologia e a 

oprotunidade de participar de um projeto de 

Prática-Baseada em evidência). (11) 

 

- Vaccination competence of graduation public 

health nurses students. (Competência em 

vacinação dos graduandos de enfermagem de 

Saúde Publica) (12) 

 

- O papel das instituições de ensino superior na 

prevenção de doenças imunopreviníveis. (13) 

 

- O ensino da oncologia na formação do 

Enfermeiro (14) 

 

- Concepção dos Enfermeiros acerca da 

capacitação no cuidado à criança com câncer. (15) 

  

 

Fonte: Elaboração própria, 2016. 

 

4.1.1 A vacinação e as suas ocasiões especiais 

Nessa categoria, os artigos selecionados, abordam a vacinação; em suas modalidades 

tradicional e especial, os principais participantes e os seus papéis no processo de vacinação, a 

importância de se manter a vacinação mesmo quando alguma situação como o câncer e o seu 

tratamento estão em questão.   

Oliveira et al (2010), relata que a redução da mortalidade infantil foi possibilitada por 

meio da implantação do (PNI) e suas estratégias, Cabral et al (2011), completa trazendo que, 

parte da população devido o seu estado imunológico deprimido ou comprometido necessita de 

imunobiológicos especiais, pois segundo Geer (2016), crianças com doenças crônicas tem um 

risco aumentado para complicações graves de doenças infantis evitáveis por vacinação. 

Oliveira et al (2010), contempla o enfermeiro como o principal responsável pela sala de 

vacinação, tendo que prestar todos os cuidados possíveis à clientela desde a disposição de um 

local adequado até a sua atualização técnica-cientifica junto da sua equipe. 
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Raymond (2010) e Grechukha et al (2015), dizem que como as crianças com câncer em 

tratamento, são propensas a desenvolver doenças evitáveis, a partir da administração de alguns 

imunobiológicos, é preciso avaliar a eficácia das vacinas que são indicadas e até os efeitos reais 

daquelas que não são, afim de elevar as taxas vacinais e a confiança dessa população nos 

imunobiológicos assim como em seus benefícios.  

 

4.1.2 A tecnologia, a saúde e a educação. 

Os artigos selecionados nessa categoria trazem a tecnologia em suas modalidades; 

assistencial, gerencial, informacional e educacional nas diversas situações de uso, 

principalmente na vacinação infantil especial. 

Para Wilson et al (2014), a revolução digital tem proporcionado novos mecanismos para 

os funcionários de saúde pública para comunicar ao público sobre imunização com informações 

cientificamente precisas de acordo com as particularidades e necessidades apresentadas, no 

entanto, eles precisam ser incentivados para aderir tal tendência e suas intervenções em suas 

práticas, segundo Stockwell e Fiks. (2013) 

Educar em saúde, principalmente em situações especiais, tem sido cada mais exigido, 

devido ao modelo de atendimento de saúde em que se valorizam outros aspectos além do 

biológico. Salles et al, (2010), percebeu que na atenção interdisciplinar no tratamento do câncer 

infantil, existe uma necessidade da utilização de tecnologia educacional, em forma de impresso, 

para dinamizar e estreitar as orientações que são compartilhadas, principalmente pelos 

Enfermeiros aos cuidadores das crianças. 

Somente pela comunicação efetiva é que o enfermeiro poderá identificar e atender as 

necessidades de saúde do paciente ajudando-o a conceituar seus problemas, enfrenta-los e 

encontrar alternativas de soluções dos mesmos. (SALLES et al, 2010) 

Vieira et al (2013) acredita que a utilização da tecnologia educacional também precisa 

estar presente no processo de educação continuada desses profissionais que atendem as 

crianças, pois não basta realizar ações educativas somente ao paciente, seus cuidadores e 

comunidade, é preciso atingir todos os envolvidos. 

 

4.1.3 Os desafios do ensino de enfermagem e a oncologia pediátrica 

Os artigos que contemplam as temáticas dessa categoria abordam o ensino da 

enfermagem oncológica como um fator determinante para uma atenção de qualidade aos 

pacientes, principalmente pediátricos. Calil e Prado (2009) dizem que as áreas de atuação do 

Enfermeiro, junto a esses clientes são amplas, inseridas no cuidado primário até o terciário, 
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reabilitação e intervenção, sendo assim, faz-se necessário, a preparação de docentes e discentes 

para o enfrentamento dessa realidade epidemiológica nacional.  

Para Santos et al, (2006), as instituições de ensino superior apresentam o papel mais 

importante neste cenário, uma vez que é a partir daí que o profissional terá o contato com tudo 

que lhe cabe para prestar uma assistência completa e adequada 

Amador et al (2011), relata que, os egressos dos cursos de graduação em Enfermagem 

enfrentam dificuldades relacionadas a essas novas demandas descritas por Calil e Prado (2009). 

A oncologia é uma área muito específica, que não faz parte, na maioria das vezes, do currículo 

generalista para a formação do enfermeiro. Nikula et al (2012), sugerem que os profissionais, 

inclusive os vacinadores após especialização, continuem se atualizando e desenvolvendo suas 

competências para que possam compartilhar, não só na saúde pública, mas em todos os 

ambientes de saúde pelo qual os pacientes em questão estarão presentes, desde o seu diagnóstico 

até a sua reabilitação. 

