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RESUMO 

 

O câncer na infância é atualmente considerado um problema de saúde pública, com 
repercussões biopsicossociais diversificadas. A enfermagem tem um importante papel no 
processo que envolve o câncer e a criança, principalmente no vinculo que se estabelece pelo 
cuidado diário a criança enferma. Através dessa relação humana a enfermagem fica exposta 
ao sofrimento da criança tornando-se um alvo das repercussões que o câncer infantil pode 
gerar e com necessidades de amparo também. Frente a essas necessidades este estudo tem por 
objetivo: identificar na literatura científica artigos que abordam a concepção da enfermagem 
no cuidado a criança com câncer e o sofrimento gerado nesse processo; descrever a relação do 
cuidado de enfermagem e câncer infantil sob a ótica da produção científica e analisar na 
produção científica o sofrimento da enfermagem no cuidado a criança com câncer. Trata-se de 
uma pesquisa bibliográfica do tipo descritiva e exploratória com abordagem qualitativa 
realizada na base de dados da Biblioteca Virtual em Saúde, utilizando como descritores 
associados: Enfermagem Oncologica; Enfermagem Pediátrica; Enfermagem Pediátrica 
Oncologia; Câncer Infantil; Relação Enfermeiro e Paciente; Enfermagem; Sofrimento da 
Enfermagem. Na busca inicial foram encontradas 60 referências, das quais foram 
selecionados 35 artigos para pré-análise. Posteriormente considerando os critérios de inclusão 
e exclusão da pesquisa, 12 artigos foram selecionados para análise segundo a técnica de 
análise temática de Bardin. Em seguida, após leitura sistemática dos textos selecionados, os 
temas em comum foram agrupados em 03 categorias: vivencias do cuidar e do sofrer na 
enfermagem pediátrica oncologica; percepções e sentimentos da enfermagem pediátrica 
oncologica; concepções adaptativas para suportar ou administrar o stress e sofrimento. A 
pesquisa proporcionou perceber que a temática o sofrimento da enfermagem no cuidado a 
criança com câncer é pouco abordada na literatura científica, mas que o número de 
publicações vem crescendo no decorrer dos anos, mostrando a relevância da temática hoje em 
dia. Os resultados apontam que a relação da criança com câncer infantil e o cuidado de 
enfermagem estabelece um vinculo afetivo forte e desgastante, despertando sentimentos de 
pesar, tristeza, culpa, raiva, e até depressão pelo estado da criança. O tratamento requer 
internações prolongadas gerando aproximação com a criança e também com família, exigindo 
da enfermagem um esforço maior para questões físicas e psicossociais. Assim, podemos 
concluir que as questões de  sofrimento no cuidado de enfermagem relacionam-se com o 
processo de hospitalização da criança com câncer e os estigmas sobre a mesma sendo 
necessário que os profissionais da área da saúde compreendam a realidade que cerca esse 
evento e atuem em conjunto promovendo uma assistência integral e interdisciplinar e com 
uma atenção especial para o cuidar de si próprio, proporcionando um melhor cuidado ao 
outro.  
 
Palavras - chave: Câncer Infantil; Enfermagem Oncologica; Sofrimento; Relação 
Enfermagem e Paciente; Enfermagem Pediátrica; Oncologia Pediátrica 

 

 

 



 
 

 

 

ABSTRACT 

The childhood cancer is currently considered a public health problem, with repercussions 
diverse biopsychosocial. Nursing has an important role in the process that involves cancer and 
the child, especially in the bond that is established by daily care to the sick child. Through this 
relationship, the nursing is exposed to the suffering of the child and becomes a target of the 
impact that the childhood cancer can generate and needs support as well. Given these 
requirements this study aims to identify articles in the scientific literature addressing the 
situation of the nursing with the care of  children with cancer; describe the relationship of 
nursing care and childhood cancer from the perspective of scientific and analyze the the 
suffering of nursing care to children with cancer in the cientific production. It is a systematic 
literature review with a descriptive and exploratory and qualitative study in the database of 
the Virtual Health Library, using as descriptors: oncology nursing, Pediatric Nursing, Nursing 
Pediatric Oncology, Children's Câncer, Nursing and Value Patient, Nursing; Suffering of 
Nursing. In the initial search were found 60 references, of which 35 papers were selected for 
pre-analysis. Subsequently considering the criteria for inclusion and exclusion from research, 
12 papers were selected for analysis according to thematic analysis of Bardin. Then, after a 
systematic reading of texts, the common themes were grouped into 03 categories: life 
experience of caring and suffering in the pediatric oncologic nursing, perceptions and feelings 
of the oncological pediatric nursing, adaptive designs to support or manage stress and 
suffering. The research provided notice that the suffering of the nursing to children with 
cancer is rarely addressed in scientific literature, but the number of publications has grown 
over the years, showing the relevance of this topic today. The results indicate that the child's 
relationship with childhood cancer and nursing care provides a strong emotional bond and 
stressful, arousing feelings of regret, sadness, guilt, anger even depression, by the the child's 
condition. Treatment requires prolonged hospitalization and can generating approximation 
wiht to child and also with family, requiring nursing a larger effort to physical and 
psychosocial issues. Thus we conclude that the issues of suffering in nursing care are related 
to the process of hospitalization of children with cancer and the stigma about this so It is 
necessary that health professionals understand the reality that surrounds this event and act in 
assembly providing an interdisciplinary care and comprehensive care and with special 
attention to care for themselves, providing a better care of the other.  
 
Key- words: Childhood Câncer, oncology nursing, Suffering, Nursing and Patient 
Relationship; Pediatric Nursing, Pediatric Oncology. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 

 
De acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA, 2009), o câncer é o 

nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças que têm em comum o crescimento 

desordenado de células que invadem os tecidos e órgãos. Dividindo-se rapidamente, estas 

células tendem a ser muito agressivas e incontroláveis, determinando a formação de tumores 

malignos, que podem espalhar-se para outras regiões do corpo. As causas de câncer são 

variadas, podendo ser externas ou internas ao organismo, estando inter-relacionadas.  

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA, 2009): 
 
 
“O câncer pode acometer todas as faixas etárias, ou seja, crianças, 
adolescentes, adultos e idosos. O câncer infantil corresponde a um grupo de 
varias doenças que tem em comum a proliferação descontrolada de células 
anormais e que pode ocorrer em qualquer local do organismo.” 
 
 
 

Segundo dados da Sociedade Brasileira de Cancerologia (SBC, 2009), o câncer é a 

principal causa de morte por doença em criança abaixo de 15 anos de idade. Os tumores mais 

comuns que podem ocorrer na infância são: leucemias, linfomas, tumores do sistema nervoso, 

sarcomas, tumores do fígado, tumores germinativos e tumores epiteliais. Os sinais de alerta 

que podem estar relacionados ao câncer pediátrico são: presença de nódulos (ínguas) 

aumentados no pescoço, axilas e virilhas; anemias intensas; febres repetidas e tumorações no 

abdome, nos braços ou nas pernas. 

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA, 2009) o câncer infantil é 

considerado raro quando comparado com os tumores do adulto, correspondendo entre 2% e 

3% de todos os tumores malignos. Estimativa realizada pelo INCA para o biênio 2008/09 

revela que ocorreram cerca de 9.890 casos por ano em criança.  

Em países desenvolvidos, o câncer pediátrico é a segunda causa de óbito entre 0 e 14 

anos, atrás apenas dos acidentes. Atualmente, se destaca como a mais importante causa de 
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óbito nos países em desenvolvimento. Isto talvez se deva as atuais políticas de prevenção em 

outras doenças infantis. 

Para Teles (2005, p.34) a criança com câncer é submetida a estressores agudos e 

crônicos. Os estressores agudos são definidos como episódios intermitentes, os quais podem 

ser assustadores e dolorosos e ocorrem em um período curto de tempo, como os 

procedimentos invasivos. Em contrapartida, os estressores crônicos referem-se à experiência 

do dia-a-dia da vida com câncer e a incerteza com relação ao futuro. Estes estressores podem 

ser o próprio diagnóstico, as mudanças na família, ruptura com o mundo social. Tais 

mudanças podem acarretar rompimentos de relacionamentos com pessoas dentro da família e 

de fora da família, como os amigos, que são figuras importantes para o desenvolvimento da 

criança. 

Nesse sentido, a hospitalização é um marco de crise e estresse no curso da doença, 

uma vez que ao ingressar no hospital, a criança vivencia inúmeras limitações impostas pela 

própria doença que gera temor, desconforto, dor, alterações físicas, mudanças familiares, 

dependência, impossibilidade de continuar a viver sua rotina habitual, além de ser um local de 

proibições, onde não se pode andar pelos corredores, jogar bola, tomar ar fresco, falar alto e 

brincar. 

O papel do enfermeiro é imprescindível na ação do cuidar criança, pois dentre suas 

competências está uma atuação direta em ações de prevenção primaria e secundaria no 

controle do câncer, desenvolvendo ações educativas, apoiando medidas legislativas e 

auxiliando no diagnostico precoce. Além dos atos de prestar assistência no tratamento, 

reabilitação, cuidados paliativos e atendimento aos familiares. Além disso, atua também no 

desenvolvimento de ações de integração junto aos profissionais da equipe multidisciplinar e a 

identificação de fatores de riscos ocupacionais para a prática de enfermagem na assistência ao 

paciente oncológico. 

Deve-se compreender a particularidade do mundo delas em cada etapa evolutiva, 

confere à competência do enfermeiro um cuidado sensibilizado, desenvolver atividades de 

entretenimento para a criança e sua família. O suporte emocional para profissionais que lidam 

com crianças é indispensável. A assistência de enfermagem em medidas de tratamento ao 

câncer infantil se define pelas ações de contato físico através do toque, que traz segurança e 

conforto para a criança. 

De acordo com o Instituto do Câncer (INCAN, 2009), a enfermagem oncológica existe 

há bastante tempo, mas, no entanto, ela só se estabeleceu realmente como especialidade a 

partir da fundação da Sociedade de Enfermagem Oncológica Americana, em 1975, a qual 
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inspirou o surgimento de outras sociedades pelo mundo. Tal especialidade vem ganhando 

cada vez mais espaço, conquistas e reconhecimento em meio a tantas descobertas da doença, 

sobrevida dos clientes, cura e assistência de qualidade. 

O profissional de enfermagem que cuida de um paciente oncológico convive 

diariamente, consciente ou inconscientemente com questões ligadas a morte, dor, sofrimento, 

tratamentos longos, e demais situações desgastantes. Porém os aspectos emocionais dos 

profissionais de enfermagem ficam aguçados ainda mais quando se trata de assistir crianças 

portadoras de um câncer. 

Por esse motivo, a enfermagem tem um papel importante no processo de saúde e 

doença, e se torna um dos principais responsáveis pelos esforços em recuperar o estado de 

saúde da criança. A enfermagem ao longo da sua historia acadêmica compreende na sua 

formação científica e na sua prática diária, a formação e o compromisso necessário para 

realizar tal função.  

Percebe-se que a experiência profissional e emocional adquirida pelo trabalhador de 

enfermagem através do convívio com a criança e seu familiar tende a refletir em sua vida 

pessoa, como se as situações vivenciadas no hospital viessem a qualquer momento atingir o 

seu mundo fora do hospital, seja sua família ou próximos. Constata-se que este profissional 

tende a assumir uma postura de alerta constante frente, principalmente, a sinais clínicos 

presentes em seus filhos e outros familiares, mesmo quando estes na maioria das vezes, sejam 

comuns em outros tipos de patologias ou situações.  

Segundo Pacheco et al (2008, p.9) o cuidado de enfermagem em oncologia pediátrica 

requer, alem de certa compreensão do profissional para com os pacientes e familiares, 

primeiramente um auto-conhecimento, o qual é alcançado mediante reflexão, devido à 

exigência no campo emocional e prático. Isso ocorre mais do que em outras áreas, uma vez 

que implica em lidar com pacientes graves, estando alguns deste, fora de possibilidades 

terapêuticas, ou que enfrentam um tratamento longo e cheio de risco e efeitos colaterais. E, 

em se tratando da área pediátrica é impossível esquecer o fato de que se cuida da díade 

criança e família. 

Para Pacheco et al (2008, p.10): 
 
“Ao cuidar da criança percebe-se que os profissionais acabam criando um vinculo de  
afeto com a criança e seu familiar, ate pela própria característica do tratamento, com 
seus altos e baixos, oscilando entre momentos de calmaria, quando a criança esta 
bem, alegre e brincando; e os momentos de tormentos, quando a mesma enfrenta 
efeitos colaterais e complicações decorrentes de todo o tratamento, em âmbito 
biopsicossocial. A respeito da relação interpessoal, é muito importante que os 
profissionais de enfermagem desenvolvam a empatia. Para isso acontecer, deve-se 
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saber ouvir e agir. Deve-se compreender seu mundo particular e as etapas da 
infância, de forma holística no que tange a díade criança e família, buscando 
satisfazer suas necessidades empaticamente, levando em conta que empatia é a 
capacidade de entender aquilo que uma pessoa está sentindo, mas ao mesmo tempo 
não perdendo a objetividade, para poder prestar a ajuda necessária. O objetivo do 
cuidado, então seria fortalecer e ser fortalecido.” 

 

 

A enfermagem possui competência técnica e conhecimento para atuar junto a criança e 

também na sua família, entretanto não há profissional que seja tão qualificado a ponto de 

prestar um cuidado a uma criança dentro do seu mundo, na sua vulnerabilidade e 

sensibilidade, e não ser tocado, não se relacionar com afeto e carinho, pois, o cuidado é na 

verdade dar um pouco de si para estabelecimento de melhoria do próximo. 

A equipe de enfermagem está diariamente entremeada com dor, sofrimento, alegrias e 

doenças. São eles que se dedicam e se desgastam para fornecer o melhor cuidado. Mesmo 

quando ninguém mais acredita, o enfermeiro está postado junto ao paciente, a criança e a 

família.  

Pacheco et al(2008, p.12) aponta para: 

 
“O cuidar é a base do processo de atuação da enfermagem e, para esta ser bem 
sucedida, é necessário que identifique as necessidades de seu cliente e família e 
enfatize que o foco maior da enfermagem é o cuidado humanizado. Portanto, este é 
um processo que não tem como meta principal fornecer o cuidado para a cura, e sim, 
uma ação que, além de procedimentos técnicos e conhecimento, engloba atitudes e 
comportamentos que visem o cuidar como alivio do sofrimento, mantendo a 
dignidade e facilitar meios para manejar as crises e a expectativa do viver e morrer, 
e também das formas de sua resolução, numa perspectiva de atuação holística e 
humanizada.” 
 
 

O enfermeiro precisa ser um integrante ativo e prioritário na assistência a criança com 

câncer, pois é o enfermeiro que participa de todas as etapas do processo de adoecer e 

recuperar. Apesar de toda essa importância e participação, o enfermeiro diante do ambiente 

desgastante e no cuidado de fortalecimento de pacientes debilitados, o mesmo não é 

desprovido de sentimentos  e emoções, por isso diante de grande sofrer do paciente, da família 

e dessa troca que existe com o profissional, este também se comove, sofre, chora e se 

entristece, pois também são seres humanos e se entregam na relação. Isso pode gerar 

mudanças na sua postura, comportamento e no seu estado emocional diante de tanto pesar que 

o cuidado a criança com câncer impõe. 

 Atualmente existem dados suficientes apontando para a necessidade de que seja 

dedicada atenção à saúde dos profissionais de saúde, em especial a saúde mental. A síndrome 



15 
 

 

de Burnout, no estresse, se caracteriza por um conjunto de sinais e sintomas de exaustão 

física, psíquica e emocional, em conseqüência da má adaptação do sujeito a um trabalho 

prolongado de frustração em relação a si e ao trabalho. Estudos têm mostrado que os 

enfermeiros apresentam níveis mais elevados de distúrbios emocionais do que os outros 

profissionais de nível superior. O sofrimento psíquico inerente ao trabalho no âmbito 

hospitalar é comum para todos esses profissionais. Isto implica em fatores como incerteza, 

tensão no trabalho por conta da importância de lidar com riscos, a preocupação quanto à 

execução dos procedimentos, lembrando que o mínimo erro pode ser mortal, então isso 

proporciona sofrimento ao enfermeiro. 

O relacionamento entre os profissionais de enfermagem e pacientes oncológicos vem 

sendo repensado e mudado constantemente, tanto quanto ao padrão da doença. A necessidade 

de visão renovada e pensamentos críticos, porém mais humanizados estimulam para que haja 

diferencial. Há preocupação dos enfermeiros quanto à implantação da sistematização da 

assistência de enfermagem como um meio para melhorar o atendimento ao paciente portador 

de doença oncológica e a sua família. A mudança no planejamento e programação das ações 

de enfermagem deve ser diferente do antigo modelo empregado voltado ao referencial 

biomédico, buscando um cuidado humanizado, sem ignorar as dimensões éticas, culturais, 

históricas e religiosas de cada indivíduo. 

Segundo Souza & Silva (2007, p.10) nem sempre os profissionais de enfermagem 

estão preparados suficientemente para enfrentar o sofrimento de modo profissional, sem se 

identificarem negativamente com a dor e a angustia do paciente. É necessário que os membros 

da equipe de enfermagem se identifiquem positivamente com seu trabalho, enquanto seres 

humanos que desejam ajudar ao outro em seu processo terapêutico, independente se haverá 

cura ou não. 

A enfermagem é a profissão que tem como objeto de trabalho o cuidado ao ser 

humano, possuindo diversos campos de atuação. Uma destas áreas de atuação da enfermagem 

é a oncologia. A enfermagem oncológica é o ramo de atividade que compreende a prevenção, 

detecção precoce, processo terapêutico, reabilitação e tratamento do câncer. 

O fato de lidar cotidianamente com pessoas com câncer faz com que a equipe de 

enfermagem seja envolvida nas relações emocionais dos pacientes e de seus familiares que, 

também, estão com medo, sofrem e se estressam. No cotidiano dos trabalhadores, o convívio 

com vida e morte, saúde e doença são intensos. Estes elementos, muitas vezes adversos, 

podem gerar tanto satisfação, quando os cuidados dispensados trazem conforto e animo ao 
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paciente e, talvez, a cura, quanto podem gerar sofrimentos no trabalho, especialmente, quando 

estes cuidados não podem aliviar a dor e a angustia do paciente. 

A motivação pela escolha desse tema trata-se de necessidade profissional e pessoal em 

conhecer um problema de impacto e seriedade, o qual atinge uma quantidade enorme de 

nossas crianças, apesar de toda tecnologia existente usado na reabilitação, no diagnóstico 

precoce e no tratamento adequado. Está presente em nossos lares e afeta a todos, sejam 

familiares, amigos e também os profissionais de saúde, principalmente a enfermagem, que 

diariamente trabalha para melhoria na vida dessas crianças. 

Assim, estabeleço como problema a possível dificuldade da enfermagem frente ao 

paciente pediátrico com câncer em prestar um cuidado com qualidade e suportar todo 

sofrimento gerado em torno da criança e o seu estado de saúde, além de toda possível 

complicação existente que cause algum sofrimento ao profissional de saúde enfermeiro.  

Diante da situação vivenciada pelo enfermeiro frente ao paciente pediátrico 

oncológico em estágio de internação e de todo esse sofrimento gerado em torno desse 

paciente, defino como objeto de estudo, a produção cientifica sobre o sofrimento da 

enfermagem no cuidado a criança portadora de neoplasia. 

Desta forma, levanto como questão norteadora fundamental: 

Como os artigos científicos abordam a concepção do enfermeiro no cuidar do paciente 

pediátrico oncológico e os diversos sentimentos envolvidos nessa relação? 

 

Sendo assim, defino como objetivo geral deste trabalho os seguintes: 

• Levantar e Analisar a produção cientifica sobre o sofrimento do enfermeiro e a relação 

do cuidado as crianças portadoras de neoplasias no período de 2005 a 2010. 

 

Estabeleço como objetivos específicos os seguintes: 

• Identificar na literatura os sentimentos dos enfermeiros acerca do cuidado de 

enfermagem as crianças portadoras de neoplasia. 

• Apresentar as estratégias adaptativas comportamentais dos enfermeiros frente aos 

sentimentos apresentados no cuidado em oncologia pediátrica. 

• Caracterizar os estudos de acordo com o tipo, autor, local e participantes. 

 

            Justifico o desenvolvimento de tal projeto pela necessidade de mostrar que o 

enfermeiro também é um individuo que sofre, apesar de todo profissionalismo e resistência 
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que deve ter. E que, o cuidado do enfermeiro não precisa ser desprovido do sentimento 

protetor com a criança para atuar com qualidade, na reabilitação ou manutenção do estado de 

saúde-doença da criança. 

Afirmo que é uma situação de difícil aceitação e entendimento. Assim, por tal 

experiência, apenas como ser humano e membro da família, quero conhecer também o modo 

de atuar nessa situação de tanto sofrimento, por parte da criança enferma, mas principalmente 

por parte do enfermeiro, papel no qual quero desempenhar futuramente, com mais 

conhecimento, capacidade profissional e não menos necessário, com ação humana. 

Com isso, espera-se que este estudo possa contribuir para aprofundamento de 

conhecimentos sobre o sofrimento e sentimentos da enfermagem frente à criança portadora de 

câncer, ao cuidado diário e pela relação humana que se estabelece, não apenas para o meio 

acadêmico, mas também para os profissionais da área da saúde, principalmente a 

enfermagem, visando conscientização da mesma, articulando os saberes científicos com as 

situações emergentes no cenário. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 A CRIANÇA E A HOSPITALIZAÇÃO 

 

Segundo Wong (1999, p.11), “A declaração dos direitos da criança da ONU fornece 

diretrizes para a prática de enfermagem, garantindo que cada criança receba uma ótima 

assistência”. 

Para Eustáquio et al( 2008, p.19), a criança é qualquer pessoa com menos de 15 anos 

de idade, a menos que a lei de idade mínima local estipule uma idade maior para trabalho ou 

educação obrigatória, situação em que prevalece a idade maior. Se, entretanto, a lei de idade 

mínima local estiver estabelecida em 14 anos de idade, de acordo com as exceções de países 

emergentes sob a Convenção 138 OIT (Organização Internacional do Trabalho) prevalecerá à 

menor idade entre as duas condições.  

Segundo Oliveira (2004, p. 23), durante séculos a criança foi considerada um não ser, 

sem movimento na alma, sem forma reconhecível no corpo, no máximo um adulto em 

miniatura. Como a infância, da forma como hoje a conhecemos, inexistia, era impossível que 

se concretizassem tanto o amor materno quanto a pediatria. 

Este sentimento de indiferença pelas crianças parece explicar os altos índices de 

mortalidade prevalentes até o século passado. Bastava que nascessem para que fossem 

enviadas para as casas das amas-de-leite mercenárias, onde sobreviviam menos de 20% dos 

lactentes. Bastava que chorassem demais ou muito pouco para que fossem atiradas nos rios, 

emparedadas em muros, obrigadas a ingerir gesso misturado ao leite, queimadas, 

estranguladas, abandonadas nas estradas para servirem de alimento aos animais, ou enterradas 

em alicerces de edifícios ou ponte para reforçar estruturas. 

Só então com o nascimento da pediatria e da atuação da enfermagem dentro dela, 

tornou-se possível a infância percorrer um caminho de sobrevivência e atenção. De um 

sentimento inicial de indiferença, a criança passou a ser vista, progressivamente, cada vez 
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mais singular e peculiar em relação ao adulto, ou seja, sua anatomia, fisiologia, patologias, 

tratamento e assistência. 

De acordo com Thompson (1996, p.28), hoje a criança não é mais considerada um 

adulto em miniatura. A infância tornou-se uma fase separada da vida, caracterizada pela 

escolaridade, na sociedade ocidental. Os direitos das crianças são protegidos por leis e pelos 

costumes. Na medida em que os jovens foram liberados do trabalho no campo e nas fábricas, 

emergiu também a adolescência como uma entidade separada. É importante que as crianças 

sejam vistas como um todo, formado pelo físico, intelectual, emocional, e espiritual, 

encarando-as como indivíduos completos e percebendo-as nos seus aspectos de ordem 

biológica, social e psicológica. 

Para a criança, a hospitalização significa o rompimento brusco do seu cotidiano. 

Representa uma mudança significativa no viver, exigindo desta e de sua família novas formas 

de organização. Estar doente e hospitalizado pode determinar na criança limitações, cujas 

conseqüências estão diretamente relacionadas à idade, ao padrão de interação familiar, a 

duração da internação, ao curso e ao tipo de doença, entre outros aspectos (WONG, 1999). 

Em geral, a criança deixa de ir à escola, se afasta de seus familiares e amigos, não 

realiza muitas de suas atividades de costume; os familiares, por sua vez, têm sua rotina 

alterada, precisam se afastar do lar, além de gerenciar os cuidadores com a criança doente e as 

demandas da família, entre outros aspectos. Instaura-se uma crise complexa e difícil. 

À medida que as causas de morte e incapacidade estão reduzidas, o foco do 

atendimento dirigi-se para a melhoria da qualidade da assistência infantil, buscando 

proporcionar um ambiente ideal para o crescimento e o desenvolvimento da criança.  

Brasil (2003) cabe ao profissional de enfermagem a difícil missão de acolher a criança, 

compreender a extensão do problema que aflige e propor procedimentos de fácil aplicação e 

eficácia comprovada. Construir sua função implícita, estabelecer um canal de comunicação 

com a mãe, ou com a pessoa responsável pela criança, de modo que esta aprenda as 

recomendações referentes ao tratamento e aos cuidados a serem prestados, assim como 

memorize os sinais indicativos de gravidade que exigem o retorno imediato da criança ao 

serviço de saúde. 

De acordo com Thompsom (1996, 29), quando a criança entra no processo de 

hospitalização, tanto a criança quanto a família deparam-se com mudanças. A criança por 

fatores relacionados à perda do seu mundo de controle, aos traumas sofridos e distanciamento 

dos familiares e amigos. Já para a família, inicialmente, sentem-se culpados, abandonados e 

ansiosos. Muitas vezes, culpam-se pela enfermidade do filho, por não terem reconhecido os 
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sintomas inicias, pela demora no tratamento, ou por atraso nos cuidados preventivos. Os pais 

raramente são a causa direta da hospitalização da criança. Por esse motivo, a enfermagem 

deve entender que o desenvolvimento de um relacionamento de confiança com os pais é, 

geralmente, o objetivo do auxilio a criança. Isto só é conseguido quando o enfermeiro mantém 

uma atitude objetiva e de empatia. 

Os pais também podem enfrentar o medo do desconhecido. Podem desconhecer o 

ambiente hospitalar, seus procedimentos, o tratamento, e a própria doença. A hospitalização 

pode, além de tudo, causar problemas financeiros à família. Isto é particularmente verdadeiro 

em enfermidades e tratamentos de longa duração. Além das óbvias despesas hospitalares e 

médicas, a família tem que arcar, em algumas vezes, com os custos de viagem, acomodação, 

alimentação, e com a interrupção do trabalho. O enfermeiro deve estar atento a estas 

necessidades, tomando as providências adequadas. 

A enfermagem deve avaliar as necessidades da família, como as da criança, e realizar 

ações destinadas a preenchê-las. 

De acordo com Thompsom (1996, p. 247), a criança portadora de câncer tem muitas 

necessidades, tanto físicas quanto psicológicas. Elas variam de intensidade conforme a 

exacerbação e a evolução da doença. O diagnóstico tem tal impacto sobre a criança e a família 

que ela fica incapaz de concentrar-se em algo que não seja a criança e a enfermidade. A 

supressão de suas próprias necessidades agrava-se se a doença é prolongada, podendo levar as 

enfermidades e aos problemas familiares.  

As ansiedades das crianças centralizam-se seguidamente nos seus sintomas. Elas 

temem que os tratamentos necessários para corrigir seu problema sejam dolorosos, como 

alguns realmente são. Sua confiança nos outros se torna uma balança que está em equilíbrio 

precário.  

 

 

2.2 CÂNCER  

 

Segundo a Associação Brasileira Do Câncer (ABCANCER, 2009), o câncer é o termo 

utilizado para se referir a mais de 100 tipos de doenças nas quais células que sofreram 

alterações genéticas, chamadas então de neoplasias ou cancerígenas, se dividem sem controle, 

podendo invadir tecidos do organismo por meio da circulação sanguínea e do sistema 

linfático. 

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA,  2009): 
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“As causas de câncer são variadas, podendo ser externas ou internas ao organismo, 
estando ambas inter-relacionadas. As causas externas relacionam-se ao meio 
ambiente e aos hábitos ou costumes de um ambiente social e cultural. As causas 
internas são, na maioria das vezes, geneticamente pré-determinadas e estão ligadas a 
capacidade do organismo de se defender das agressões externas. Esses fatores 
causais podem interagir de várias formas, aumentando a probabilidade de 
transformações malignas nas células normais.” 
 
 

A maioria dos cânceres é nomeada de acordo com o órgão atingido ou tipo de célula 

onde se inicia. Os diferentes tipos de câncer correspondem aos vários tipos de células que 

compõem o nosso organismo. As principais categorias do câncer são carcinoma, sarcoma, 

linfoma e leucemia. 

Alguns tipos, como a leucemia, não formam tumores. Ainda que as alterações 

genéticas que ocorrem nesse tipo de câncer e em outros que formam tumores malignos seja a 

mesma, a diferença é que, na leucemia o desenvolvimento se dá na medula óssea e as células 

alteradas caem diretamente na circulação sanguínea. 

Para GUERRA.1

                                                           
1 GUERRA, M. R. et al. Risco de câncer no Brasil: tendências e estudos epidemiológicos 
mais recentes. Revista Brasileira de Cancerologia. Rio de Janeiro. 2005, 234 p. p. 36 

, GALA, MEDONCA (2005) apud. MARIA (2007, p.36): 
 
 
“O câncer tem se configurado como um dos mais importantes problemas de saúde 
publica em nível mundial, sendo responsável por mais de seis milhões de óbitos a 
cada ano, representando cerca de 12% de todas as causas de morte no mundo. No 
Brasil, o quadro de risco anual de câncer e suas tendências mostram a mesma 
relevância no âmbito da saúde pública.” 
 

 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2009), o 

câncer é responsável por cerca de 13% de todas as causas de óbito no mundo: mais de 7 

milhões de pessoas morrem anualmente vítimas da doença. Em 2004, o Brasil registrou 141 

mil óbitos por câncer. A explicação desse percentual tão alto de óbitos por câncer está 

diretamente relacionada à maior exposição dos indivíduos a fatores de risco cancerígenos. Os 

atuais padrões de vida adotados em relação ao trabalho, nutrição e consumo em geral expõem 

os indivíduos a fatores ambientais mais agressivos, relacionados a agentes químicos, físicos e 

biológicos resultantes de um processo de industrialização cada vez mais evoluído. 

O câncer constitui, assim, problema de saúde publica para o mundo desenvolvido e 

também para nações em desenvolvimento. No Brasil, a distribuição dos diferentes tipos de 

câncer sugere uma transição epidemiológica em andamento. 



22 
 

 

No Brasil, a estimativa, no ano de 2008, das taxas brutas de incidência por 1 milhão e 

de número de casos novos por câncer em homens e mulheres, segundo a região e a análise por 

macrorregião, mostra que a região sudeste ocupa a primeira posição, responsável por 242.060 

novos casos. A região sul encontra-se na segunda posição, com 99.580 novos casos; a região 

nordeste tem a terceira colocação, com 78.960 casos novos; a região centro-oeste apresenta o 

quarto lugar, com 28.510 novos casos; e a região norte ocupa o quinto lugar, apresentando 

17.620 casos novos. 

De acordo com Silveira & Zago (2006, p.615), o câncer infantil, dentro da oncologia, 

tem tido grande evolução nas técnicas diagnósticas e terapêuticas, o que tem possibilitado a 

sobrevida e a qualidade de vida dos pacientes com câncer. Cabe à enfermagem acompanhar o 

desenvolvimento dessa especialidade pelas investigações científicas, que são os principais 

recursos para a atualização do conhecimento para o cuidado ao paciente oncológico. 

O câncer infantil atinge milhões todos os anos em todo o mundo. Afeta não apenas a 

criança, mas também a família e toda a população envolvida nesse processo e nesse ambiente. 

A população infantil é especificamente a mais preocupante, pois apesar de todo o esforço e 

tecnologia em melhorar o tratamento de tal neoplasia, o índice de pacientes pediátricos 

portadores de câncer ainda é elevado. Fato que ocorre pela deficiência de informação 

adequada à população carente, onde questões como cultura e educação ainda são precárias e 

pela falta de infra-estrutura em prevenção e diagnóstico precoces. 

Além de toda essa precariedade de informações e todos os outros fatores envolvidos 

na deficiência do processo de saúde/doença que envolve o câncer, o tratamento apesar de 

possuir grande relevância para a recuperação do enfermo oncológico dentro das relações 

pessoais, o que nos remete a família, os amigos e os profissionais de saúde, os quais 

diariamente atuam com o indivíduo, esse mesmo tratamento ainda é muito excludente.  

Tratamento esse descrito acima, determinante na recuperação da saúde de uma criança 

enferma, no entanto, determinante apenas a população metropolitana, dificultando sua grande 

dimensão e todas suas modalidades. 

 

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2009): 

 
“Os tipos de neoplasias são diversos, porém, a que mais atinge a população infantil 
são as leucemias. Tal neoplasia atinge mais de 80% de toda essa classe de indivíduos 
suscetíveis. Entre todas as leucemias, as que possuem formas agudas merecem maior 
importância e atenção especial.” 
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2.2 CÂNCER INFANTIL  

 

De acordo com Silva et al(2009, p.336), enquanto os tumores nos adultos estão, em 

geral, relacionado a exposição aos vários fatores de riscos, as causas dos tumores pediátricos 

ainda são pouco conhecidas, embora em alguns tipos específicos já se tenha embasamento 

científico de que sejam determinados geneticamente. Do ponto de vista clínico, os tumores 

infantis apresentam menores períodos de latência, em geral crescem rapidamente e são mais 

invasivos. Por outro lado, respondem melhor ao tratamento e são considerados de bom 

prognóstico. 

O câncer pediátrico representa de 0,5% a 3% de todos os tumores na maioria das 

populações. Internacionalmente, os tumores pediátricos mais comuns são as leucemias, os 

linfomas e os tumores do sistema nervoso central. No Brasil, a partir dos dados obtidos do 

Registro de Câncer de Base Populacional (RCBP), observou-se que os tumores pediátricos 

variavam de 1 % a 4,6% e que os mais freqüentes também foram leucemias, linfomas e 

tumores do SNC. 

A leucemia é o câncer de maior ocorrência em crianças. Na maioria dos países, 

crianças abaixo de 05 anos são as mais freqüentemente acometidas por esse tipo de 

neoplasias. No Brasil, a variação percentual desse tumor foi de 4,5% a 15%. 

Consta nos dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA, 2009), o câncer pediátrico 

caracteriza-se por ser um grupo de doenças, as quais não se transmitem através de qualquer 

tipo de contágio ou contato humano. Os indivíduos mais atingidos são as crianças e os 

adolescentes, devido à faixa etária de abrangência de o câncer infantil estar em torno de 0 a 15 

anos. O câncer infantil constitui-se da proliferação de células modificadas, as quais se 

multiplicam rapidamente e desordenadamente por vários outros órgãos, deteriorando as 

funções dos órgãos e conseqüentemente do organismo. 