Melo et al (2014) apresenta uma modalidade de ensino prático presente na saúde que é 

a residência, um treinamento em serviço, tendo como base a aprendizagem pela prática 

cotidiana, uma condição necessária para ampliar as dimensões realizadoras do trabalho na 

saúde. Nessa modalidade é de extrema relevância a prática baseada em evidências confiáveis. 

Fridman e Frederickson (2014) relatam que muitos enfermeiros compartilham da importância 

de fazer a diferenças para os pacientes e que a prática baseada em evidência apresenta 

implicações para o custo e qualidade da assistência, tanto para o profissional quando ao 

paciente. 
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5 DISCUSSÃO 

 

5.1 A VACINAÇÃO E SUAS OCASIÕES ESPECIAIS 

 

O (PNI) foi citado em dois estudos presentes nessa categoria. Um estudo descritivo 

quantitativo (4) apresenta o Programa como referência mundial que visa oferecer 

imunobiológicos necessários para a prevenção de doenças a todas as crianças nos primeiros 

cinco anos de vida que nasçam no país, uma vez que estes indivíduos se encontram, do ponto 

de vista imunológico, mais suceptíveis às doenças, como levanta o estudo exploratório descrito 

também quantitativo (3). Ambos quantificam positivamente o fato da morbimortalidade infantil 

ter dimuido devido às ações planejadas e sistematizadas para alcançar a faixa dos 100% de 

cobertura vacinal em todos os Estados e municípios. 

 No entanto o estudo (4) vai além e diz respeito sobre o estado imunológico deprimido 

e/ou comprometido de uma parcela da população, necessitando de imunobiológicos especiais, 

que são produzidos e administrados de forma diferenciada do que proposto pelo PNI, porém 

complementar. Os (CRIEs) são responsáveis por disponibilizar esses imunobiológicos 

especiais, para os portadores de quadros clínicos especiais, descritos por (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2006) como; indivíduos que por uma susceptibilidade aumentada à doença ou risco 

de complicação para si ou para outros decorrentes de motivos biológicos como; 

imunodepressão, asplenia, transplante, AIDS, convívio com imunodepremidos, intolerância aos 

imunobiológicos devido a alergia ou evento adverso grave, por exposição inadvertida a agentes 

infecciosos, motivos profissionais ou violência contra a pessoa. 

Outras situações como, portadores de neoplasias malignas que estão em tratamento 

quimioterápico, radioterápico ou com altas doses de corticoides são levantadas pela produção 

(4), complementando então as situações pelo qual os CRIEs são acionados.  

Considerando o estado imunológico das crianças que são diagnosticadas com câncer na 

idade vacinal, em média do 0 – 6 anos de idade, é possível se deparar com um estado suprimido 

em consequência do tratamento selecionado, aumentando tanto a vulnerabilidade às doenças 

evitáveis, quanto à necessidade de dar continuidade no esquema vacinal, mesmo que ele seja 

adaptado (4). Essa necessidade é evidenciada também no estudo (5) quando diz que a 

priorização de imunizações em favor de pacientes com várias formas de doença crônica é um 

dos princípios básicos do Programa Alargado de Vacinação (PAV), priorizado pela OMS na 

Rússia. 
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 O estudo (2), uma revisão sistemática, traz logo em sua introdução o quanto essas 

crianças ficam vulneráveis quando diz que; as crianças que têm a quimioterapia para o 

tratamento do câncer são propensas a desenvolver infecção pelo vírus influenza, podendo gerar 

hospitalização prolongada à interrupção do tratamento, o aparecimento de outros resultados 

adversos graves como sequelas e até mesmo a morte.  

Tendo em vista que o ato de imunizar em situações especiais é de responsabilidade de 

uma equipe multiprofissional e interdisciplinar, é preciso que todos estejam sempre atualizados 

e preparados, pois essas crianças como mostra o estudo (4) precisam ser avaliadas 

criteriosamente no que diz respeito a seu estado imunológico vacinal e os seus cuidadores e 

comunicantes atualizados quanto às questões relacionadas ao seu próprio esquema vacinal e da 

criança em foco. 

 O estudo (3) descreve o enfermeiro e a sua equipe como os responsáveis por todo o 

processo de imunização, a saber; orientar e prestar assistência à clientela em condições seguras, 

com responsabilidade e respeito; promover local com materiais e imunobiológicos em 

condições ideais de conservação; manter os equipamentos em bom estado de funcionamento; 

acompanhar as doses administradas em acordo com a meta pré-estabelecida; averiguar os 

efeitos adversos ocorridos; fazer busca ativa daqueles que não compareceram na vacinação, 

divulgar as vacinas disponíveis; capacitar à equipe; acompanhar as coberturas vacinais e buscar 

atualização do conhecimento técnico científico, além de considerar também elementos 

multidiscilplinares. Mesmo não tratando da oncologia pediátrica ele trás elementos chaves pelo 

qual o atendimento especializado da oncologia precisa ter. 

Outro fator levantado que interage com o estudo (4) é a educação em saúde, por exercer 

um papel importante enquanto processo de comunicação e dialogo, uma vez que o processo de 

promoção, prevenção, cura e reabilitação também é um processo pedagógico (5) presente na 

dinâmica de atenção e tratamento da criança com câncer. 

Nesse processo educacional, vale considerar o conhecimento dos usuários como 

conjunto de saberes compartilhados e vivenciados em suas experiências, tornando-os co-

participantes do processo de construção da saúde. Sendo as mães, os familiares e/ou cuidadores 

mais presentes na imunização e hospitalização respectivamente como mostra os resultados do 

estudo (3) onde obteve 38 mães de uma amostra de 43 e o estudo (4) com 30 mães participantes 

no total. 