Existem inúmeras neoplasias, dentre todas elas a mais importante e comum é a 

Leucemia Linfóide Aguda (LLA). A importância de um tratamento resolutivo é fundamental, 

no entanto, profissionais multidisciplinares envolvidos na recuperação são tão importantes 

quanto, devido a esses mesmos, todo o contexto social em que está inserida a criança, se torna 

campo de atuação e também de recuperação para os profissionais de saúde, principalmente a 

família. (SILVA et al, 2009). 

 

 

Silva  et al. (2009, p.335) relata ainda em mesmo artigo: 
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“[...] o câncer se destaca pela sua alta incidência e repercussões na vida da 
criança e sua família, sendo responsável por alterações de papéis na dinâmica 
familiar, que abrange desgaste econômico e psicológico em todo o agregado 
familiar. Para um tratamento eficiente, a família serve como base, mas, 
geralmente, sente-se impotente e incapacitada para satisfazer as necessidades 
relacionadas aos cuidados de saúde de suas crianças e para sustentar suas 
vidas familiares.” 
 
 

Wayhs & Souza (2004, p.26) relatam que, a criança, o câncer e o hospital são imagens 

que se fundem, se misturam e mexem com o imaginário das pessoas. A criança enquanto um 

ser frágil, inocente, que busca seu desenvolvimento físico, mental e social, se apresenta 

vulnerável. O câncer, por sua vez, continua sendo aquele que carrega a constatação da 

finitude, alertando-nos que para todo começo existe um fim. Já o hospital, enquanto um lugar 

consagrado a cura, é também onde se encontra dor e sofrimento, despertando inúmeros 

significados para aqueles que o freqüentam. Esta junção continua sendo um vilão mítico que 

exaure nossas forças e que nos convida a refletir sobre a terminalidade e o viver. 

Segundo Carvalho (2002, p.41), o câncer interfere na vida da criança não só pelo 

comprometimento que a doença traz em si, e por seu estigma, mas também por segregá-lo do 

convívio social, ocasionando interrupção do curso normal da sua vida e de seus familiares. A 

fragilidade imposta pela doença pode levar a exclusão social. Quando existe baixa condição 

financeira, miséria, e afastamento das atividades laborais, o quadro de vulnerabilidade social 

se acentua com a doença, limitando, ainda mais, o acesso a bens e serviços para satisfação das 

necessidades básicas. 

A criança com câncer é um ser que necessita de atendimento especializado não apenas 

no diagnóstico da doença, mas durante todo seu tratamento, sobretudo oferecendo todo apoio 

emocional. É de fundamental importância que ele sinta e perceba que sua vida está sendo 

considerada durante todo o tratamento oncológico. Esse agir possibilita a garantia de uma 

assistência individualizada, segura e de qualidade. 

Cabe aos profissionais de enfermagem, durante este processo interativo, valorizar o ser 

no âmbito familiar, social e laborativo, que sofre os efeitos de um diagnóstico de câncer e que 

manifesta atitudes e reações frente à situação em um processo de adaptação a nova condição. 

Esta busca adaptativa a doença e a multiplicidade de mudanças adversas nas dimensões 

psicológicas e físicas trazem consigo sentimentos de incapacidade, dor, alteração de humor, 

separação familiar e afastamento. 
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Para Paro et al (2005, p. 152), “o câncer impõe à criança e sua família sofrimento e 

expectativas diversas, que modificam suas vidas. Os aspectos sociais, emocionais, afetivos, 

culturais e espirituais formam um contexto que submetem o paciente e sua família a fases que 

não decorrem necessariamente da evolução da patologia”.  

Segundo Silva et al(2009,p. 337), o câncer infantil, apesar de todo avanço da ciência, 

ainda permanece com a maioria de suas causas desconhecidas, o que o difere dos tumores em 

adultos, que atualmente tem um número bastante expressivo de fatores de risco relacionados. 

Diferem do adulto quanto aos tipos histológicos, comportamento biológico, evolução clínica e 

respostas terapêuticas. Apesar de ser considerado raro, na maioria das populações representa 

de 0,5% a 3% de todas as neoplasias. Cerca de 70% das crianças sobrevivem quando tratadas 

em centros especializados por equipe interdisciplinar, e muitas são consideradas curadas. Esse 

grande avanço nos índices de cura deve-se a associação de tratamentos como radioterapia, 

cirurgia e poliquimioterapia. 

Com base no RCBP, que utiliza o limite de 18 anos, como preconizado pelo INCA, 

observa-se uma predominância nos casos de leucemia, que pode chegar a 45% de todos os 

tumores pediátricos, seguido de linfomas, com 25%. Em se tratando dos tumores considerados 

sólidos, os tumores do SNC são os mais incidentes e podem atingir a taxa de 22% de todas as 

neoplasias na infância, acometendo principalmente a faixa etária entre 4 a 9 anos de idade. 

Em cerca de 50% dos casos, as crianças possuem até 5 anos de idade ao diagnóstico. Porém 

15% dele ocorrem em crianças com menos de 2 anos de idade. 

Um número significativo de casos de câncer pediátrico está associado a alterações 

genéticas. Alguns tumores se relacionam a anomalias congênitas. O Retinoblastoma pode ser 

hereditário em 40 % dos casos, sendo importante o aconselhamento genético. A Aniridia pode 

estar associada à ocorrência de tumores de Wilms, enquanto a Hemi-hipertrofia corporal, ao 

tumor de Adrenal, tumor de Wils e Hepatocarcinoma. 

O câncer infantil, muitas vezes, apresenta sinais e sintomas que podem ser 

confundidas com diversas patologias pediátricas, o que pode, em muitos casos, obscurecer a 

visão clinica, retardando assim o diagnóstico precoce, o que é de importância vital para a 

cura. 

Clinicamente, os tumores pediátricos possuem um período de latência menor, 

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

tumores de indivíduos adultos. Os sinais e sintomas como alterações de comportamento, 

cefaléia, vômitos e edema de papila são sinais clássicos.  
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No diagnóstico as informações são quase sempre fornecidas pelos familiares, porém é 

muito importante envolver a criança na entrevista, sendo necessário, muitas vezes, utilizar 

brincadeiras para facilitar essa interação, o que requer paciência e habilidade por parte do 

enfermeiro. É durante o exame físico que o enfermeiro começa a criar maior interação com a 

criança e com a família, podendo, nessa ocasião, esclarecer suas dúvidas e minimizar suas 

ansiedades. 

A arte de examinar em pediatria é uma tarefa difícil, que requer habilidade técnica e 

sensibilidade por parte do examinador. Além de, muitas vezes, ele ter que lidar com crianças 

extremamente irritadas pela hospitalização e pela própria patologia, o enfermeiro também 

precisa lidar com pais ansiosos, que se encontram diante de um filho com um tumor cerebral e 

que, muitas vezes buscam respostas e responsável pela tragédia familiar que estão vivendo. 

Nesse momento, o enfermeiro e sua equipe precisam ser pacientes e compreensivos e utilizar 

uma linguagem acessível e acolhedora, além, é claro, de uma assistência integral e 

humanizada dentro do processo de internação. 

 

 

 

2.3 ENFERMAGEM ONCOLÓGICA  

 

O trabalho da enfermagem em oncologia requer, além do conhecimento técnico 

científico e profissional, afetividade, habilidades nas relações interpessoais, espirituais, 

necessárias para o cuidado e, conseqüentemente, desenvolvimento de uma assistência 

humanizada, pois na prática deste cuidado são esperadas diversas complicações relacionadas 

ao tratamento, aos efeitos colaterais, aos problemas psicossociais, religiosos e aos conflitos 

familiares. 

Silveira & Zago (2006, p.616) descrevem que a oncologia tem tido grande evolução 

nas técnicas diagnósticas e terapêuticas, o que tem possibilitado a sobrevida e a qualidade de 

vida dos pacientes com câncer. Cabe a enfermagem acompanhar o desenvolvimento dessa 

especialidade pelas investigações cientificas que são os principais recursos para a atualização 

do conhecimento para o cuidado ao pacientes oncológico. 

O profissional enfermeiro, atuando junto aos pacientes oncológicos, possui papel 

fundamental em todo o processo de saúde e doença, ou seja, na prevenção, no tratamento, na 

reabilitação do indivíduo e no entendimento da família sobre todo esse estado crítico que 

envolve o câncer. O enfermeiro possui capacidade teórica e prática para desenvolver todas 
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essas atividades e cria condições para que o indivíduo, junto com a família, e até mesmo os 

demais profissionais de saúde, aprendam a enfrentarem seus medos, seus desafios, seus 

limites e criar outras possibilidades. 

De acordo com Paro et al (2005, p.156), a possibilidade de contato com os 

conhecimentos recentes e avançados sobre o câncer, proporcionam a equipe de enfermagem 

uma intervenção mais eficaz, aumentando também a exigência e a responsabilidade em 

assimilá-los, traduzí-los e multiplicá-los. O cuidador ao dispensar um cuidar, deve fazê-lo de 

forma competente, tanto ética quanto tecnicamente, assumindo e valorizando o poder que 

detém em si, buscando um cuidar especializado e humanizado. 

“Além dessas, ele desenvolve ações educativas, ações integradas com outros 

profissionais, apóia medidas legislativas e identifica fatores de risco ocupacional, na prática 

da assistência ao paciente oncológico e sua família” (SILVEIRA, C. S. & FONTAO, M. M. 

Z. 2006 p. 615). 

 Independente de como ocorre o tratamento do câncer, é certo que muitas pessoas 

continuarão necessitando de cuidados. Porém, muitas vezes é delicada a situação dos 

profissionais de enfermagem que ministram estes cuidados. Estimular o desejo pela vida e 

saúde a pacientes numa situação de doença crônica, como o câncer, com complicações físicas, 

pode tornar-se uma tarefa árdua, principalmente sem o suporte familiar. 

Observa-se que nem sempre estes profissionais estão preparados suficientemente para 

enfrentar de modo profissional, sem se identificarem negativamente com a dor e a angústia do 

paciente. 

É necessário que os membros da equipe de enfermagem se identifiquem positivamente 

com seu trabalho, enquanto seres humanos que desejam ajudar ao outro em seu processo 

terapêutico, independe se haverá cura ou não. 

A enfermagem é a profissão que tem como objeto de trabalho o cuidado ao ser 

humano, possuindo diversos campos de atuação. Uma destas áreas de atuação da enfermagem 

é a oncologia. A enfermagem oncológica é o ramo de atividade que compreende a prevenção, 

detecção precoce, processo terapêutico, reabilitação e tratamento paliativo do câncer. 

O fato de lidar cotidianamente com pessoas com câncer faz com que a equipe de 

enfermagem seja envolvida nas relações emocionais dos pacientes e de seus familiares que, 

também, estão com medo, sofrem e se estressam. No cotidiano destes trabalhadores, o 

convívio com vida e morte, saúde e doença são intensos. Estes elementos, muitas vezes 

adversos, podem gerar tanto satisfação, quando os cuidados dispensados trazem conforto e 
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animo ao paciente e, talvez, a cura, quanto podem gerar sofrimentos no trabalho, 

especialmente quando estes cuidados não podem aliviar a dor e a angustia humana. 

A vivência de estados alterados de satisfação e sofrimento, enquanto sentimentos 

antagônicos, estão presentes no cotidiano da enfermagem. Os enfrentamentos são necessários, 

bem como o aprender a conviver com as situações limítrofes do existir. 

 Para Cardozo (2009, p.13), a pessoa com câncer necessita de cuidados tecnológicos e 

humanos. Ser portador de uma patologia com estigma da morte, o acolhimento, respeito à 

singularidade e o envolvimento afetivo nas práticas humanizadas a essa pessoa, é essencial. 

Mas o ambiente hospitalar, onde a enfermagem está cercada de rotinas, normas e técnicas, 

requerem da enfermagem oncológica que conjugue o seu conhecimento científico com as 

práticas de humanização. 

Para Fontes & Alvim (2008, p.144), embora existam no processo de adoecimento 

aspectos semelhantes na vivência do ser com câncer, os profissionais devem ter em mente que 

cada ser traz consigo sua singularidade em que existem diversas formas de experiênciar a 

doença, estas podem estar de acordo com crenças, costumes e formas de ver o mundo, quando 

emergem sentimentos de medo, tristeza, perda da autonomia e incerteza relacionadas ao 

tratamento e a recuperação. 

A enfermagem oncológica deve ter em mente que o objetivo do seu trabalho é o 

cuidado humano, e não a cura, pois independente do seu prognóstico, o ser deve ser 

respeitado como ser humano individual, portador de valores, crenças e que necessita de uma 

assistência humanizada e de qualidade. Logo, cuidar do ser com câncer significa acreditar na 

importância do processo de cuidar, e não do curar. 

Lidar com o ser com câncer nos faz refletir sobre o processo de terminalidade, já que 

muitas vezes o mesmo encontra-se inserido neste contexto. Nessa perspectiva, cuidar significa 

estar ao lado de pessoas fragilizadas em momentos de dor, depressão, perda da autonomia e 

vitalidade. Quando diante destas condições o profissional de enfermagem deve transmitir 

interesse no que o ser fala, sente ou expressa, não penas com o sintoma ou órgão 

comprometido, de maneira que ele sinta estar recebendo um cuidado humanizado (ARAUJO 

& SILVA, 2009). 

Segundo Barranco et al (2009, p.38), a prática de enfermagem em oncologia coloca os 

profissionais em contato estreito com situações de dor, finitude e morte, além de mutilações, 

desesperança de pacientes e familiares, bem como expectativas de cura da doença. A 

agressividade terapêutica e os ajustes necessários ao processo de tratamento também são 

fatores característicos desse canário, visto que muitos efeitos colaterais desencadeiam graves 
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reações físicas e emocionais nos pacientes, constituindo-se em elemento gerador de estresse 

para a equipe. Esses elementos imputam aos profissionais de enfermagem a necessidade de 

enfrentamentos, preconizados durante a operacionalização da assistência aos pacientes. 

É nesse cenário de estresse que se efetuam as relações de trabalho da equipe de 

enfermagem em oncologia e o líder desenvolve sua prática, estimulando no profissional, 

capacidade de diagnóstico, de solução de problemas, de tomadas de decisões, de intervenção 

no processo de trabalho, do trabalho em equipe, de se auto-organizar e de enfrentar situações 

em constantes mudanças. 

O ambiente que deveria ser acolhedor, saudável e propício a um espaço de encontro 

entre os sujeitos como dispositivo para facilitar a capacidade de reflexão e para a construção 

de trocas de saberes, além de trocas solidárias, comprometidas com a dupla tarefa de 

produção de saúde e produção do sujeito, fragiliza-se, diante do líder com a dimensão da 

subjetividade e da dor do paciente oncológico. 

Os profissionais de enfermagem que trabalham na área de oncologia estão expostos, 

no seu dia-a-dia de trabalho, a situações geradoras de conflitos como as freqüentes perdas por 

morte, as pressões que expõem o modelo médico-tradicional de responsabilidade em relação à 

cura e a longevidade. O trabalho constante com a doença grave e com a tristeza dos familiares 

pode acabar levando a criação de vínculo com maior envolvimento com o problema vivido do 

paciente com câncer. 

 

 

2.4 ENFERMAGEM PEDIÁTRICA  

 

De acordo com Thompsom (1996, p.10), a enfermagem pediátrica pode desempenhar 

uma serie de papéis. A promoção de saúde e a orientação antecipada continuam sendo uma 

parte importante na pediatria. O enfermeiro que trabalha na pediatria participa com os outros 

membros da equipe de saúde, assim como com a família, da assistência. Ele deve ser capaz de 

fornecer uma assistência competente e habilidosa para a criança, mantendo uma atitude 

carinhosa e holística. Isso pode construir um desafio em um sistema que passa por uma 

deficiência no pessoal de enfermagem. 

 

Thompsom (1996, p. 11) descreve ainda que: 
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“Devido às rápidas mudanças que ocorrem atualmente no atendimento de saúde, é 
responsabilidade do enfermeiro manter conhecimentos sempre atualizados. À 
medida que o papel do enfermeiro pediátrico expande-se, o tema da 
responsabilidade torna-se essencial. Os enfermeiros têm também responsabilidades 
perante a comunidade e a sua profissão. O envolvimento comunitário e com suas 
organizações profissionais não só é encorajado, como é necessário para seu 
aprendizado contínuo.” 

 

Aos enfermeiros que entendem que as crianças nascem com seu próprio temperamento 

e estilos de comportamento podem auxiliar aos pais frustrados que enfrentam o processo de 

adoecimento e internação da criança com dificuldades de adaptar-se ao seu novo ambiente. 

Pode-se determinar, através de procedimentos específicos, se uma criança está apenas dentro 

de seu cronograma ou se é evidente alguma anormalidade. O enfermeiro sabe quando intervir 

a fim de evitar uma enfermidade, uma rápida consulta pode revelar que as imunizações da 

criança não estão em dia. As anormalidades podem ser evitadas através de orientações à 

futura mãe. Outros agravos a saúde podem também ser antecipados. Sabendo que certas 

enfermidades prevalecem em determinados grupos etários, a enfermagem se mantém alerta ao 

interagir com estes pacientes. Esta atitude, baseada no conhecimento, na experiência e na 

comunicação afetiva, assegura o nível elevado de assistência. (THOMPSOM, 1996 p. 22). 

“O enfermeiro deve saber como assistir as crianças de diferentes idades, de forma que 

o seu desenvolvimento físico, mental, emocional e espiritual seja respeitado conforme suas 

necessidades”. (Thompsom, p. 22). 

De acordo com Thompsom (1996, p.24), a unidade pediátrica é destinada a preencher 

as necessidades das crianças e seus pais. Um ambiente informal e alegre auxilia a diminuir a 

diferença entre a casa e o hospital, adaptando-se as necessidades físicas e emocionais infantis. 

Os pacientes geralmente usam suas próprias roupas enquanto estão hospitalizados. 

O modo de a criança reagir à hospitalização depende da sua idade, da preparação, das 

experiências anteriores com doenças, do apoio da família e da equipe médica, e das suas 

condições emocionais. Três fatores têm grande impacto sobre as crianças ao serem 

hospitalizadas: a separação, a perda de controle e o trauma físico. Estas reações são 

detalhadas, de acordo com a idade, e cada fase está relacionado sobre o processo de 

crescimento e o desenvolvimento. 

Para Monteiro at al (2004, p.102), em suas diferentes abordagens de cuidado, o 

enfermeiro exerce papel fundamental na assistência a criança, iniciado na fase da vida uterina, 
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durante as consultas de enfermagem no pré-natal e por meio do exame físico materno 

seguindo até o processo de internação da criança onde o enfermeiro possui uma 

responsabilidade ainda maior. 

Segundo Litchteneker & Ferrari (2005, p.63), os primeiros anos de vida da criança são 

considerados os mais vulneráveis. Neste período ela não vive por si mesma sendo totalmente 

dependente da família e quando enfermas, dos profissionais enfermeiros dentro da pediatria. 

A criança necessita de orientação, referência de tempo e proteção para o desconhecido e para 

o sofrimento gerado pela doença. 

A criança não pode ser compreendida de forma isolada, desconsiderando o todo como 

ser humano e o seu contexto histórico, na qual está inserida, além das necessidades de 

cuidados para o corpo, com a mente com seu desenvolvimento como um todo. 

Durante a hospitalização no período da infância, a criança pode encontrar-se privada 

do convívio familiar e social, ou seja, todo o seu apoio, podendo gerar um fator gerador de 

sofrimento e de angústia, tornando o ambiente hospitalar ainda mais difícil, principalmente na 

relação com os profissionais. Além disso, a hospitalização, para a criança, traz sentimento de 

ameaça, agressão, medo do desconhecido, pois é nesse momento que ocorre a separação de 

todos os objetos significativos de sua segurança.  

A hospitalização é quase sempre um duplo traumatismo, pois ela tem que se separar 

do ambiente familiar e entrar num ambiente hostil que é o hospital. A presença da família na 

assistência da criança é de grande importância, contribuindo para torná-la capaz de suportar 

os sofrimentos e ansiedades surgidos durante a doença e a hospitalização. Todo esse ambiente 

em que a criança se encontra, cheio de medo e sofrimento, acaba tornando a relação que se 

estabelece entre a criança e os enfermeiros, cheia de dor e pesar, pois no cuidado, quase que 

invariavelmente se estabelece um vínculo na assistência a criança com doença crônica. Esse 

vínculo pode ser um gerador de sofrimento aos enfermeiros, diante do sofrimento da criança, 

dentro de uma instituição hospitalar. 

Segundo Malta et al (2008, p.45), cuidar da criança hospitalizada é complexo e 

demanda sensibilidade para estar aberto aos acontecimentos de uma unidade pediátrica, que 

envolvem as relações e inter-relações das famílias, equipes e crianças, considerando-se suas 

peculiaridades e momentos do desenvolvimento e crescimento humano. 

O enfermeiro, além de possuir conhecimento adquirido durante as vivencias pessoais e 

profissionais, soma-se a filosofia de cuidado a criança, humanizando o cuidado e respeitando 

a criança como ser individual, com características próprias, que faz parte de um vínculo 

humano, portanto necessita ficar ligado ao profissional e ao ser humano. 
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A criança necessita de apoio e de um ambiente menos hostil possível, pensando de 

modo sensível e criativo. O cuidado, para que seja efetivo, deve munir-se de afetividade e 

sensibilidade do ser cuidado, além do conhecimento empírico, tão importante para a prática 

do cuidar do enfermeiro. 

O significado do cuidado, a partir da experiência vivida pelo cuidador x ser cuidado, 

revela que as relações devem ser autênticas, de aceitação mútua, e que a qualidade do cuidado 

depende da qualidade da relação, da expressividade, do conhecimento, das experiências 

prévias, das condições de trabalho e condições do contexto. O cuidador deve demonstrar 

afeto, estar presente por inteiro e valorizar a criança. 

Formar vínculos é inerente ao ser humano, está inclusa no seu instinto de 

sobrevivência. Deve-se refletir sobre o modo de cuidar e, junto com a criança, criar laços que 

se reflitam no processo de cuidado. 

Por esse motivo, a enfermagem tem um papel importante no processo de cura, 

tratamento e esperança da vida da criança. Torna-se um dos principais responsáveis pelos 

esforços em recuperar o estado de saúde da criança, ou pelo menos, proporcionar manutenção 

com conforto e dignidade até sua finitude. A enfermagem ao longo da sua história acadêmica 

compreende na sua formação científica e na sua prática diária, a formação e o compromisso 

necessário para realizar tal função.  

Paro et al. (2005, p. 152) refere-se à participação da enfermagem: 
 
 
“Ao cuidar da criança deve-se compreender seu mundo particular e as etapas da 
infância, de forma holística no que tange a díade criança e família, buscando 
satisfazer suas necessidades, independente de sua condição atual. A equipe de 
enfermagem, junto com a equipe interdisciplinar, deve desenvolver atividades com a 
criança e sua família, buscando a manutenção do bem-estar.” 

 
 
A enfermagem possui, ou ao menos precisará, ao mesmo tempo de um 

profissionalismo extremo como também de uma sensibilidade para perceber as necessidades 

dos pacientes pediátricos com doença crônica. Essa percepção traduz em maior atenção e 

certamente estabelecerá uma relação de confiança entre o profissional de saúde enfermeiro e o 

paciente enfermo. Através desse vínculo, a enfermagem torna-se mais importante em todo o 

processo de saúde e doença e em todos os fatores que interfiram de forma positiva ou negativa 

no bem estar do paciente pediátrico com doença crônica. 

Gargiulo et al (2007, p.697) descreve sobre a participação da enfermagem no 

integridade do ser  humano: 
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“O cuidar é a base do processo de atuação do enfermeiro e, para esta ser bem 
sucedida, é necessário que identifique as necessidades de seu cliente e família e as 
formas de sua resolução, numa perspectiva de atuação holística e humanizada. 
Assim, no desenvolvimento de suas atividades, os profissionais devem estar 
preparados para prestar atendimento tanto nos comprometimentos emocionais, 
psicológicos e sociais, quanto para auxiliar na adaptação de limitações decorrentes.” 

 

Apesar de toda essa capacitação, responsabilidade e importância que o enfermeiro 

precisa para atuar junto à criança portadora de doença oncologica, isso não impede que frente 

ao paciente debilitado e ambiente conflitante, o mesmo venha a sofrer no cuidar da criança 

enferma. Esse sofrer pode gerar ao enfermeiro um questionamento a cerca da sua atuação e da 

sua postura perante os cuidados dentro da pediatria, frente à criança hospitalizada e a 

dificuldade que esse processo pode causar ao seu bem-estar tanto profissional quanto pessoal.  

Segundo Oliveira & Maia (2008, p. 407), “A instituição hospitalar geralmente é 

associada a um ambiente complexo, voltado ao atendimento secundário e terciário de pessoas 

acometidas de doenças que necessitam de internação, desde a mais simples até a mais 

complexa”. 

É nesse contexto que os enfermeiros estão envolvidos nessa relação do cuidar e do 

vivenciar o sofrimento alheio e, além disso, de se envolver com esse paciente diariamente. 

De acordo com Carvalho et al.(2002, p. 201): 

 
“Uma população que merece atenção, por estar em contato com o sofrimento alheio, 
são os profissionais enfermeiros. Estes são marcados constantemente por incertezas 
que devem ser cuidadosamente consideradas, uma vez que, ao serem vivenciadas, 
revelam os próprios sentimentos, como também pode levar a dificuldade em manejá-
los.” 
 

Quando se cuida de pacientes nessa faixa etária, corre-se o risco de se envolver e de se 

construir o vínculo afetivo, que é concebido como sendo uma forma de comportamento em 

que uma pessoa mantém a proximidade com outra que é diferente e preferida. Quando esse 

paciente encontra-se em dificuldades na saúde pode provocar sofrimento e sentimento de 

pesar nos enfermeiros por estarem tão próximos e comprometidos com a criança, 

principalmente se for um paciente pediátrico oncológico, pois, o processo de doença e 

sofrimento se amplia de uma forma tão absurda que interfere na vida de inúmeras pessoas, e 

um dos mais envolvidos e atingidos nesse processo é o enfermeiro, não só pelo contato diário, 

mas principalmente pelo cuidado e esforço em dar o seu melhor, proporcionando melhor 

assistência e aproximação humana. 
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2.5 ENFERMAGEM PEDIÁTRICA ONCOLÓGICA  

 

De acordo com Borowsk et al (2005, p.2), na oncologia pediátrica, o conhecimento do 

enfermeiro sobre a fisiopatologia dos diferentes tipos de câncer e suas opções de tratamento, 

bem como a compreensão do processo de crescimento e desenvolvimento normal da criança, 

é importante para que seja eficiente ao assistir a criança com câncer. Dessa maneira poderá 

discutir junto à equipe de profissionais de saúde as diferentes abordagens no tratamento do 

paciente oncológico pediátrico e determinar sua posição de liderança e comprometimento com 

o bem-estar da criança independente se existem chances de cura ou não. 

Uma unidade pediátrica oncológica é um ambiente de muita luta pela vida e de muito 

sofrimento pela perda e pela dor. Essa relação de esperança e de sofrimento atinge não 

somente os familiares, mas também todos os profissionais de saúde que trabalham nessa 

mesma unidade, principalmente os profissionais enfermeiros, os quais diariamente trabalham, 

cuidam ou se relacionam, com todos os pacientes portadores de alguma neoplasia. 

Toda essa relação descrita anteriormente se torna ainda mais complexa quando 

estamos falando de uma criança com internação prolongada, onde um forte vinculo afetivo é 

estabelecido com a equipe de enfermagem e quando há possibilidade de terminalidade, onde 

não há apenas um indivíduo enfermo, mas sim uma criança, tão necessitada de cuidados, de 

carinho e de proteção. Proporcionar um mínimo de conforto ao paciente pediátrico é 

fundamental para alivio e cura do seu estado enfermo. 

 

Conforme Rosa et al (2008, p. 441): 

 
“O ato de confortar tem valor para quem cuida e é cuidado, oferecendo 
oportunidades de crescimento e realização. A conscientização a respeito desse 
processo promove novas percepções do ser/estar, como cuidador ou ser-cuidado, 
permitindo o desenvolvimento mútuo em direção a uma condição de vida mais 
saudável e integrada.” 
 
 
 

Segundo Paro et al (2005, p.152), o câncer na criança, ocorre mais intensamente do 

que no adulto, determina expressões de pena e pesar, em razão do medo e mitos da doença 

oncológica. Para as crianças menores, o câncer pode estar relacionado a castigos por conduta 

inadequada. As privações do colo, do aconchego dos pais nos procedimentos de intervenção, 

causam grandes estresses e sofrimento para a criança. O suporte emocional e a criatividade na 
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arte do cuidar devem ser valorizados, requerendo habilidade técnica e empática por parte da 

equipe de enfermagem. 

No cuidado e na recuperação dessas crianças, os profissionais são inúmeros, aparecem, 

mas logo desaparecem, porém, a enfermagem não. O enfermeiro surge na vida dessa criança e 

não o abandonará, pois o trabalho dele é esse, o cuidado. Mesmo que esse cuidado traga dor e 

sofrimento, mesmo que ao olhar uma criança isso lhe remeta um filho, mas ainda assim, esse 

profissional estará presente, atuando no tratamento, no cuidado diário e na reabilitação, e não 

apenas de um indíviduo, mas também da família que sofre junto.  

“A enfermagem atua nas necessidades que julga ser de sua competência, promovendo 

um cuidado baseado em princípios humanísticos, que devem ser incorporados à educação e 

prática profissional, direcionando a um comportamento ético e moral” (SILVA, F. A. et al 

2009, p. 336). 

 

Silva et al. (2009, p. 336) descreve a cerca do comportamento da equipe de 

enfermagem: 
 
“Quando se fala da tríade criança com câncer, família e equipe de enfermagem, 
deve-se priorizar a formação da equipe de enfermagem no sentido de dar-lhe 
subsídios psicológicos para que ocorra um envolvimento emocional que funcione 
não como gerador de mais tensão para o profissional, e sim como facilitador do 
cuidar da criança com câncer. E esse apoio emocional pode chegar de várias formas 
para as famílias: pela solidariedade, quando há conversação, escuta ativa, 
encorajamento, manifestação de apoio e compreensão, colocando-se no lugar do 
outro e estabelecendo um vínculo afetivo e eficaz.” 

 

 

Conforme Silva et al, (2009, p.338), algumas reflexões devem ser feitas e serão 

utilizadas para minimizar os efeitos do câncer para a equipe de enfermagem: o profissional 

precisa conscientizar-se de sua condição humana para que não se despersonalize, não perca a 

sua identidade pelo profissionalismo; compreenda o sentido da vida e da morte para si 

mesmo, suas limitações e sua não-onisciência; respeite e compreenda o significado das 

emoções do paciente e de sua família; tenha consciência de que se estabelecem padrões 

interpessoais e que o paciente e sua família irão lhe transferir suas idéias, experiências e 

sentimentos; promova um atendimento interacional, adéqüe o conhecimento, não como algo 

destrutivo, mas sim como um desequilíbrio da saúde. 

Paro et al (2005, p. 152) ainda relata: 
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“A equipe de enfermagem, junto com a equipe multidisciplinar deve desenvolver 
atividades com a criança e sua família, buscando a manutenção do bem-estar. 
Partindo destes princípios a atenção deve ser voltada para os enfermeiros, 
profissionais que podem estar presentes durante os processos de intervenção e 
tratamento, interagindo no cuidar do paciente oncológico.” 

 

 

Ao intervir no tratamento de uma criança que sofre com o câncer, o enfermeiro deve 

conhecer todos os manejos para amenizar o sofrimento que pode ser proveniente de várias 

causas. 

 
“O cuidado de enfermagem em oncologia pediátrica vem se especializando e 
modificando com o passar do tempo. Hoje aprendemos a cuidar da criança 
compreendendo, em primeiro lugar, seu mundo particular em cada etapa evolutiva 
da vida; focalizando também este cuidado em uma visão holística no que tange a 
díade criança-familia, buscando satisfazer suas necessidades, independentes de seu 
problema imediato.” (FONTES & ALVIM, 2008, p.195). 

 

 

A assistência de enfermagem na oncologia pediátrica deve respeitar os sentimentos, 

emoções e a aceitação das crianças sobre a doença. A criança demonstra emoções e 

sentimentos, muito diferentes dos adultos. Estas emoções e sentimentos, sejam com a criança 

ou família, poderá intervir no tratamento e também no sofrimento. 

A enfermagem deve entender o comportamento da criança e família, quanto as suas 

inseguranças, medos, conflitos e confiança. Os sentimentos e emoções envolvidos no 

momento da doença oncológica interferem diretamente no tratamento, trazendo medo e 

sofrimento à família e também a equipe de enfermagem. 

A enfermagem em oncologia pediátrica está se especializando e modificando, para ter 

um papel de destaque na assistência a esta população.  

 

 

 

2.6 SOFRIMENTO NO CUIDAR DA ENFERMAGEM  

 

Para Coelho & Ávila (2007, p.279), o sofrimento humano geralmente se manifesta em 

resposta a estresses psicossociais como eventos de vida e situações de conflitos, mas que, 

geralmente, as pessoas não conseguem reconhecer que suas angústias têm relação com 

questões psicossociais e explicitamente negam essa possibilidade. 
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Segundo Oliveira & Maia (2008, p. 407), “A instituição hospitalar geralmente é 

associada a um ambiente complexo, voltado ao atendimento secundário e terciário de pessoas 

acometidas de doenças que necessitam de internação, desde a mais simples até a mais 

complexa”. 

É nesse contexto que os enfermeiros estão envolvidos: nessa relação do cuidar e do 

vivenciar o sofrimento alheio e, além disso, de se envolver com esse paciente diariamente. 

Segundo Souza & Silva (2007, p.18), não se pode entender o sofrimento ligado as 

atividades de enfermagem sem que se entenda em que consiste a satisfação e a plenitude no 

trabalho. Essas idéias podem auxiliar a entender os prazeres e os desprazeres enfrentados por 

uma equipe ao lidar com o paciente oncológico. 

O profissional de enfermagem necessita se envolver emocionalmente se deseja 

estabelecer uma relação com o paciente ou com qualquer outro ser humano, principalmente se 

for uma criança. Foi observado que o envolvimento emocional da equipe de enfermagem com 

o paciente oncológico está presente na relação terapêutica. 

O envolvimento emocional é a capacidade da pessoa de transcender-se a si mesma e 

interessar-se por outra pessoa sem que este interesse o inabilite. É através do envolvimento 

que nós nos apercebemos do outro, tornando-nos sensíveis a situação que está vivenciando e 

que nos mobiliza a oferecer a ajuda necessária. 

O trabalho da enfermagem é desenvolvido numa visão holística dos seres humanos, 

considerando as variáveis fisiológicas, psicológicas, sócio-culturais, desenvolvimentistas e 

espirituais, funcionando em harmonia com o ambiente. 

Por tanto, verifica-se a importância de um cuidado humano adequado a todos os 

pacientes com câncer, sendo muitos deles procedentes de meios conflituosos e cheio de 

mudanças, como se torna o mundo da criança. Fazem-se subjetivos e psicológicos dos 

pacientes e isto depende, em grande parte, da satisfação ou da insatisfação desta equipe com o 

seu trabalho. 

Essa satisfação ou insatisfação depende por sua vez, de muitos fatores de múltiplas 

naturezas, que devem ser analisadas, tais como: suas relações psicossociais com pacientes e 

familiares, condições de trabalho, treinamento, dentre outros. 