Alguns fatores podem influenciar no conhecimento das mães quanto às doenças 

imunopreviníveis. Todos os estudos dessa categoria apresentam pelo menos um ou mais desses 

fatores em seu conteúdo, a saber; ausência de enfermeiro na sala de vacinação (3) falta de 
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informação quanto à vacinação especial (4), distanciamento dos profissionais quanto a sua 

atuação técnico-científica-educativa (3-1), falta de atualização profissional (4), ausência de 

prática baseada em evidência (1-2), pouca confiabilidade dos profissionais nos imunobiológicos 

especiais (5-1-2). 

A ausência do Enfermeiro na sala de vacinação é um fator que além de insustentar a 

dinâmica do tratamento e atenção multi-interdisciplinar, afeta o conhecimento das mães 

diretamente, pois cabe a ele ficar atento e identificar os sinais verbais e não verbais que podem 

demonstrar tanto o interesse quanto as necessidades que elas apresentam sobre a imunização 

dos seus filhos (3). Esse fator, uma vez relacionado com a falta de informação quanto à 

vacinação especial aparece como questionamento; qual o conhecimento das mães sobre as 

vacinas recebidas pela criança? No estudo (3) e no estudo (4) como; será que as mães estão 

recebendo informações quanto à questão vacinal de seus filhos no período diagnóstico e/ou 

tratamento oncológico? 

Os resultados desses estudos mostram que 13 das mães num total de 43 do estudo (3) 

não recebem orientações sobre a vacina administrada e 13 das mães num total de 30 do estudo 

(4) não receberam nenhuma informação sobre a vacinação especial dos seus filhos no 

tratamento de câncer. Ou seja, fortalecendo as evidencias de que os conhecimentos das mães 

são influenciados significativamente por esses fatores. 

O distanciamento dos profissionais de suas ações técnicas-cientificas-educacionais é 

levantado pelo estudo (3) quando diz respeito sobre falhas e fragilidades no processo de trabalho 

de enfermagem especificamente na sala de vacina, sugerindo junto de Barbosa et al, (2004), 

que ocorra o estabelecimento de vínculo com os usuários, através do aperfeiçoamento do 

processo comunicativo com as mães das crianças, contribuindo para a adoção de uma 

assistência que preze pela educação, mesmo assim em seus resultados esse problema é 

notoriamente permanente. 

Em sua pesquisa, o estudo (3) além de apresentar as mães, apresentou 4 enfermeiras e 6 

técnicos de enfermagem de duas Unidades Básicas de Saúde, que foram questionadas 

basicamente sobre; caracterização profissional e processo de trabalho na sala de vacinação. 

Como resultado, o estudo apresenta que há concordância na maioria das respostas dos 

profissionais da equipe de enfermagem, embora a atividade educativa não fosse presente na 

prática das técnicas envolvidas no processo de imunização, mesmo as Enfermeiras do estudo, 

considerarem que as ações educativas não fossem realizadas apenas nas salas de vacinação e 

sim até alcançar os usuários em seus caminhos percorridos pelo sistema. 
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A falta de atualização profissional, presente no estudo (4) também é um fator 

significativo na educação dos cuidadores principalmente das mães, como já evidenciado, pois 

são os profissionais que vão informar sobre essa necessidade especial de vacinação e o estudo 

em questão reforça relatando que, todos os profissionais que estejam em contato mais próximo, 

particularmente, com essas crianças, devem estar atentos às informações sobre a vacinação 

adequada tanto para os cuidadores quanto familiares e comunicantes. 

 

 

É necessário que os profissionais de saúde, principalmente médicos e enfermeiros, 

estudem as terapêuticas adotadas para essas crianças, buscando e propagando 

informações necessárias e adequadas quanto às vacinas contraindicadas, imunização 

prévia ou especial da criança em tratamento oncológico e da família, redobrando os 

cuidados para evitar transmissão de doenças contagiosas com o objetivo de promover 

a saúde e o bem-estar dessa população. (CABRAL, et al, p. 556, 2011) 

 

 

A prática baseada em evidência, considerado um fator relevante pelos estudos (1-2) na 

utilização de imunobiológicos especiais em situações crônicas na pediatria, é considerada por 

Pedrolo et al (2009), como uma ferramenta de tomada de decisão dos enfermeiros que necessita 

estar pautada em princípios científicos, a fim de selecionar a intervenção mais adequada para a 

situação específica de cuidado  

O estudo (1) apresenta um projeto de melhoria da qualidade realizado por Enfermeiras 

registradas pelas suas práticas avançadas para aumentar as taxas vacinais em 100% de uma 

população pediátrica com doenças que devido ao seu tratamento selecionado torna as crianças 

imunossuprimidas. As principais barreiras para essa população não tinham como principais o 

seu estado imunológico e sim falta de visitas e orientações de rotina e a falta de práticas 

padronizadas, para gerar um fluxo adequado a esta equipe de atenção. 

Para afirmar que esse fator interfere no conhecimento das mães sobre a vacinação 

especial, os protagonistas do artigo produziram protocolos e implementaram na unidade 

participante, obtendo resultados 100% nas vacinas indicadas antes e durante o tratamento 

realizado nas crianças. 

O estudo (2), uma revisão sistemática, levanta a situação da vacinação contra Influenza 

em crianças submetidas à quimioterapia para o cancro, onde apresenta como resultados a falta 

de estudos com evidências de alto nível de confiabilidade, a saber; os ensaio clínicos 

randomizados e outros que investiguem os resultados clínicos, tornando impossível avaliar os 

benefícios clínicos da vacinação neste grupo de doentes, deixando como sugestão para a prática, 
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que os profissionais avaliem os benefícios imunológicos para as crianças antes de prescrever, 

administrar e orientar. 

A pouca confiabilidade dos profissionais nos imunobiológicos especiais é um fator que 

influencia todo o processo da informação até alcançar os usuários e seus cuidadores, pois ao 

mesmo tempo em que existem profissionais sem informação sobre os imunobiológicos 

especiais, ou aqueles que sabem e não orientam, existem também os profissionais que 

conhecem as particularidades, entendem a importância de orientar e educar, porém não 

encontram evidências confiáveis o bastante sobre a eficácia real das vacinas.  

No estudo (5), quando se diz sobre a comunicação de segurança das vacinas, os autores 

relatam que muitos prestadores de cuidados primários e subespecialistas pediátricos na Rússia 

são relutantes para imunizar crianças com doenças crônicas, pois eles têm medo de eventos 

adversos ou de uma potencial deteriorização na própria condição subjacente, tanto que, eles 

ainda dizem que percepções errôneas sobre “falsas” ou exageradas contraindicações das vacinas 

devem ser abordadas por investigação científica sólida de segurança  da vacina e da sua eficácia, 

seguido pela divulgação em publicações na literatura biomédica para se tornarem atividades 

educativas para os pais e educadores. 

Em contra partida, como já foi dito, o estudo (2) em suas conclusões, também relata a 

falta de ensaios clínicos randomizados e estudos que investigam os resultados clínicos já 

realizados para tornar possível a avaliação dos reais benefícios clínicos, por exemplo, da vacina 

contra a Influenza dos pacientes pediátricos em quimioterapia. 

 

5.2 A TECNOLOGIA, A SAÚDE E A EDUCAÇÃO. 

 

Viver numa era onde a tecnologia está presente em todos os espaços, principalmente na 

saúde, muitas vezes a concepção de tecnologia é utilizada de forma enfática, porém equivocada, 

por ser concebida apenas como produto, ou artefato, sem percebermos que praticamente em 

todos os momentos a tecnologia é utilizada em suas diversas modalidades. 

A tecnologia é entendida por Nietsche et al, (2005) como o resultado de processos 

concretizados a partir da experiência cotidiana e da pesquisa, para o desenvolvimento de um 

conjunto de conhecimentos científicos para a construção de produtos materiais ou não, com a 

finalidade de provocar intervenções sobre uma determinada situação prática.  

Nessa categoria, a tecnologia é evidenciada basicamente como estratégia a ser tomada 

para melhorar a informação, a comunicação, o ensino e a confiança tanto dos profissionais 
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envolvidos nesses processos quanto aos cuidadores e familiares alcançando as crianças em 

situação de câncer.  

 

 

[...] Ela também está voltada para a organização lógica das atividades, de tal modo 

que possam ser sistematicamente observadas, compreendidas e transmitidas. Embora 

inclua como componentes a utilização de meios, a tecnologia aplicada à educação 

deve ser vista como conjunto sistemático de procedimentos que tornem possível o 

planejamento, a execução, o controle e o acompanhamento do sistema educacional.  

(NIETSCHE et al, 2005, p.345) 

 

 

No estudo (6), discute-se, como os funcionários responsáveis pela imunização podem 

aproveitar as tecnologias móveis para manter a confiança baseada em uma compreensão da 

psicologia da hesitação vacinal dos movimentos anti-vacina. Os estudos (6-9) trazem logo em 

suas introduções a informação de que; desde a criação dos programas de imunização em 

território americano, o movimento acompanha os programas e mesmo assim, o sucesso de 

cobertura vacinal é evidenciado a partir das doenças que foram erradicadas. No entanto, a 

presença da tecnologia na saúde e os estudos esclarecendo a real complexidade do seu 

significado e as suas modalidades de uso, esses movimentos tem alcançado cada vez mais os 

usuários e seus cuidadores/familiares. 

O artigo (6) diz que existe uma extensa literatura sobre os motivos que os indivíduos 

não vacinam as suas crianças, incluindo; preocupações sobre segurança, crenças que as vacinas 

não funcionam ou são desafios logísticos desnecessários, teorias de conspiração e questões 

religiosas, sendo que essas razões segundo o estudo, se modificam de acordo com a vacina em 

questão.  

O mecanismo para alcançar e influenciar os dois extremos (contra e pró vacina), ainda 

permanece incerto, segundo o estudo (6),  porém eles conseguiram determinar alguns fatores 

importantes como; a comunicação e interação entre os profissionais de saúde, que pode ser um 

fator crítico na hora de tomada de decisões, se essa comunicação for através de líderes de 

opinião e recomendações de pares, pode ser que seja mais eficaz em atingir os indivíduos do 

que através dos canais oficiais, com o funcionários da ponta. 