Cuidar de pacientes pediátricos com câncer pode gerar estresse e uma angustia muito 

grande nos cuidadores, pois estes pacientes geralmente vivenciam a possibilidade da finitude 

da vida. O trabalho de enfermagem é caracterizado pelo predomínio do cuidado as pessoas 

doentes, sendo desenvolvido de forma contínua, ou seja, é uma atividade profissional 

cotidiana. Na prática do cuidado, os profissionais se deparam diariamente com dores, 
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sofrimento, perdas e morte, impondo sofrimento e desgaste emocional e físico a quem o 

realiza. 

De acordo com os textos de Silva (2009, p.23):  

 
“O sofrimento na prática de enfermagem pode se reverter em males a saúde de quem 
é responsável por preservá-la, e com isso, trazer conseqüências negativas aos 
serviços prestados por esse profissionais, prejudicando ainda mais o quadro da saúde 
publica brasileira.” 
 
 

A relação social mais importante dentro da atividade de enfermagem é a que acontece 

entre o enfermeiro e o paciente e, nessa relação, se destaca o envolvimento emocional. Nota-

se que o sentimento de tristeza que leva a depressão é comum na enfermagem, visto que a 

vida humana é o objeto principal da profissão. É impossível ao ser humano, não se emocionar 

com o sofrimento de seus pacientes, não se pôr no lugar deles, ainda mais quando estes, por 

estar em bastante tempo em contato com o hospital, acabam adquirindo um vínculo com a 

enfermagem, a situação torna-se ainda mais fragilizante quando se trata de uma criança. 

Segundo palavras de Françoso (2000, p. 45): 

 
“O sofrimento associado ao câncer muitas vezes é do próprio enfermeiro, cujos 
medos em relação a doença (e a morte) são mobilizados por suas relações com a 
criança. Suas atitudes visam, muitas vezes, atender a si próprias, não as necessidades 
do paciente que cuidam.” 
 
 
 

Para Pacheco et al ( 2008, 62), o cuidar do sofrimento alheio pode gerar uma relação 

de difícil adaptação ao enfermeiro, pois exige dele comportamento profissional para lidar com 

o tratamento do paciente, cuidado humanizado para lidar com ser humano e não apenas uma 

patologia e não menos importante, um cuidar de si, ou seja, um fortalecimento pessoal e 

adaptativo necessário para a segurança do vínculo com a criança e também com a família. 

Situação que pode ser ainda mais abalada com o surgimento da morte da criança, 

evidenciando-se a sensação de impotência e revolta, não aceitando a finitude como parte da 

existência do ser humano. 

Para Recco et al (2005, p.87), o cuidar do paciente oncológico pediátrico e vivenciar o 

sofrimento dele, induz á um sofrimento emocional no profissional, pois é ele que atende 

diariamente os pacientes e suas mais diversas reações de dor e sofrer, tanto pela doença como 

pelo tratamento, o que exige do profissional controle constante das emoções e sentimentos. 



39 
 

 

Silva et al (2009, p. 21), considera que o profissional de enfermagem defronta-se no 

seu cotidiano com situações que mobilizam o emocional, por vezes de uma forma bastante 

intensa. Isso não só dificulta seu trabalho, como o confunde diante dos aspectos técnicos, 

acarretando-lhe um grau considerável de sofrimento pessoal. Afirma ainda que possam 

ocorrer processos de identificações com o sofrimento do paciente ou com a doença, tornando 

o trabalho um ambiente insalubre para sua atuação com qualidade. 

É preciso abrir a possibilidade de cada um sair da negação, do silêncio e da ilusão da 

onipotência, para poder falar do que está vivendo, pois, assim como qualquer sujeito, o 

profissional de saúde também se comove. Trata-se de trabalhar com a vulnerabilidade em vez 

de se perder nela. 
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3. METODOLOGIA  

 

A metodologia de pesquisa, para Minayo (2003, p. 16-18), é o caminho do 

pensamento a ser seguido. Ocupa um lugar central na teoria e trata-se basicamente do 

conjunto de técnicas a ser adotada para construir uma realidade. 

De acordo com Rosália Duarte (2002, p. 140), uma pesquisa é sempre, de alguma 

forma, um relato de longa viagem empreendida por um sujeito cujo olhar vasculha lugares 

muitas vezes já visitados. Nada de absolutamente original, portanto, mas um modo diferente 

de olhar e pensar determinada realidade a partir de uma experiência e de uma apropriação do 

conhecimento que são ai sim, bastante pessoal. 

 

 

3.1 Tipo de estudo e abordagem 

 

O estudo possui uma natureza do tipo descritivo-exploratório, com abordagem 

qualitativa, que segundo Polit; Beck; Hungler, (2004, p. 200), o seu delineamento é flexível e 

elástico, capaz de ajustar-se ao que está sendo aprendido durante a coleta de dados, tende a ser 

holístico, buscando a compreensão do todo.  

Minayo (2003, p. 16-18) afirma que a pesquisa qualitativa, visa à construção da 

realidade, mas que se preocupa com as ciências sociais em um nível de realidade que não 

pode ser quantificado, trabalhando com o universo de crenças, valores, significados e outros 

construtos profundos das relações que não podem ser reduzidos a operacionalização de 

variáveis. 
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Segundo Leopardi (2002, p. 117), este tipo de pesquisa é apropriado se o interesse não 

está focalizado em contar o número de vezes em que uma variável aparece, mas sim o que 

elas apresentam:  

 

“com este tipo de pesquisa, tenta-se compreender um problema da perspectiva dos 
sujeitos que a vivenciam. [...] Atenta-se, portanto, ao contexto social no qual o evento 
ocorre. A amostra não precisa ser aleatória, nem extensamente numerosa. [...] Este 
método é utilizado quando não se pode usar instrumentos de medidas precisos, 
deseja-se dados subjetivos, ou se faz estudos de um caso particular, de avaliação de 
programas ou propostas de programas, ou ainda, quando não se possuem informações 
sobre o assunto”.   

 

Esse tipo de estudo foi escolhido, pois procura entender aquilo que não é óbvio e 

quantificável, mas oferece a possibilidade de estudar fenômenos voltados para as questões 

referentes ao subjetivo, ao íntimo, através de leituras aprofundadas, reflexão sobre a temática 

proposta e identificar na essência e por vezes nas entre linhas, se existe a influência do 

sofrimento da criança no sofrimento do enfermeiro, em toda relação humana e do cuidado, 

que se estabelece entre os sujeitos envolvidos.  

Em relação à pesquisa exploratória, sua escolha foi por fornecer uma maior 

aproximação ao tema. “Estas pesquisas têm como objetivo proporcionar maior familiaridade 

com o problema, com vistas a torná-lo mais explicito ou a constituir hipóteses. Pode-se dizer 

que estas pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de idéias ou a descoberta 

de intuições.” Gil (2007, p.41) 

Segundo Gil (1999) a abordagem do estudo quando exploratória: 

 
“[...] visam proporcionar uma visão geral de um determinado fato, do tipo 
aproximativo. Um trabalho é de natureza exploratória quando envolver levantamento 
bibliográfico, entrevistas com pessoas que tiveram (ou tem) experiências práticas com 
o problema pesquisado e análise de exemplos que estimulem a compreensão. Possui 
ainda a finalidade básica de desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e idéias 
para a formulação de abordagens posteriores. “ 

 

Gil (2007, p. 42) classifica a pesquisa descritiva como a descrição das características 

de determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações variáveis, 

sendo uma das suas características mais significativas à utilização de técnicas padronizadas de 

coleta de dados. 
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Assim, esse estudo adotará a pesquisa bibliográfica, que segundo Severino (2007, 

p.122), se realiza a partir do registro disponível, decorrente de pesquisas anteriores, em 

documentos impressos. Utiliza-se de dados ou de categorias teóricas já trabalhadas por outros 

pesquisadores e devidamente registradas. A Pesquisa Bibliográfica Sistemática foi escolhida, 

pois se difere da pesquisa bibliográfica tradicional, por utilizar técnicas padronizadas para a 

coleta de dados com o principal objetivo de identificar documentos mais relevantes e de 

acordo com os objetivos propostos.  

A revisão bibliográfica sistemática é definida por Greenhalgh2

  A coleta de dados foi realizada através do levantamento bibliográfico no banco de 

dados da Biblioteca Virtual da Saúde (BVS), visando identificar artigos publicados em 

periódicos a partir do ano de 2005 até 2010. Optou-se por utilizar a base de dados da BVS 

como um todo, em vez de realizar a busca em base de dados separada, pretendendo alcançar 

um quantitativo maior de artigos e assim, oferecer um expressivo resultado para amostra. 

Utilizou-se para essa revisão os descritores: Enfermagem Oncologica; Enfermagem 

 (1997) apud Lopes; 

Fracolli (2008, p. 772), como uma síntese de estudos primários que contém objetivos, 

materiais e métodos claramente explicitados e que foi conduzida de acordo com uma 

metodologia clara e reprodutível. Os estudos primários são, neste caso, os sujeitos da 

pesquisa. Lopes; Fracolli (2008, p. 772), ainda complementam que, entre as principais 

características da revisão bibliográfica estão: fontes de busca apenas de artigos cientificos, 

seleção dos estudos primários sob critérios aplicados uniformemente e avaliação criteriosa da 

amostra. 

A Pesquisa Bibliográfica foi escolhida, pois a temática é pouco explorada e possui o 

propósito de identificar as informações que estão sendo pesquisadas e divulgadas sobre a 

relação da enfermagem e a criança com câncer e todo o sofrimento gerado em volta deles. 

Essa pesquisa não é realizada com o intuito de repetir informações anteriormente ditas ou 

escritas, mas, estudar um tema sob um novo enfoque, possibilitando novas conclusões e 

atualizações, relacionando os dados obtidos entre si, oferecendo suporte para solucionar 

problemas que ainda não formam totalmente resolvidos. 

 

3.1 - Coleta de dados 

 

                                                           
2 Greenhalgh T. Papers that summarise other papers (systematic review and meta-analyses). BMJ. 
1997 Sep; 13(315):672-5. 
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Pediátrica; Enfermagem Pediátrica Oncologia; Câncer Infantil; Relação Enfermeiro e 

Paciente; Enfermagem; Sofrimento da Enfermagem. 

 A elaboração deste trabalho de forma sistemática será em fases distintas 

compreendidas por Lakatos (2007, p. 44) como: escolha do tema, elaboração do plano de 

trabalho, identificação, localização, compilação, fichamento, análise e interpretação, e a 

redação. 

As seguintes etapas foram desenvolvidas nesse estudo: 

 

1) Definição dos descritores para a busca de artigos em periódicos nas bases de dados BVS: O 

Sofrimento da Enfermagem na Assistência a Criança com Câncer; 

2) Pré-análise dos resumos dos artigos publicados e selecionados; 

3) Busca dos artigos selecionados na integra online; 

4) Leitura na integra dos artigos identificados e fichamento dos mesmos; 

5) Identificação dos temas comuns presentes nos artigos; 

6) Agrupamento dos temas comuns e análise com base nos objetivos propostos. 

 

 Diante do estudo proposto, a coleta de dados da pesquisa procedeu perante os 

seguintes critérios de inclusão e exclusão dos artigos científicos: foram selecionados apenas 

artigos científicos, que foram resultado da busca da associação dos descritores: Enfermagem 

Oncologica; Enfermagem Pediátrica; Enfermagem Pediátrica Oncologia; Câncer Infantil; 

Relação Enfermeiro e Paciente; Enfermagem; Sofrimento da Enfermagem; somente artigos no 

período entre o ano de 2005 a 2010 apenas artigos disponíveis na integra online; somente 

artigos disponíveis na língua portuguesa.  

 

3.2 – Técnica para análise dos dados 

 

 A análise dos dados foi realizada à luz da análise temática, utilizando a técnica de 

Bardin. A análise de conteúdo de Bardin foi utilizada, entretanto, as categorias construídas 

nesta técnica foram analisadas pela análise temática. Segundo Rodrigues & Leopardi (1999, p. 

6), a Análise de Conteúdo é conceituada por Bardin (1977), como  

 
“Um conjunto de técnicas de análise das comunicações que visa, através de 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 
obter indicadores, quantitativos ou não, que permitam a inferência de conhecimentos 
relativos às condições de produção/ recepção destas mensagens.  “ 
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   Esse tipo de técnica foi escolhido, visando identificar com maior qualidade os 

resultados para os objetivos propostos, relacionando os artigos obtidos através da coleta de 

dados, agrupando os resultados procedentes das pesquisas dos autores de acordo com a 

análise temática. 

 

3.3 Análise dos dados 

 

Para iniciar a análise, busquei apreender dos dados coletados os aspectos referentes ao 

sofrimento do enfermeiro no cuidado a criança com câncer através da compreensão e 

descrição do que foi exposto pela produção científica, tendo como finalidade a compreensão 

do todo que envolve a enfermagem oncologica, possibilitando que os questionamentos se 

definam no contexto. Portanto, me prôpus analisar os dados por meio de uma abordagem 

qualitativa e através da analise temática de Bardin que segundo Rodrigues; Leopardi (1999, p. 

40), a técnica de análise temática de Bardin  

 
“Trabalha com a elaboração e seleção de um ou vários temas ou itens de 
significação em uma unidade de codificação (a qual vem representada por uma frase 
retirada do texto) previamente determinada, a qual pode referir-se exatamente as 
"qualidades", "aptidões" ou "defeitos", relativos aos conteúdos encontrados.” 
 
 
 

Minayo (1999, p.70), complementa pontuando que ”a palavra categoria, em geral se refere a 

um conceito que abrange elementos ou aspectos com características comuns ou que se relacionam 

entre si”. A análise temática é composta de três fases, que serão pontuadas a seguir. 

Segundo Rodrigues; Leopardi (1999, p. 28-29), a primeira fase da Análise da temática de 

Bardin é composta pela preparação e leitura do material a ser analisado, direcionando o 

desenvolvimento das operações suscedentes, a amostra deve seguir os aspectos da representatividade, 

homogeneidade e a regra de pertinência, em que os documentos a serem trabalhados devem ser 

adequados conforme os objetivos do estudo. 

A coleta de dados foi um processo complexo, por se tratar de um tema pouco explorado e 

divulgado e com isso, apresentou poucas publicações. Durante a busca dos dados, após a escolha dos 

descritores, houve um grande número de artigos científicos repetidos na base de dados, um número 

abaixo do esperado de publicações atuais encontradas, algumas dessas não se encontravam na integra.  

A definição dos descritores foi realizada, na Biblioteca Virtual da Saúde, em que foram 

selecionadas palavras do índice de acordo com o assunto abordado no estudo sobre “O sofrimento da 
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enfermagem na assistência a criança com câncer. Para a realização do estudo optou-se por utilizar 

apenas os resultados da busca dos descritores associados, para privilegiar artigos que abordassem o 

tema de forma mais abrangente, visando uma maior integração dos temas nos artigos coletados e 

facilitando assim, a sua interpretação. Destaca-se, que inicialmente pesquisou-se os descritores de 

forma isolada e posteriormente em associação, cujos resultados são apresentados nos quadros a seguir. 

 

Quadro 1: artigos encontrados com o descritor: Enfermagem Oncologica 

Base de dados Descritor Resultados 

BVS Enfermagem 
Oncologica 

5.832 publicações, 5.603 artigos, 191 artigos em português, 97 artigos 
estavam disponíveis na integra e 77 artigos foram publicados 
posteriormente ao ano de 2004. 

 

Quadro 2: artigos encontrados com o descritor: Enfermagem Pediátrica 

Base de dados Descritor Resultados 

BVS Enfermagem 

Pediátrica 

 

13.006 publicações, 12.613 artigos, 550 artigos em portugues, 247 
artigos estavam disponiveis na integra e 195 artigos publicados 
posteriormente ao ano de 2004. 

 

Quadro 3: artigos encontrados com os descritores: Relação Enfermagem e Paciente 

Base de dados Descritor Resultados 

BVS Relação 

Enfermagem 

e Paciente 

 

754 publicações, 592 artigos, 324 artigos em portugues, 153 
artigos disponiveis na integra e 110 artigos publicados 
posteriormente ao ano de 2004. 

 

Quadro 4: artigos encontrados com os descritores: Câncer Infantil 

Base de dados Descritor Resultados 

BVS Câncer Infantil 6.588 publicações, 6.284 artigos, 128 artigos em 
portugues, 61 artigos disponiveis na integra e 51 artigos 
publicados posteriormente ao ano de 2004. 

 

Quadro 5: artigos encontrados com os descritores: Enfermagem Pediátrica Oncologica 
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Base de dados Descritor Resultados 

BVS Enfermagem 
Pediátrica 
Oncologica 

481 publicações, 470 artigos, 19 artigos em portugues, 15 
artigos disponiveis na integra e 11 artigos publicados 
posteriormente ao ano de 2004. 

 

 

Quadro 6: artigos encontrados com os descritores: Sofrimento da Enfermagem Oncologica 

Base de dados Descritor Resultados 

BVS Sofrimento da 
Enfermagem 
Oncologica 

335 publicações, 308 artigos, 24 artigos em portugues, 11 
artigos disponiveis na integra e 10 artigos publicados 
posteriormente ao ano de 2004. 

 

Segundo Rodrigues; Leopardi (1999, p. 30), na segunda fase da análise temática, é 

realizada a exploração do material, realizando a conclusão da preparação do material para a 

análise. Assim, com a utilização dos descritores: Enfermagem Oncologica; Enfermagem 

Pediátrica; Enfermagem Pediátrica Oncologia; Câncer Infantil; Relação Enfermeiro e 

Paciente; Enfermagem; Sofrimento da Enfermagem, associados na base de dados da 

Biblioteca Virtual da Saúde (BVS), foram selecionadas as pesquisas de acordo com os 

objetivos propostos e os critérios de inclusão e exclusão supracitados na metodologia do 

estudo, eliminando os artigos repetidos e os que não tinham relação com o assunto proposto 

pela pesquisa e que não abordavam questões pertinentes ao sofrimento da enfermagem na 

assistência a criança com câncer. 