 Para o estudo, essa comunicação recomendada entre os líderes ao mesmo tempo em 

que pode ser relacionada com as tecnologias nas suas modalidades; educacional, gerencial 

assistencial e de informação, ela é perturbada por um fator presente nessas modalidades, a 

internet e as mídias sociais. 
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A internet e as mídias sociais são consideradas como fontes não tradicionais de 

informação, sendo efetivamente aproveitadas pela comunidade anti-vacinas para comunicar as 

suas mensagens ao público. Outra problemática levantada desse fator pelo estudo (6) é a 

possibilidade de qualquer pessoa ter o poder de contribuir com conteúdos através de vários 

mecanismos como blogs, compartilhamentos de fotos e vídeos, ou seja, fazendo com que os 

profissionais sejam cada vez mais confrontados e desafiados a comunicar informações de 

imunização na era da internet, com a certeza de que vai alcançar os usuários para uma adesão 

significativa. 

Em contra partida, o estudo faz uma análise positiva de outras fontes não tradicionais 

de informação, que são os telemóveis e os seus aplicativos, dizendo que as aplicações móveis 

oferecem uma excelente oportunidade para os profissionais da imunização, pois avaliam que o 

impacto de desenvolver, divulgar e ter a adesão dos aplicativos é muito maior do que 

simplesmente publicar online em páginas da internet. 

Informam também sobre a ajuda que os aplicativos móveis idealizados por esses 

profissionais podem ter para os usuários como; agendar compromissos de imunização, para 

superar barreiras logísticas; notificar os indivíduos sobre surtos de doenças evitáveis por 

vacinação, enfatizando a importância da vacinação, principalmente em casos especiais e 

fornecer informações cientificamente precisas para superar a falta de confiança e de 

informação. 

O estudo consegue ir além dos pontos negativos da internet na saúde e apresenta 

algumas recomendações para o uso da mesma para desenvolver um sistema de vigilância tanto 

da cobertura vacinal quanto sentimento de insegurança e diminuição da adesão à vacinação, 

caminhando junto dos ideais apresentados no estudo (9), uma revisão que apresenta 

basicamente a tecnologia da informação como fonte resolutiva para melhorar a comunicação 

da vacina e a sua cobertura populacional. 

Segundo o estudo, em 2009, a tecnologia da informação, foi um incentivo monetário, 

vinculado ao uso significativo de registros de saúde eletrônicos. Aumentando a adesão pelos 

profissionais de saúde aos registros de saúde eletrônicos. A presença desse uso e a capacidade 

de ter dados de vacinação, como proposto pelo estudo (6), fornece uma base importante para 

que a tecnologia da informação seja fonte de entrega das intervenções confiáveis na imunização 

em qualquer situação. 

Esse estudo apresenta alguns dados sobre um sistema de informação de imunização, 

sistema pelo qual recolhe e centraliza os dados de vacinação para crianças a nível regional e 

estadual, equiparando-se também ao estudo (6) sobre o sistema de vigilância de cobertura 
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vacinal. Esse sistema facilita a identificação rápida ou em tempo real de crianças com 

necessidades naturais e especiais de vacinação, em uma escala muito maior do que a revisão 

em prontuários individuais. Essa modalidade tecnológica também fornece intervenções 

direcionadas aos familiares, como lembretes/recordações com respostas interativas de voz, 

mensagem de texto/emails, sendo a mais utilizada no âmbito da vacinação os lembretes. 

Algumas limitações potencialmente importantes foram discutidas, como; limite de 

caracteres, custo e educação das famílias, porém todas elas foram desconstruídas e 

comprovadas pelo próprio estudo, deixando de serem limitações, sendo que apenas uma delas, 

a mudança de contato do usuário, que se manteve como limitação potencial para o uso da 

tecnologia. 

Assim como o estudo (6), ele conclui positivamente sobre a utilização da tecnologia na 

saúde dizendo que; quanto mais se aprende sobre cada uma das abordagens metodológicas da 

tecnologia isoladamente ou até mesmo em conjunto, melhor fica a integração da comunidade 

profissional e da família. 

Os outros dois estudos restantes dessa categoria são produções acerca do 

desenvolvimento de tecnologias consideradas educacionais/assistenciais, voltados para os 

profissionais de enfermagem e para os familiares de pacientes em tratamento quimioterápico. 

Selecionados nesta categoria justamente para concretizar e ilustrar a importância e a eficácia 

das tecnologias na saúde. 

O estudo (8), uma pesquisa construtivista realizada com profissionais de enfermagem 

num Hospital Universitário, enfatiza o compromisso da instituição em desenvolver educação 

permanente, aos alunos, comunidade, pacientes e aos profissionais, pois a educação é um 

processo permanente que precisa ser garantido também aos profissionais. Esta visão vai ao 

encontro do que é preconizado pela Política Nacional de Humanização do Ministério da Saúde, 

2010, que relaciona humanização à valorização dos usuários, profissionais e gestores que é 

operacionalizada entre outras ações na troca e construção de saberes, estimulando processos de 

educação permanente. 

Comparada com a tecnologia da informação em modalidade de lembrete, a cartilha 

educativa no processo de ensinar e aprender, ou em educação no trabalho segundo Vieira et al 

(2013), tem as vantagens de; conter textos mais extensos, permitindo melhor explicitação da 

mensagem e favorecendo o convencionamento; possuir elevada seletividade; permitir a 

incorporação de variedade de tamanhos e formatos; e fazer o uso de tratamento pessoal, 

auxiliando na incorporação da mensagem. 
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O estudo em seus resultados diz baseando-se em algumas literaturas que, na saúde o uso 

de cartilhas visando a educação do usuário é uma prática comum e que há evidências cientificas 

que mostram o uso destes instrumentos na formação de cuidadores, como no caso dos pacientes 

oncológicos, discutido e relatado no estudo (7). Contudo, quando essas cartilhas são voltadas 

para os profissionais, deixam de ser tão comum, mesmo sabendo a relevância do seu uso para 

incrementar a pratica de educação permanente a fim de preencher lacunas em uma perspectiva 

construtivista-dialética. 

O material desenvolvido atingiu os seus objetivos de acesso por apresentar um conteúdo 

condensado e necessário para o que havia sido proposto, fazendo o estudo concluir que 

metodologias educacionais como a cartilha, mesmo voltadas para os profissionais podem ter 

resultados positivos. 

Já o estudo (7), onde produziu um instrumento para os familiares de crianças com câncer 

em tratamento quimioterápico, compreende uma prática comum segundo o estudo (8), que 

apresenta novamente as mães como as principais acompanhantes/ou familiares junto das 

crianças, nesse caso, num total de 23 cuidadores participantes, 21 eram mães das crianças.  

Essa produção diz que uma informação como essa, deve ser valorizada pelo Enfermeiro 

que deseja prestar um cuidado integral que alia a tecnologia, pois, cada vez mais, os serviços 

especializados em oncologia recebem pacientes com uma diversidade de necessidades, as quais 

não estão restritas apenas ao acesso ao tratamento e às questões biológicas, mas também a 

carências relacionadas a fatores emocionais, socioeconômicos e até culturais. 

Não basta apenas utilizar as tecnologias como instrumento, ela precisa ser inserida 

corretamente, em momentos certos e oportunos no processo educacional e assistencial. Para 

Salles e Castro, (2010), o processo de comunicação estabelecido na ação educativa do 

Enfermeiro tem a finalidade de contribuir para melhorar a prática de enfermagem, ao criar 

oportunidades de aprendizagem e despertar nos pacientes e em casos específicos, os familiares, 

um sentimento de confiança. 

Tendo em vista esses conceitos e relatos, o estudo propôs a cartilha educativa aos 

familiares, e realizaram todos os processos de estudo, confecção, aprovação e validação e 

iniciaram a análise dos dados e assim como o estudo discutido anteriormente, os resultados 

foram positivos. Há um relato de um comentário de uma participante dizendo que se tivesse 

tido o material informativo em mãos no início do tratamento do filho, tudo seria mais fácil, pelo 

fato do turbilhão de informações, sem método específico, apenas falado. 



47 
 

Os autores concluíram que o instrumento facilitará a ação do enfermeiro da equipe e da 

família pelo tratamento e acompanhamento dessa criança, viabilizando e permitindo um 

sentimento de confiança e aproximação de todas as partes presentes no processo. 

 

5.3 OS DESAFIOS DO ENSINO DA ENFERMAGEM E A ONCOLOGIA 

PEDIÁTRICA 

 

Como já  discutido anteriormente, a presença de uma equipe interdisciplinar composta 

por profissionais empoderados das habilidades necessárias na atenção a imunização especial 

em circunstâncias especiais como em câncer em momento de tratamento, é notoriamente 

necessário, sendo que para que exista profissionais com esse perfil, é preciso não apenas de 

educação permanente combinado com o uso correto das tecnologias disponíveis, é preciso que 

eles tenham passado por  uma formação adequada, de qualidade e que contemplem disciplinas 

específicas como a oncologia pediátrica. 

Dois estudos selecionados para esta categoria discutem o papel das instituições de 

ensino superior na prevenção de doenças imunopreviníveis (12-13) e quatro produções 

discutem o ensino e a atuação do Enfermeiro na oncologia pediátrica (10-11-14-15). 

Sobre o papel das instituições de ensino na prevenção de doenças imunopreviníveis, o 

estudo (12), uma pesquisa quantitativa, tem como foco principal avaliar a competência dos 

concluintes do ensino superior em saúde pública Finlandesa em desenvolver as principais 

habilidades na assistência vacinal, que já foram discutidas na primeira categoria desse trabalho. 

Os autores entendem a vacinação como um método globalmente significativo na prevenção da 

saúde implementados por cuidados dos profissionais da saúde em todo o mundo, porém até a 

data da realização do estudo, poucos estudos sobre a competência dos vacinadores foram 

evidenciados na literatura científica. 

O estudo relata que na Finlândia, os protocolos de vacinação e os sistemas de educação 

em saúde são muito bem estruturados, mostrando a necessidade de avaliar a competências 

desses estudantes para saber se eles chegam preparados para atuar em um sistema que já 

apresenta um fluxo bem desenhado e eficaz. 

No total foram, 129 estudantes que participaram do estudo, com auto avaliação de 7,9 

quando testados sobre suas habilidades gerais como vacinadores. Quando submetidos nos testes 

da importância da implementação da vacinação a média foi 8,8. Quando foram submetidos a 

testes de habilidades técnicas para a vacinação foi composta por 3 fases definidas pelo estudo, 

obtendo uma média de 6,6. 
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Sobre o conhecimento das recomendações e contraindicações das vacinas, 90% dos 

participantes acertaram, quando foram indagados sobre o gerenciamento de uma reação 

anafilática, houve 83% de acertos. A área onde a porcentagem foi significativamente menor 

segundo o estudo, foi o nome das doenças que são prevenidas com a imunização, que chego 

apenas aos 56%. 

Esses dados auxiliaram para chegar à conclusão de que, os estudantes precisam 

desenvolver suas competências, atualizando as informações regularmente, participando dos 

programas de educação continuada, mesmo após completarem os seus estudos, aproveitando as 

oportunidades pelo qual algumas instituições já disponibilizam, que é uma educação 

permanente ativa, como o próprio estudo relatou a existência de um fluxo bem delineado no 

sistema de saúde local. 