Durante a coleta de dados, foram encontrados na base de dado da Biblioteca Virtual da 

Saúde, 63 (sessenta e três) artigos de língua portuguesa, que foram submetidos à pré-análise, 

com leitura e avaliação a partir dos resumos, títulos, data de publicação e quanto à pertinência 

aos objetivos sugerido pela pesquisa. Assim, após essa leitura observou-se que através dos 

critérios citados acima para exclusão e inclusão, foram estabelecidos como artigos aceitos 

para analise e discussão um numero de 12 (doze) artigos, devido à especificidade do assunto. 

Os artigos selecionados foram organizados a partir da revista, autores, ano de publicação e 

título. (Quadro n°7) 

Destaco que o site de busca Google, foi consultado, na tentativa de recuperar algum 

periódico que abordasse o tema estudado e que não estivesse disponível na integra na base de 

dados. Apenas um artigo foi encontrado para posterior análise.  
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Quadro 7: Distribuição dos artigos segundo a revista, autores, ano de publicação e título. 

Revista  Autores Ano Título 

Revista Arq. Cienc. 
Saúde 

Paro et al 2005 O enfermeiro e o cuidar em oncologia 
pediátrica 

Rev. da Univ. Fed. 
Esp. Sto. 

Avellar et al 2007 Sofrimento psíquico em trabalhadores de 
enfermagem de uma unidade de oncologia 

Rev da Esc. Enf. 
Univ. Reg. do Nor do 
Est. do RS 

Stumm et al 2008 Vivências de uma equipe de enfermagem no 
cuidado a pacientes com câncer 

Revista da Unicamp Ramalho & 
Martins 

2007 Vivencias de profissionais de saúde da área 
de oncologia pediátrica 

Rev. Elet. Enf Pagliari et 
al 

2008 Sofrimento psíquico da equipe de 
enfermagem na assistência a criança 
hospitalizada 

Revista da Univ. Vale 
do Paraíba 

Corrá et al 2008 Sentimento dos profissionais de saúde frente 
a hospitalização do paciente em uma unidade 
oncologica 

Rev. do Hosp. de 
crianças Maria pia 

Borges, E. 2005 O sofrimento dos enfermeiros em pediatria 

Revista Gaucha de 
Enfermagem 

Rodrigues 
et al 

2007 Vivencias de enfermeiros de enfermagem 
com crianças portadores de câncer 

Revista Gaucha de 
Enfermagem 

Pedro & 
Funghetto 

2005 Concepções de cuidado para os cuidadores: 
um estudo com a criança hospitalizada com 
câncer 

Revista Latino-am 
Enf 

Costa & 
Lima 

2005 Luto da equipe: Revelações dos profissionais 
de enfermagem sobre o cuidado a 
criança/adolescente no processo de morte de 
morrer 

Rev da Univ. São 
Paulo 

Faria & 
Cardozo 

2010 Aspectos psicossociais de acompanhantes 
cuidadores de crianças com câncer: 
stress e enfrentamento 

Rev. Elet Intern. da 
Uniao Latino Amer 
de Entidade de 
Psicologia 

Silva, L. 2009 O sofrimento psicológico dos profissionais de 
saúde na atenção ao paciente de câncer 
 

 

Rodrigues; Leopardi (1999, p. 31), apontam que na terceira fase, da análise temática 

de acordo com Bardin, é realizado o tratamento dos resultados obtidos e interpretação dos 

mesmos. Diante disso, procedeu a após a pré-análise, a busca dos artigos selecionados e 

leitura cuidadosa, para posterior identificação dos temas comuns presentes nos artigos e 
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agrupamento dos temas comuns e análise com base nos objetivos, os artigos com temas em 

comum foram organizados por categorias.  

Os dados acerca da produção científica sobre o sofrimento da enfermagem no cuidado 

a criança portadora de câncer foram organizados em tabelas para melhor visualização dos 

resultados. As tabelas agregam as distribuições da produção sendo analisado quanto ao ano de 

publicação, periódicos, tipo de estudo e participantes do estudo.  

Os resultados dos artigos quanto ao ano de publicação da literatura científica e aos 

periódicos que foram publicados sobre o sofrimento do enfermeiro no cuidado a criança com 

câncer, estão apresentados na tabela 1.  

 

Tabela 1 - Distribuição dos artigos por ano de publicação sobre os artigos relacionados ao tema: O 
sofrimento do enfermeiro no cuidado a criança com câncer, encontrado na base de dados da BVS - 
2005-2010. 
 

Ano de Publicação 

 

Periódicos 

    2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 

Rev Gaucha  Enf    1                0 1 0 0 0 2 

           

Rev.Lat-am Enf    1 0 0 0 1 0 2 

           

Rev. Elet. Enf    0 0 0 1 0 0 1 

           

Rev. do Hosp. de crianças Maria pia    1 0 0 0 0 0 1 

           

Revista Arq. Cienc. Saúde    1 0 0 0 0  1 

         0  

Rev.Esc. Enf. USP    0 0 0 1 0 1 2 

           

Rev.Unicamp    0 0 1 0 0 0 1 

Rev da Esc. Enf. Univ. Reg. do 
Noroeste do Est. do RS 

   0 0 0 1 0 0 1 

           

Rev da Univ. Fed. Esp. Sto.    0 0 1 0 0 0 1 

TOTAL    4 0 3 3 1 1 12 
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No que concerne ao ano de publicação, os artigos selecionados foram publicados da 

seguinte forma: quatro no ano de 2005, três no ano de 2007 e três no ano de 2008, um no ano 

de 2009 e um no ano de 2010, como mostra o Gráfico 1.  

Os periódicos que mais publicaram pesquisas referentes ao assunto foram a revista 

gaucha de enfermagem e arquivo ciência e saúde, ambos com duas publicações e o restante 

das revistas com uma publicação cada um. A maior concentração de publicações se centrou 

em periódicos especializados na área de enfermagem, e como característica, evidenciar a 

preocupação com a classe trabalhadora.  

 

Gráfico 1: Avaliação quanto a amostragem temporal 

 
Em relação aos aspectos metodológicos, foram considerados o tipo de estudo, sujeitos 

e cenário utilizados pelos autores nas pesquisas.  
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Quadro 8: Distribuição dos artigos segundo o tipo de pesquisa, sujeitos e cenários pesquisados 

Tipo de Pesquisa Sujeitos Cenário 
Estudo descritivo 

exploratório, abordagem 
qualitativa 

Enfermeiros Pediatria do Hospital de 
Base, em São Jose do Rio 

Preto SP 

Pesquisa qualitativa, 
descritiva, exploratória 

Enfermeiros 
Técnicos de Enfermagem 

Setor de oncologia do 
Hospital de Vitoria ES 

Pesquisa qualitativa, 
descritiva, exploratória 

Enfermeiros Setor de Hematologia do 
Hosp. do RS  

Pesquisa qualitativa com 
amostra proposital 

Enfermeiros 
Técnicos de Enfermagem 

 

Hospital Infantil Darcy 
Vargas, São Paulo 

Pesquisa qualitativa, 
descritiva 

Enfermeiros Pediatria do Hospital do 
Paraná  

Estudo Descritivo, 
exploratório e 
quantitativo 

Enfermeiros  
Equipe de Enfermagem 

Hospital Filantrópico de 
São Jose dos Campos SP 

Pesquisa qualitativa, 
fenomenológica 

Enfermeiros Hospital de Crianças 
Maria Pia 

Relato de Experiência Equipe de Enfermagem Uni. Pediatria e Oncol. 
Do Hosp. das clinicas RS 

Pesquisa qualitativa, 
descritiva, exploratória 

Enfermeiros Hospital das clinicas de 
Porto Alegre RS 

Pesquisa descritiva, 
exploratória, qualitativa 

Enfermeiros Hospital Escola do 
interior de SP e clinicas  

Pesquisa quantitativa e 
descritiva 

Enfermeiros Hosp das Clín da Fac de 
Med de Rib Preto da 
Univ de SP 

Pesquisa qualitativa, 
descritiva 

Equipe de Enfermagem Hospital Univ. de 
Maringá - Paraná 

 

Nos estudos analisados, houve um predomínio de pesquisas de campo com doze 

artigos. As pesquisas em sua maioria utilizaram à abordagem qualitativa, totalizando 10 

pesquisas, duas pesquisas com abordagem quantitativa descritos no Gráfico 2. Das pesquisas 

analisadas, sete pesquisas são do tipo descritiva-exploraroria, três descritivas. Um o método 

de história oral. 
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Gráfico 2: Avaliação quanto ao perfil metodológico 

 

 

 

Em relação aos cenários utilizados pelas pesquisas, o ambiente de trabalho dos 

entrevistados foi o mais escolhida, observada em 12 (doze), as pesquisas usaram como 

cenário os hospitais, nos setores de hematologia e pediatria.  

A região sudeste do país foi a região que mais se centrou como cenário das pesquisas, 

sendo o Estado de São Paulo,o lugar mais escolhido, citado em 6 (seis) das pesquisas 

analisadas, seguida do Estado do Rio Grande do Sul, citado como cenário em 3 (três) 

pesquisas, uma pesquisa no Estado do Espírito Santo e 2 (dois) no estado do Paraná, descritos 

no Gráfico 3.  
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Gráfico 3: Avaliação quanto aos locais das pesquisas  

 
Por se tratar de uma pesquisa na área da enfermagem além de buscar como um dos 

descritores nas bases de dados “enfermagem” justifica-se o maior número de publicações 

realizadas por enfermeiros como mostra o Gráfico 4. Notam-se nove publicações de 

enfermagem e apenas 3 com a enfermagem e outros profissionais. Porém, isso não justifica a 

pequena quantidade encontrada de publicações multiprofissionais. 

 

Gráfico 4: Avaliação quanto ao tipo de publicação 
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Após a análise da bibliografia potencial, foi realizado um agrupamento dos resultados 

em categorias temáticas, que assim foram dispostos de forma a organizar todo o conteúdo, 

unindo os itens em comum, dando uma maior riqueza de conteúdo ao trabalho de maneira 

concisa e simples. Os artigos analisados em cada categoria estão dispostos na seção de obras 

analisadas na página 53. 

Desta maneira, a partir da análise temática dos artigos selecionados e os temas comuns 

identificados foram agrupados e emergiram 03 categorias: Vivencias do cuidar e do sofrer na 

enfermagem pediátrica oncologica; percepções e sentimentos da enfermagem pediátrica 

oncologica; concepções adaptativas para suportar ou administra o stress e sofrimento. 

A primeira categoria será dividida em 03 subcategorias: A vivencia do cuidar de 

enfermagem a criança com câncer; Dificultadores no cuidado de enfermagem a criança com 

câncer; A necessidade de prestar um cuidado multidisciplinar e humanizado a criança;  
 Os resultados das categorias estão apresentados no Gráfico 5 a seguir. 

 

Gráfico 5: Avaliação quanto ao número de artigos de acordo com a categoria  
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Área n % 

I= Vivencias do cuidar e do sofrer da enfermagem na oncologia pediátrica 11 91,7 

   

II= Percepções e sentimentos da enfermagem na oncologia pediátrica 7 58,3 

   

III= Concepções adaptativas para superar ou administrar o stress e sofrimento 7 58,3 

   

 
Quadro 9: Distribuição dos Artigos segundo os autores de acordo com a categorias temáticas 
 
 

Categorias Autores 
Vivencias do cuidar e do 
sofrer da enfermagem na 

oncologia pediátrica 

Paro et al(2005);  Stumm et al (2008); Ramalho & Martins (2007); 
Rodrigues et al (2007); Faria & Cardozo (2008); Silva, L. (2009); 
Avellar et al (2007); Pagliari et al (2008); Borges, E. (2005); Costa & 
Lima (2005); Pedro & Fungheto(2005) 

Percepções e sentimentos 
da enfermagem Pediátrica 

Oncológica 

Avellar et al(2007); Pagliari et al(2008); Corrá et al (2009); Paro et 
al(2005); Silva, L.C.(2009); Rodrigues et al (2007); Costa & Lima 

(2005) 
Concepções adaptativas 

para superar ou administra 
o stress e sofrimento 

Stumm et al(2008); Paro et al(2005); Faria & Cardozo(2008); 
Borges(2005); Pagliari et al(2008); Avellar et al(2007); Pedro & 

Fungheto(2005) 
 

 

Categoria 01: Vivencias do cuidar e do sofrer da enfermagem na oncologia pediátrica 

Nesta categoria os resultados direcionam para as vivências da enfermagem, 

relacionadas ao cuidado prestado a criança portadora de câncer e o sofrimento gerado na 

relação que se estabelece entre paciente e enfermagem.  

A vivência do cuidar de enfermagem a criança com câncer 

O cuidado inclui aproximação ao outro na convivência, como força de ajuda, para 

superar desafio e adaptar-se diante de novas situações de saúde ou doença. O cuidado, então, 

é manutenção e reparação de aspectos que permeiam o ser humano. Cuidar envolve atos 
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humanos no processo de assistir ao individuo, ao grupo ou a comunidade, os quais são 

deliberados, racionais, dotados de sentimento e fundamentados em conhecimento. 

Paro et al(2005, p. 155) defende que ao cuidar da criança, em vez de simplesmente 

olhar para ela de fora, devemos ser capazes de estar com ela em seu mundo, entrar em seu 

mundo. O cuidar/cuidado da criança com câncer deve abranger as necessidades físicas e 

também as necessidades psicológicas e sociais, incluindo personalização da assistência, 

promoção de cuidados atraumáticos e direito à informação. 

Assim, seria apropriada uma atenção especial a esta questão junto aos enfermeiros. 

Talvez possam atender às necessidades emocionais dos pacientes e dos seus familiares 

munidas de um referencial teórico e técnico que lhes permita uma atuação mais eficaz do 

ponto de vista assistencial e mais segura do ponto de vista profissional, pois a enfermagem 

como profissão que envolve componentes que incluem coragem, disposição, interesse e 

perseverança a fim de agir e interagir no processo de cuidar requer pessoas capacitadas para 

atender a criança e seus familiares de forma a proporcionar-lhes o apoio não somente técnico, 

mas também emocional. 

Segundo Pedro & Fungheto (2005, p. 214): 

 
“É evidente que o profissional da saúde deve desenvolver habilidades e 
competências como as questões de gerenciamento, aprimoramento tecnológico, 
questões essencialmente semiotecnicas para cuidar. Entretanto, não se deve esquecer 
que tanto para a enfermagem, que é a arte e a ciência do cuidado humano, quanto 
para as demais profissões da saúde, nenhuma técnica pode substituir a presença, o 
afago, o olhar, a palavra, a escuta entre outros.” 

 

De acordo com Sttum et al(2008,p.77), a convivência entre equipe e pacientes 

favorece a formação de vínculos, que ultrapassam o âmbito profissional, revela uma relação 

verdadeira, por meio de interação, troca de conhecimentos, experiências e sentimentos. Esse 

vínculo pode ser compreendido como a capacidade de escutar o ser humano na sua 

singularidade, estreitando a relação enfermeiro-paciente. É sentir no ser cuidado a importância 

de quem cuida. 

Segundo Pedro & Funghetto (2005, p. 213), a concepção do cuidado evidenciou a 

preocupação de como os profissionais percebem a idéia de cuidado e como eles referem o seu 

cotidiano ligado a área profissional. As concepções de cuidado como, ação, vinculo, presença, 

sentimentos e promoção do desenvolvimento pessoal e espiritual emergiram dos resultados, 

demonstrando a ênfase que os profissionais atribuem ao seu fazer e ao seu perceber em 

relação ao cuidado. 



56 
 

 

O cuidado como ação se expressa no fazer profissional e contempla a evolução do 

conceito de cuidar através dos tempos. As primeiras acerca do cuidador que limita-se a prover 

o cuidado físico do paciente, mais no sentido de desempenho da tarefa, do que no 

conhecimento mais profundo. Há uma preocupação com a técnica do cuidado. Salienta-se que 

a execução de tarefas, procedimentos e atividades com eficiência deveriam fazer parte do 

cotidiano de todos, em geral, e, em especial, aos enfermeiros pediátricos. Atuar junto a 

criança exige dos profissionais um conhecimento técnico especifico, e exige também muito 

mais. É necessário que o cuidador desenvolva potencialidades e habilidades, que até então 

desconhecida, para realizar seu fazer com competência. 

O cuidado também pode ser encarado como vinculo, o cuidado é visto como ato de 

aproximação. Há necessidade de criação de vinculo entre o cuidado e a criança. Vinculo 

significa falar da essência da vida humana no sentido em que o ser humano, social por 

natureza, se relaciona e se vincula a outras pessoas, sendo feliz e sofrendo em decorrência 

destas inter-relações. Esse vinculo, na visão dos profissionais, ocorre por meio de um ato de 

escutar, de dialogar, entre outros, possibilitando que a criança adquira confiança em quem a 

cuida. Isso, associado as suas necessidades, pode ser um meio facilitador para a adesão da 

criança ao tratamento. 

Ficou evidenciado a percepção do cuidador em relação a necessidade de aproximar-se, 

vincular-se para cuidar. Observa-se também que o vinculo se faz por meio da comunicação. É 

na proximidade, que o cuidado adquire dimensões significativas, devido a trocas e o 

compartilhar de emoções e sentimentos. Por meio dessa comunicação é que o ser cuidado e o 

ser que cuida aprendem a ser autênticos, tem experiências singulares. Emerge dessa 

comunicação um elemento importante do cuidado relacional que poderá auxiliar na 

recuperação do ser cuidado. 

Um simples gesto, um toque, o estar atento, um olhar, um sorriso carinhoso são 

considerados maneiras de expressar interesse pelo outro. Esta expressividade é considerada 

um instrumento importante para recuperação e bem estar dos seres cuidados, bem como para 

própria saúde e felicidade dos cuidadores; ainda, a relação de cuidado é acompanhada de uma 

troca, um compartilhar de experiências vividas entre cuidadores e seres cuidados. 