O estudo (13), um estudo descritivo, teve como motivação a percepção dos idealizadores 

de que as instituições de ensino superior não estariam abordando de forma efetiva a prevenção 

e o controle das doenças infecciosas dos seus alunos. Porém, Azambuja et al (2004), dizem que 

o conhecimento construído na academia é fundamental e tende a ser aplicado e repetido pelo 

trabalhador, quando inserido no mercado de trabalho. 

Para esse estudo, participaram 777 acadêmicos de cursos da área de saúde de 19 

instituições, sendo 182 da enfermagem e os outros distribuídos pelos cursos; farmácia, 

odontologia, fisioterapia, medicina, biomedicina, fonoaudiologia e terapia ocupacional. 

Avaliando num geral dos cursos os estudantes que receberam alguma orientação sobre a 

prevenção das doenças infecciosas a partir da imunização na universidade, houve um resultado 

significativo de 57 estudantes sem orientação.  

Outros dados foram analisados e discutidos pelo estudo, porém apenas com esse 

resultado em questão é possível avaliar como insatisfatória a atuação de algumas instituições 

quando se diz respeito à imunização dos seus alunos, uma vez que o discente em formação se 

torna o espelho de sua academia, então se ele não é apresentado para os métodos de proteção 

contra algumas doenças infecciosas que podem adquirir durante a sua atuação quanto 

acadêmico, o mesmo pode não ter o cuidado adequado para compartilhar as informações 

necessárias durante o processo educacional no momento de prestar assistência.  

O estudo conclui que, o ensino desta temática antes de tudo é um compromisso ético 

tanto das instituições de ensino superior quanto dos educadores, considerando a importância de 

ser estabelecida uma política em que seja dada ênfase nas doenças infecciosas que se adquiram 

ocupacionalmente e de tanta importância para os profissionais e os seus futuros pacientes, 

principalmente os que apresentem situações especiais.  
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Formar profissionais críticos e reflexivos precisa ser uma característica real das 

instituições de ensino superior, tanto em nível de graduação, quanto nos níveis mais avançados. 

Mesmo com esse cenário onde os acadêmicos e profissionais em nível de especialização 

apresentam demandas importantes quanto a sua atuação, a residência sendo ela 

multiprofissional ou específica para cada profissão está cada vez mais presente. 

O estudo (10) trata-se de um artigo que deseja aprofundar o conhecimento sobre o ensino 

prático em uma residência multiprofissional em oncologia, enfatizando os residentes de 

enfermagem.  Melo et al (2014), considera a residência como uma modalidade de treinamento 

em serviço, tendo como base a prática cotidiana que é caracterizada pela aquisição progressiva 

de atributos técnicos e relacionais, fundamentais no desenvolvimento da identidade 

profissional. 

O desafio de formar profissionais que buscam essa modalidade de aprendizado é 

bastante significativo, uma vez que o estudo descreve que é preciso ter domínio metodológico 

da concepção sobre a educação problematizadora por parte dos atores envolvidos no panorama 

da residência: gestão, docência, preceptoria e tutoria. 

  

 

Para o aprendizado do sujeito é fundamental que as habilidades de assimilar aprender 
estejam articuladas com a realidade do aprendiz, partindo o seu contexto e valorizando 

seus conhecimentos empíricos, ou seja, seus saberes construídos além do mérito do 

ensino propriamente dito. Inexiste ensinar sem aprender, exigindo a existência de 

quem ensina e de quem aprende. (MELO et al, 2014, p.711) 

 

 

Mesmo assim o estudo encontrou como resultado depois de implantação e análise da 

metodologia proposta, o relato de que alguns preceptores não davam relevância à opinião, 

considerações teóricas e até práticas apostadas por eles, sem a ocorrência de discussões. Para 

Prado et al (2012), essa ação pedagógica precisa levar em conta as potencialidades dos alunos, 

contribuindo para a formação de profissionais bem mais qualificados e mais humanos; 

oportunizando o resgate de suas necessidades e valorizando o seu contexto, sua individualidade, 

minimizando as falhas e desigualdades da política educação de saúde no país. 

Formar profissionais de saúde críticos e reflexivos preparados para atuar de forma 

integral e interdisciplinar na atenção oncológica, principalmente na pediatria nos diferentes 

momentos desde a promoção da saúde até os cuidados paliativos, é um processo que vai além 

da instituição de ensino, do profissional e até mesmo da equipe multiprofissional, como citado 

acima. 
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Desta forma é necessária e urgente, uma reflexão sobre as qualidades essenciais aos 

trabalhadores para a inserção no mundo de trabalho; implicando na reconceitualização 

da abordagem educacional e na avaliação de “ajustes” dos órgãos formadores, sob 

pena de que os egressos da escola não se encaixem ou enfrentem dificuldades às novas 

demandas geradas pela estreita dependência gerada com o mundo de trabalho 

(CALIL, PRADO, 2009, p.469) 

 

 

Para isso, foi selecionado o estudo (15), que apresenta como objetivo a identificação da 

concepção dos enfermeiros que já estão inseridos na oncologia pediátrica, acerca de como a 

capacitação e a busca pelo conhecimento influenciam a atuação profissional nessa área. O 

estudo foi realizado com 6 enfermeiras que trabalhavam ou já haviam trabalhado no setor de 

oncologia pediátrica num centro de Oncologia. 

 Os resultados mostram novamente que, o enfermeiro da oncologia pediátrica, precisa 

ter responsabilidade, compromisso, preparo adequado e sensibilidade para cuidar da criança, 

sendo que aliado a esses aspectos, existe limitações de ordem institucional no que diz respeito 

a falta de atualização contínua dos conhecimentos e experiências que desencadeiam 

sentimentos como despreparo e impotência. 

 O ensino da oncologia na formação dos enfermeiros segue como parte resultados desse 

estudo e como o tema principal do estudo (14). Essa discussão sobre a necessidade de formar 

enfermeiros que respondam às necessidades da população e dos serviços de saúde não são 

recentes. Em 1987, durante o 1º Simpósio Brasileiro sobre Educação em Cancerologia, formou-

se a “Comissão Nacional para o ensino de oncologia nos cursos de graduação em enfermagem”. 

Segundo Brasil (1988), objetivando capacitar o futuro enfermeiro para desempenhar ações 

específicas na área de enfermagem e fornecer bases educacionais para o planejamento e a 

implantação de programa de controle e prevenção de neoplasias prevalentes. 

O estudo (14), um estudo reflexivo, tem como objetivo pensar a disciplina em oncologia 

no currículo de graduação, pontuando todos os aspectos relevantes de sua inserção já descritos 

e discutidos no decorrer dessa revisão que são; capacitação e qualificação profissional, 

necessidade do mercado de trabalho, o perfil epidemiológico brasileiro e uma formação 

reflexiva e crítica acerca das competências profissionais do enfermeiro. 

Os resultados desses estudos relatam que a falta da disciplina de oncologia nos cursos 

de graduação em enfermagem se dá basicamente por dois fatores como; alterações das grades 

curriculares de enfermagem sofridas de acordo com a época e situação socioeconômica do país; 

cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais, que preconizam a formação do Enfermeiro 

generalista, fazendo algumas instituições após os “reajustes” transversalizaram disciplinas 



51 
 

como a oncologia por entenderem as Diretrizes que a disciplina seria nível de especialização e 

não generalista.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo buscou analisar as evidências científicas encontradas nas literaturas 

tanto nacionais quanto internacionais, acerca das tecnologias educacionais utilizadas pelos 

Enfermeiros no uso de imunobiológicos em crianças com câncer na idade vacinal e identificar 

e caracterizar a utilização dessas tecnologias, para prestar os cuidados oncológicos adequados 

a essas crianças. 

Os resultados dessa síntese mostraram um nível abaixo do esperado no que se diz 

respeito à pesquisa acerca desse tema, caracterizando-se pela dificuldade de encontrar 

produções que interagissem por completo entre si as temáticas abordadas. O número reduzido 

de estudo sobre a utilização de tecnologias educacionais pelos Enfermeiros nos cuidados 

prestados aos pacientes pediátricos oncológicos em idade vacinal, representa o momento pelo 

qual grande maioria dos estudos analisados demonstraram, que é a necessidade de mão de obra 

especializada, empoderada e preparada para assistir o paciente pediátrico oncológico nas 

complexidades das atenções do atendimento na saúde. 

O uso de imunobiológicos nas crianças com câncer é de extrema importância para que 

outras situações como as doenças evitáveis por vacinação não venham a interferir mais ainda o 

desenvolvimento do tratamento e reabilitação do câncer em questão. Para isso, as mães como 

principais cuidadores e acompanhantes, precisam ser incorporadas ativamente na equipe, ser 

encorajadas, precisam de informação e ser educadas pelos protagonistas do cuidado, pela equipe 

interdisciplinar.  

Educar a equipe também é um fator essencial para que essa assistência oncológica em 

pediatria seja integral, de qualidade. O Enfermeiro precisa estar apto para utilizar de sua 

habilidade educacional nos moldes que são exigidos pelo momento em que a sociedade vive, 

onde o câncer é uma das causas preocupantes de mortalidade infantil. Conhecer o real 

significado e importância da tecnologia na saúde é imprescindível para esse profissional, o 

espelho do seu grupo. 

 A tecnologia educacional como instrumento mediador do processo de ensino e 

aprendizado no uso de imunobiológicos em crianças com câncer precisa ser mais pesquisada, 

mais evidenciada e mais praticada, para fornecer subsídios aos profissionais de enfermagem a 

buscarem, não somente, os conhecimentos com relevância técnica cientifica, mas também 

conhecimentos e práticas interdisciplinares. 
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 A educação na enfermagem precisa acompanhar a era tecnológica que o mundo está 

inserido, precisa estar pareada com os horizontes positivos que a prática baseada em evidência 

oferece tanto para os profissionais quanto para os pacientes que recebem essa prática. 

Confeccionar esse trabalho foi um tanto desafiador e gratificante, pois a partir do 

momento que se decide pesquisar e desenvolver uma questão pela qual nenhum estudo 

encontrado abordou, realizar uma pesquisa que tem a possibilidade de se tornar um projeto de 

melhoria na oncologia pediátrica para a equipe de enfermagem e principalmente para as 

crianças com câncer e seus familiares, traz o ânimo que quem decide atuar na oncologia 

pediátrica precisa ter a todo instante. 

A oncologia pediátrica não deve ser vista com pavor ou temor, mas sim como uma área 

onde é preciso ter confiança, força persistência para continuar, para acreditar na pureza que uma 

criança pode transbordar ao ser bem tratada. 
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