Um vinculo pode começar com as primeiras aproximações, os primeiros contatos, mas 

seu fortalecimento também pode precisar de tempo. E, na visão dos sujeitos é muito mais do 

que conhecer. Estar próximo é um tempo de compartilhar, de interagir, de conviver. 

Faz-se necessário que o cuidador se preocupe não só com a criança doente, mas 

também com a sua família, pois deve incluir os demais membros no processo de assistência a 
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criança doente, possibilitando, assim, a interação entre todos e valorizando a importância de 

cada individuo no contexto familiar promovendo o fortalecimento do vinculo familiar. 

O cuidado também pode ser encarado como sentimentos, os enfermeiros expressam-se 

com emoções, reações e relatos de sentimentos propriamente ditos. Afeto é o nome genérico 

que é utilizado para designar os sentimentos, pois revelam nossa maneira predominante de 

estar no mundo, nossos estados de animo, que são climas afetivos que nos impõem toda uma 

visão peculiar do mundo. 

O cuidado como presença é enfocado como estar junto da criança e da família no 

ambiente hospitalar. Muito mais que a disponibilidade de tempo, é a intenção e a capacidade 

do profissional que faz do momento algo diferente e especial. 

Através do cuidado o ser humano vive o significado de sua vida. O cuidar é o processo 

de ajudar o outro a crescer e se realizar. O conceito de cuidar ou cuidado envolve a noção de 

crescimento mutuo, através de descobertas e aprendizagens conjuntas, que ocorrem num 

processo de desenvolvimento contínuo na relação existente entre os indivíduos. Já ser 

cuidador deve possuir características como: capacidade de gostar do que faz, de acreditar que 

o que faz da certo e pontuar tais atributos como doses de esperança, sensibilidade, afetividade, 

doação e trabalho em equipe. 

Quando a relação de cuidado assume perspectiva de cuidar de si ao cuidar do outro, o 

cuidador consegue progredir e, conseqüentemente, o paciente também consegue desenvolver. 

Acredita-se que primeiramente se deve cuidar da saúde física e mental para que assim assista-

se o paciente em sua integralidade. 

Os profissionais ligados ao trabalho de cuidar precisam encontrar formas de lidar com 

o impasse de ter, concomitante ao estabelecimento de vínculos afetivos com seus pacientes, 

um distanciamento afetivo que lhes permita cumprir sua função e, ao mesmo tempo, se 

proteger.  

A vivencia do cuidado de enfermagem só é efetivo, eficaz e satisfatório no momento 

em que alivia a dor, conforta o paciente e família, enfim quando ajuda o ser cuidado. 

 

Subcategoria - O sofrimento da enfermagem no cuidar da criança com câncer 

 

Costa & Lima (2005,p.152 ) o cotidiano do trabalho da enfermagem no cuidado a 

criança com câncer dentro do hospital na grande maioria das vezes se permeia sobre um 

grande número de pacientes, dentre eles crianças, com prognóstico grave e as vezes até em 

fase avançada, sendo a problemática da morte ainda um estigma constante. Assim, os 
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enfermeiros precisam estar preparados para receber e cuidar dessas crianças e também da sua 

família, necessitando compreender as reações, comportamentos e sentimentos diante da 

doença, ambiente e até mesmo da finitude. Além disso, o enfermeiro precisa enfrentar seus 

medos e sofrimento diante do estado da criança ou de um mal prognostico. 

A situação de vida e morte da criança portadora de câncer gera sofrimento na equipe 

de enfermagem, principalmente pelo caráter humano desse trabalho, em que o envolvimento 

afetivo com os pacientes assistidos se torna inevitável, especialmente no caso das crianças. O 

profissional de enfermagem necessita e deve se envolver emocionalmente com o paciente e 

outras pessoas, se deseja manter uma relação autentica, pois o envolvimento é vital na relação 

terapêutica, uma vez que promove empatia e permite que o profissional conheça melhor o 

paciente e atenda as suas necessidades, sem prejudicar sua atuação. 

Pagliari et al (2008, p.72) descreve que o serviço de enfermagem sofre impacto total 

imediato e concentrado do estresse que advêm do cuidado dos doentes, sendo que o contato 

constante com pessoas fisicamente doentes ou lesados, a incerteza no restabelecimento do 

paciente, o cuidar de pacientes com doenças incuráveis, o confronto com a realidade do 

sofrimento e da morte e a execução de tarefas repulsivas, desgastantes e atemorizadas são 

situações geradoras de estresse e sofrimento para a equipe de enfermagem. 

O controle das emoções parece difícil de efetivar em situações que envolvem o 

cuidado com pacientes críticos, pacientes acometidos por doenças que levam a grandes 

sofrimentos, em especial a criança com câncer. 

Avellar et al (2007, p.478) aponta para o desgaste dos profissionais que trabalham no 

serviço de oncologia pediátrica, os quais estão expostos no dia-a-dia de seu trabalho, a 

situações geradoras de conflitos, sendo eles, as freqüentes perdas por morte, as pressões que 

impõe o modelo medico tradicional de responsabilidade em relação a cura e a longevidade, 

constante convívio com doentes e com a tristeza dos familiares e o convívio com as crianças 

levando a criação de vínculos. 

O envolvimento emocional é mais significativo quando a criança expressa suas idéias 

e sentimentos. Isso provoca maior incomodo e sofrimento porque falam sobre o que vivem em 

decorrência da doença e do tratamento, pois acabam demandando esforço emocional na 

mesma intensidade da criança. 

Para o enfermeiro, aliar cuidar e emoção é um ponto crucial, uma vez que, pelas 

circunstancias do seu trabalho com ênfase na área hospitalar ele tem mais oportunidade de 

conviver com pessoas doentes e, portanto, de experimentar com elas suas dores e seus 
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sofrimentos e conseqüentemente estabelecer um maior envolvimento com a fragilidade 

humana. 

Silva (2009, p.2) relata que o enfermeiro estando constantemente diante da fragilidade 

e vulnerabilidade humanas, estão expostos com mais freqüência e mais intensidade diante de 

sua própria fragilidade e vulnerabilidade enquanto seres existentes. É no contato com o outro 

que o seu se constrói, se diferencia e se reconhece, e saber da dor do outro, da finitude do 

outro é saber da própria dor, d própria finitude. E nesta identificação humana com o doente, o 

profissional se reconhece como um ser aberto ao sofrimento porque também se reconhece 

frágil e vulnerável, passível de todas as possibilidades que a vida apresenta, sendo a morte 

uma possibilidade. 

Para Ramalho & Martins (2007, p. 124), a convivência com o processo de 

hospitalização e tratamento é visto pelos profissionais como muito penoso para a criança e, 

muitas vezes, lidar com este sofrimento é pior que presenciar a morte. Os sentimentos frente à 

morte da criança são vividos com muita intensidade, e podem levar a depressão. Nessa 

convivência a família também solicita amparo do profissional na iminência da morte da 

criança; este, invariavelmente, sente-se despreparado para lidar com esta situação, e sofre. 

Segundo Silva (2009, p.3 ) o profissional de saúde defronta-se no seu cotidiano com 

situações que mobilizam o emocional, por vezes de uma forma bastante intensa. Isso não só 

dificulta seu trabalho, como o confunde diante dos aspectos técnicos, acarretando-lhe um grau 

considerável de sofrimento pessoal. Afirma ainda que possam ocorrer processos de 

identificações patológicas com o sofrimento do paciente ou com sua doença, tornando o 

trabalho do profissional enfermeiro insalubre. 

O sofrimento é uma condição de difícil convivência, um tema complicado de falar e 

principalmente em se adaptar a todo sentimento gerado nas diversas situações geradoras de 

dificuldade. Além disso, através das relações humanas que se estabelecem no ambiente da 

assistência, os mesmos sofrem diante da condição humana da criança, a qual precisa de 

cuidado e de atenção humana, principalmente pela enfermagem. 

Segundo Borges (2005, p.124), o enfermeiro é uma pessoa aberta às relações com os 

outros. Atendendo a particularidade de que o foco de atenção nestas relações é uma tríade 

composta por crianças, pais e familiares, este apresentou uma percepção do sofrimento que 

engloba múltiplos fatores, que vão desde as experiências profissionais até a cultura 

organizacional em que se insere. Relativamente à percepção do sofrimento dos enfermeiros é 

decorrente da percepção do sofrimento de crianças e pais. O contato com o sofrimento da 
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criança leva o enfermeiro a questionar o seu papel, e também a sua vida pessoal e a rede de 

ligações que estabelece. 

As situações que agravam o sofrimento dos enfermeiros são estabelecidas pela 

interação no cotidiano destes profissionais com o pacientes oncológicos pediátricos. Existem 

diferentes situações que contribuem para o agravamento. Essas situações que mais contribuem 

para o agravamento do sofrimento foram, entre outros, a idade da criança, o gênero, o 

desenlace final e o tempo de internamento. 

O tempo de internamento prolongado promove a relação interpessoal e o 

envolvimento afetivo entre os intervenientes, por vezes, através de indicadores que 

ultrapassam a comunicação verbal, como, por exemplo, a expressividade de pequenos corpos 

frágeis, exigindo aos profissionais uma maior proximidade para a descodificação de 

mensagens subjetivas. 

De acordo com resultados de Faria & Cardozo (2010, p.16) o sofrimento tende a ter 

maior impacto na equipe de enfermagem de acordo com o estado de saúde do paciente, e 

principalmente em estado terminal da doença oncologica, pois pode significar de modo 

grosseiro uma perda não só de uma vida, mas também pode induzir a uma deficiência na 

assistência, ou seja, incapacidade profissional no tratamento e na cura. 

Diante do sofrimento em que se encontra o paciente oncológico, o enfermeiro adota 

um determinado tipo de comportamento e isso vai ser determinado por sua capacidade em se 

adaptar frente a face do sofrer alheio e principalmente em suportar as tristezas da relação. 

Segundo Borges (2005, p.124), os comportamentos mais freqüentes adotados pelos 

enfermeiros foram os de aproximação, dignificando a relação humana que sustenta a essência 

da enfermagem. A prestação de cuidados é assim baseada em valores humanos na constante 

preocupação pela qualidade e bem-estar dos outros. Neste sentido, os enfermeiros consideram 

que o cuidar de crianças em sofrimento é um dever, é como um imperativo ético-moral da 

enfermagem.  

A equipe de enfermagem sofre ao presenciar a piora do quadro do paciente oncológico 

e se solidariza com ele, porém a grande dificuldade reside no permanente contato com a 

possibilidade da terminalidade da vida. No entanto, o cuidado a esses pacientes é similar 

àqueles prestados aos pacientes com perspectiva de cura, visando proporcionar condições 

dignas e melhor qualidade de vida possível. 

O contato com o paciente oncológico proporciona modificações nas atitudes e 

condutas frente às dificuldades e limitações, contribuindo para que os integrantes da equipe 

ampliem sua visão e percebam que há pessoas vivenciando maior sofrimento e mesmo assim 
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continuam lutando para que a vida vença. Nesta interação, entende-se que o cuidador faz uma 

auto-reflexão sobre sua vida, possibilitando melhor compreensão e aceitação das situações 

reais que se apresentam. 

Infelizmente os profissionais não estão preparados para lidar com as perdas, a ponto de 

se sentirem culpados pela dor, natural e humana, frente à morte. Na relação com os colegas, 

percebem como imprópria ou não aceitável a necessidade humana de compartilhar, no 

trabalho, a sua dor. Esse fato é justificável, na medida em que sua formação geralmente 

esteve, antes de tudo, voltada para o aspecto biomédico do tratar e curar doenças, em 

detrimento dos fatores relacionais e emocionais.  

O sofrimento leva os enfermeiros a questionarem-se, nomeadamente sobre o modo 

como podem ser ajudados a gerir suas emoções. Estes identificam a implementação do apoio 

psicológico como prioritário. Também a formação desenvolvida em serviço pela instituição e 

em parceria com a escola se revelou fundamental para o desenvolvimento de competências 

técnicas e relacionais.  

Rodrigues et al(2007, p.278 ) descreve a enfermagem muitas vezes não conseguem 

separar as vivencias do cuidar da criança com câncer do seu dia-a-dia, do seu cotidiano, já que 

se inserem em um contexto de novas e intensas emoções. Sentiam angustia de não conseguir 

desapegar-se da criança na alta ou óbito, por ser uma perda violenta de vinculo afetivo.  

Atentos a qualidade dos cuidados prestados e aos direitos da criança e família, os 

enfermeiros expressam a necessidade da remodelação de enfermarias e a criança de espaços 

para reuniões com os pais como acrescento para cumprimento do direito a privacidade. Como 

qualquer ser humano, os enfermeiros têm necessidade de ser valorizado relativamente ao seu 

desempenho. 

No cotidiano do trabalho de enfermagem com pacientes oncológicos há fatores 

gratificantes como ver o paciente recuperado, ter contato com ele, ajudá-lo a conhecer a 

doença e orientá-lo. Neste sentido, percebe-se que ver o paciente em fase final de tratamento e 

com perspectivas de cura é compensador. A equipe se sente realizada profissionalmente em 

poder ajudar o paciente a superar uma etapa considerada difícil e complexa, até o 

restabelecimento de sua saúde. 

O sofrimento da enfermagem emerge nos depoimentos obtidos, porém há também 

presença de sentimentos de satisfação em conviver e acompanhar os pacientes que obtêm 

êxito no tratamento ministrado, inclusive a cura.  

Borges (2005, p.125) percebeu que os enfermeiros consideram ainda que o contato 

com o sofrimento é, por vezes, condição promotora de amadurecimento individual. Esta 
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opinião vem ao encontro das de diferentes autores, entre nos seus estudos consideram que, o 

sofrimento, é condição de crescimento, proporcionando a atribuição de novos significados a 

própria existência humana. 

 

Subcategoria - Dificultadores no cuidado de enfermagem a criança com câncer 

 

Segundo Paro et al(2005, p.153) esta explicita a dificuldade para agir com o paciente 

portador de câncer, por não existir uma equipe especializada, para lidar com esse perfil de 

indivíduos; a falta de profissionais capacitados; por não existir uma equipe estruturada; e não 

haver protocolos estabelecidos. As declarações dos informantes sinalizam, também, que a 

falta desse conjunto de condições, remete-os a uma pratica tarefeira que acaba negligenciando 

o cuidado humanizado. 

As ações são limitadas pela falta de conhecimento de como intervir na dimensão 

afetiva ou expressiva. Assim, o cuidado prestado é baseado no modelo médico, no qual os 

profissionais têm maior segurança. 

Avellar et al (2007,p. 478)  aponta para as múltiplas demandas, ambiente desgastante e 

grande fonte de estresse que é a falta de reconhecimento do seu trabalho na instituição. O 

profissional percebe seu investimento no trabalho e os resultados externos, mas não tem o 

reconhecimento dos colegas, uma mobilização dos superiores para levar à frente seus projetos 

e auxiliá-lo na criação de formas satisfatórias de atendimento ao público. 

O próprio profissional atribui um sentido pejorativo ao funcionário que atua no serviço 

público quando diz que está se tornando um deles, somente cumprindo sua obrigação. A 

imagem discriminatória também vem citada como uma generalização injusta; mas, ante a falta 

de reconhecimento, trabalhar somente o necessário passa a ser uma forma de defesa. 

Também há referência de que os baixos salários repercutem na sua atuação, ao 

necessitarem estar em diferentes lugares e, mesmo assim, não terem condições financeiras 

para arcar com as despesas necessárias para a sua sobrevivência, muito menos para o lazer. 

Os profissionais de saúde, sistematicamente, têm aumentado suas horas de trabalho em 

múltiplos empregos, como mecanismo de compensação para perdas de remuneração e 

substituição da ocupação autônoma. Apontam ainda para a necessidade da melhoria salarial 

para que as pessoas não necessitem de tantos empregos e se concentrem em um lugar apenas. 

A dificuldade de comunicação entre os profissionais das várias áreas acarreta uma 

falta de integração na equipe, um desconhecimento da qualificação específica de cada um, 
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com repercussões na divisão de tarefas e responsabilidades, o que leva à sobrecarga de 

trabalho e à falta de reconhecimento da atividade realizada. 

Na clínica de oncologia pediátrica as rotinas existem, mas não atendem às suas 

demandas atuais. O profissional percebe as exigências do serviço que demandam uma atitude 

urgente e tenta o controle da situação através da prática do “quebra-galho”, para suprir as 

deficiências. 

 

Subcategoria - A necessidade de prestar um cuidado multidisciplinar e humanizado a 

criança 

 

O modelo de assistência clínico, individual, curativo, hospitalar e tecnicamente 

sofisticado é ineficaz na Oncologia Pediátrica e deve mudar para um modelo com inclusão de 

equipe interdisciplinar, que compreenda a criança com câncer em sua especificidade, com 

determinações familiares, ambientais, emocionais e culturais.  

Avellar et al (2007,p.478) aponta para a doação no processo do cuidar humanizado é 

uma via de mão dupla na qual está inserida o intercâmbio de energias entre o ser que cuida e o 

que é cuidado, devendo se estender a família, equipe e ambiente, pois muitas vezes quem 

cuidamos nos reanima e nos anima a prosseguir mesmo quando nossas forças parecem 

esgotadas diante de intempéries do cotidiano hospitalar. 

Os profissionais de saúde e o público em geral não aceitam o modelo médico, pois, 

para eles, o câncer e considerado como uma doença com repercussões sociais e psicológicas e 

não apenas como uma doença estabelecida em um órgão. Portanto, busca-se a adoção de uma 

medicina mais humana, guiada pela alta tecnologia, pesquisa e integração de disciplinas, para 

a promoção da qualidade de vida do paciente.  

Paro et al(2005, p.154) defende que uma equipe bem orientada é fundamental no 

cuidar em pediatria oncológica. Os cuidados e orientações devem começar na admissão, onde 

se expõe à família estratégias do processo de cuidar, apresentando as características da 

unidade e demonstrando a importância de determinadas rotinas para o bem-estar da criança. 

Além de estabelecer um relacionamento seguro, tranqüilo e empático com a equipe 

multidisciplinar, facilitando o conhecimento da família sobre diagnóstico e tratamento. Faz-se 

necessário então a atuação da equipe de enfermagem, como elo entre a criança, família e 

demais profissionais. 
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No processo e evolução naturais do tratamento é fundamental que o enfermeiro saiba 

instruir sua equipe a prestar os cuidados, de forma humanizada, entendendo e respeitando a 

família, que, na maioria das vezes se encontra extremamente fragilizada.  

Dúvidas e dificuldades podem surgir no cotidiano dos enfermeiros e sua equipe. 

Situações difíceis individuais só podem ser resolvidas se forem compartilhadas e discutidas 

coletivamente buscando minimizar as dúvidas, proporcionando um melhor enfrentamento da 

realidade respeitando a privacidade do paciente e sua família. 

São muitos os aspectos a serem considerados nas orientações direcionadas à equipe de 

enfermagem com relação ao cuidar na oncologia pediátrica. O importante é a unanimidade 

relativa à necessidade de que o enfermeiro e equipe estejam preparados para fornecer suporte 

emocional e equilíbrio à criança e familiares, além do alívio da dor, manutenção da esperança 

e segurança, para superar com êxito os momentos difíceis e dolorosos. Em síntese, é real a 

necessidade de um preparo contínuo, que faça parte da rotina dos profissionais de saúde 

atuantes na área da Enfermagem Oncológica Pediátrica. Este preparo deve se dar tanto com 

medidas educativas e aprimoramento de conhecimento técnico-teórico, quanto através da 

atenção e consideração dos aspectos das relações humanas desenvolvidas no contexto 

institucional. A inclusão desta prática na rotina deve ser de acordo com a realidade do serviço 

e remeter necessariamente a saberes e práticas de outros campos de conhecimento além das 

Ciências de Saúde. 

O enfermeiro deve preparar a equipe para o cuidar de forma integral durante a 

hospitalização, objetivando a promoção do conforto, alívio de sintomas e atenção às 

dimensões psicossociais de pacientes e familiares, estabelecendo um forte vínculo entre 

profissional da saúde, paciente e família . 

O cuidado humanizado deve ser considerado, pois emerge com freqüência nas falas 

dos enfermeiros e é uma abordagem da enfermagem pautada em pressupostos filosóficos 

humanísticos que tem acompanhado a profissão, nas ultimas décadas, ainda como 

características ideológicas. 

 

 

Categoria 02: Percepções e Sentimentos da Enfermagem Pediátrica Oncológica 

Essa categoria representa os diversos tipos de emoções e sentimentos, desencadeados 

pelo cuidar e conviver com a criança portadora de câncer, evidenciados pelos enfermeiros nos 
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presentes trabalhos listados na bibliografia e nos quais foram discutidos por vários autores 

citados e analisados para a realização do atual projeto de conclusão do curso. 

O relacionamento com paciente requer do enfermeiro um envolvimento emocional que 

visa funções terapêuticas onde ele reconhece o fato de que é um elemento participante do 

relacionamento, mas ao mesmo tempo está consciente de seus sentimentos e de suas emoções 

que estão presentes naquela situação. A enfermagem necessita comprometer-se 

emocionalmente, se aspira uma relação com um paciente ou outro ser humano, sendo que este 

compromisso emocional é ao mesmo tempo cognoscitivo e afetivo. 

Sei que há muitos fatores que afetam nossa capacidade para nos comprometermos, de 

forma madura, emocionalmente. Os requisitos prévios incluem o conhecimento e a aceitação 

de si mesmo como entidade distinta e a capacidade concomitante para perceber os outros 

como seres humanos únicos. 

Segundo Pedro & Fungheto (2005, p.215) trabalhar com pacientes crônicos sensibiliza 

a equipe que presta assistência, devido ao grau de atenção e envolvimento que eles 

demandam. Sendo esse paciente uma criança com câncer, a aceitação não é fácil, pois a 

equipe a vê como um ser repleto de possibilidades de vida, futuro e alegrias. Além disso, a 

interação com a família e a criança ocorre em um contexto de luta e sofrimentos advindos de 

um diagnóstico, cujo desfecho é incerto. 

Para Silva (2009, p.4) nos seus estudos relata que os sentimentos despertados nos 

enfermeiros e até mesmo nos outros profissionais de saúde, são semelhantes aos dos pacientes 

e familiares. A enfermagem luta contra a morte e esta luta vai se tornando incessante à medida 

que a equipe adquire mais conhecimentos e que a tecnologia se sofistica. Mas, quando a morte 

sobrevém, o sentimento é de que houve fracasso e com o fracasso vem a impotência, a 

depressão e a evasão. 

Segundo Paro et al (2005, p.152) os enfermeiros sentem-se desgastados frente a 

criança oncológica e seus familiares, estando ela fora de possibilidades terapêuticas. A 

Assistência a criança portadora de câncer é uma das áreas mais causadoras de dor, sofrimento, 

ansiedade, tristeza e estresse ao enfermeiro pediátrico. A depressão surge ao assistir e cuidar 

da criança com câncer, principalmente quando a enfermagem coloca-se no lugar do familiar 

diante de um filho ou parente.   

Paro et al (2005, p. 153) descreve em seus estudo que: 

 
“A enfermagem tem um olhar para a criança de modo especial, pois apesar 
do ambiente de sofrimento e dificuldade que o câncer impõe, muitas crianças 
são lutadoras na recuperação, conscientes do seu estado de saúde, orientadas 
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quanto ao processo de tratamento. Mesmo assim o estigma de que a finitude 
pode ser realidade, apesar da tecnologia e melhora das condições de 
recuperação, a enfermagem tende a se martirizar.” 
 
 

A enfermagem pode ter um sentimento de impotência frente a criança e seu estado que 

envolve também a família. A sensação de insuficiência, a expectativa de morte, a descrença 

nas medidas terapêuticas disponíveis, refletem em um tipo de paralisia diante da situação e 

das demandas. Tal comportamento da enfermagem decorre principalmente da angustia pela 

percepção de que o câncer pode levar a morte, independente dos esforços. Essa percepção 

gera dificuldades de enfrentamento que repercutem nas atividades de cuidador. 

Costa & Lima (2005, p.154) o sentimento de impotência pode provocar sofrimento no 

trabalhador de enfermagem o qual faz questionamentos sobre o que poderia ou o que deixou 

de fazer para recuperar ou manter a vida da criança que estava sob seus cuidados. Junto a 

essas questões ele, ainda vive o conflito entre a vida e a morte. 

A criança portadora de câncer é percebida como um ser incipiente na arte do viver, 

galgando os primeiros passos na direção da auto-realização, o que o torna dependente do 

outro e o coloca em situação especial de crescimento e desenvolvimento, neste sentido, 

entendemos que as questões éticas adquirem uma dimensão maior. Além disso, a enfermagem 

percebe que o câncer impõe a criança e sua família sofrimento e expectativas diversas, que 

modificam suas vidas. Os aspectos sociais, emocionais, afetivos, culturais e espirituais 

formam um contexto que submetem o paciente e sua família a fases que não decorrem 

necessariamente da evolução da patologia. 

A percepção da enfermagem sobre o câncer na criança, é que ocorre mais 

intensamente do que no adulto, determina expressões de pena, pesar e tristeza, em razão do 

medo e mitos da doença oncologica. 

Avellar ate al (2007, p.479) em seus estudos descreve. 

 
“A sociedade por ser capitalista não permite que o sofrimento humano seja 
percebido e demonstrado, levando uma caracterização dos hospitais como um 
esconderijo da morte e do sofrimento humano. Porém os profissionais inseridos 
nessas instituições, apesar de fazerem parte dessa mesma sociedade que nao aceita o 
sofrimento alheio, precisa conviver com ele. Isso resulta no aparecimento de 
sentimentos fortes e muitas vezes contraditórios.” 
 

Toda essa percepção recebe influencia de rotinas burocratizadas e autocráticas das 

instituições de saúde, assim como dos mecanismos de ações e da impossibilidade de incluir na 

rotina o mundo dos sentimentos, desejos e necessidades envolvidas nas relações. Com isso, a 

assistência se manifesta também no silenciamento que a organização da instituição impõe a 
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criatividade dos profissionais, na rigidez das hierarquias estabelecidas, na negação dos 

conflitos inerentes a vida. 

Durante a hospitalização e tratamento da criança portadora de câncer a equipe de 

enfermagem desenvolve quase que inconscientemente uma relação de afeto e carinho, 

sentimentos que ao longo da internação tornam-se ainda mais fortes. Essa relação faz com que 

a criança tenha maior confiança nos profissionais de saúde e também na sua recuperação. No 

entanto para a equipe de enfermagem tal relação não é nada fácil, pois, diante de um corpo 

frágil, necessitado de proteção e que naturalmente deveria está cheio de vida e futuro pela 

frente, encontra-se debilitado, gerando um ambiente de pesar na enfermagem. 

Para Avellar et al (2007, p.479) o envolvimento com o paciente durante o tratamento 

prolongado que o câncer impõe ao paciente é percebido como algo desgastante. Esse 

envolvimento com a criança e família pode ser desencadeador de emoções e sentimentos por 

resultados diferentes, ou seja, pode haver um mundo de sentimentos de dever cumprido com a 

recuperação do estado de saúde da criança quanto pode ocorrer  o contrario, nos casos em que 

a possibilidade de cura é remota, traduzindo-se em sentimentos de impotência, frustração, 

tristeza e chateação. 

De acordo com Pagliari et al (2008, p. 72): 

 
“Durante a hospitalização é estabelecida uma relação de afeto e cooperação entre a 
criança e a equipe de enfermagem. No momento da separação, quando a criança sai 
do hospital por obter alta ou devido ao óbito, há uma ruptura nos vínculos criados, 
especialmente nesse último, a separação produz na equipe sentimentos de dor, 
tristeza, frustração e impotência, sendo necessário suporte psicológico e até mesmo 
utilizar mecanismos de defesa para enfrentar essas situações.” 
 
 
 

Durante essa situação a equipe transforma-se no elo entre paciente, família e 

tratamento, o que acaba gerando uma gama de sentimentos que muitas vezes os cuidadores 

demonstram por meio de choro, alegrias, tristezas, gratificação, ou até mesmo não 

demonstram pelo receio de parecerem fracos e incapacitados para realizar uma assistência 

com qualidade. 

Rodrigues et al (2007, p.278) a tristeza foi um dos sentimentos mais referidos. Isso se 

deve ao fato de que os enfermeiros sentem-se fragilizados ao se depararem com uma criança 

doente, e sua família, os quais necessitam de apoio, compreensão e auxilio para elaborarem 

essa nova situação. Uma sensação de impotência ou limitação para enfrentar esse momento de 

emoções, pode desencadear a tristeza na equipe de enfermagem, pois, na medida que a 

internação se estende, os laços de afeto se fortalecem, a tristeza surge da piora do quadro, 
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sofrimento da criança pelos tratamentos invasivo e separação do seu mundo. Este sentimento 

pode demonstrar muitas vezes a impotência dos profissionais diante da criança doente, pois 

nem todos estão preparados para esta etapa da vida, para isso é preciso um preparo emocional 

e habilidade para adaptação. 

Para Corrá et al (2009, p.4), a ansiedade foi um sentimento encontrado durante o 

processo de internação, e o sentimento de tristeza foi encontrado ao se depararem com o óbito 

dos pacientes que estavam sob os seus cuidados. Nas profissões da área da saúde, a ansiedade 

tende a ser comum, já que estes lidam com o sofrimento humano, com a morte, que são 

situações ansiogênicas. 

Para Avellar et al (2007, p.478), quanto aos sentimentos, um primeiro aspecto 

importante a assinalar é que durante as observações dos estudos foi constado que pouco 

espaço é dado para a circulação de falas que contenham sentimentos, sendo esta uma 

característica de todos os setores de trabalho não só da enfermagem oncológica, mas sim, de 

muitos outros setores. Há uma exigência velada de que todos os sentimentos acompanhados 

de mal-estar não devam ser demonstrados no local de trabalho.  

Nos estudos de Avellar et al (2007, p.479) os sentimentos relatados pelos profissionais 

foram: tristeza, vivencias de mal-estar, sentimento de impotência e depressão. No entanto, 

mais do que relatar sentimentos, o que ocorreu com freqüência foi a tentativa de fazer com 

que eles não aparecessem, criando-se uma situação de muita ambigüidade do tipo: sente, mas 

não pode sentir; não gosta, mas tem de gostar; sofro, mas não posso sofrer. Pensamos que é 

justamente nas ambigüidades e contradições que reside o sofrimento. É nas contradições e 

conflitos que podemos encontrar o sofrimento; trata-se de uma injunção paradoxal entre o 

desejo e o dever, que resulta em isolamento em relação ao outro. 

Costa & Lima (2005, p.155) diante da finitude do estado da criança, evidenciando o 

pior dos sentimentos do ser humano, o luto, o enfermeiro vive em constante sofrimento e 

pesar. O convívio desgastante com o paciente pediátrico oncológico e o ambiente pouco 

prazeroso, com vários fatores geradores de estresse, juntos podem propiciar a instalação da 

Síndrome de Bournout, termo esse, relativamente novo, usado para definir o desgaste e o 

sofrimento do profissional com as atividades do trabalho e com o trabalho.  

A síndrome aparece a tensão emocional crônica gerada a partir do contato direto e 

excessivo com outros seres humanos em sofrimento, já que exige tensão emocional constante, 

atenção perene e grandes responsabilidades profissionais a cada gesto no trabalho. A relação 

afetiva dos enfermeiros com as crianças podem se desgastar e os colocar em bournout. 
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Corrá et al(2009, p.3)descreve que há diversos tipos de sentimentos acorrentados a 

enfermagem no cuidado a criança portadora de câncer. As emoções estão devidos em culpa 

pela não recuperação da saúde, medo da finitude, depressão e tristeza pela piora do quadro e 

sofrer da criança e da família, nervosismo, angustia, ansiedade, indiferença com seus próprios 

sentimentos e apreensão quanto ao futuro. 

Corrá et al(2009,p. 4) também obteve como resultado em seus estudos que há também 

o sentimento de satisfação pela equipe de enfermagem em promover o alívio do sofrimento do 

outro, o que pode significar reposição de energias, busca do ponto de equilíbrio, bem-estar, 

cicatrização das feridas provocadas pelo sofrimento, permitindo novos enfrentamentos e 

melhor desempenho no seu trabalho. A equipe de enfermagem sente-se valorizada quando seu 

trabalho e dedicação são reconhecidos. Esse reconhecimento é manifestado pelos pacientes 

oncológicos por meio de gestos, palavras e mimos. 

Outro sentimento enfatizado denomina-se realização ou gratificação evidenciou como 

os sujeitos se percebiam enquanto atuantes na área da oncologia infantil. 

Avellar et al(2007, p.476)descreve que o exercício profissional da enfermagem no 

âmbito da assistência a criança portadora de câncer é marcado por múltiplas exigências do 

conhecimento cientifico e da relação humana. Esse mundo exige do enfermeiro lidar com a 

dor alheia, com o sofrimento alheio, com a morte e perdas de vidas de pessoas que se tornam 

tão queridas e próximas, como é o caso de muitos pacientes, mas principalmente da criança. 

Somando-se a esse desgaste emocional que o enfermeiro sofre, também há fatores que, em 

conjunto, propiciam um enorme estresse e bournout, termo criado para descrever o desgaste 

físico e psíquico de profissionais que lidam, no exercício de suas funções, com altos níveis de 

envolvimento emocional, e ninguém mais afetado e envolvido do que a enfermagem 

pediátrica oncologica. 

 

Categoria 03: Concepções adaptativas para superar ou administrar o stress e sofrimento  

 

Nesta categoria serão apresentados alguns mecanismos de adaptação utilizados pelos 

enfermeiros com a intenção de se reorganizar dentro do cenário de cuidar da criança com 

câncer e todo o sofrimento gerado em torno dessa criança, o qual acaba por afetar a equipe de 

enfermagem. 

Através da analise dos artigos, os resultados demonstram que diante do cuidado 

destinados a criança com câncer o enfermeiro precisa de alguma forma inventar ou aceitar um 
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determinado critério de adaptação para usar como estratégia em prevenir ou controlar o 

desgaste emocional gerado na relação entre enfermeiro e paciente infantil. Situação que se 

agrava ainda mais quando a criança está em período de internação prolongada e em estado 

terminal, exigindo do enfermeiro melhores estratégias de enfrentamento. 

Stumm et al (2009,p. 81) descreve em seus estudos: 

 
“Nesse processo, tem que ser considerado que os profissionais de enfermagem têm 
historias de vidas singulares, possuem desejos, aspirações, motivações que lhes 
confere uma identidade. Nessa perspectiva, a organização do processo terapêutico 
precisa reconhecer todos os sujeitos envolvidos na assistência à criança 
hospitalizada, respeitando suas capacidades, desejos e sentimentos, numa 
organização do trabalho que seja eticamente prescrita, respeitando os potenciais e 
limites da condição humana.” 

 

 

Paro et al (2005, p.154), demonstra que outro fator importante no processo de 

superação é relativo à necessidade de que a equipe de enfermagem esteja preparada para 

fornecer suporte emocional e equilíbrio à criança e familiares, além do alivio da dor, 

manutenção da esperança e segurança, para superar com êxito os momentos difíceis e 

dolorosos. Por isso, é real a necessidade de um preparo contínuo que faça parte da rotina dos 

enfermeiros atuantes na enfermagem oncológica pediátrica. Esse preparo deve se dar tanto 

com medidas educativas e aprimoramento de conhecimento técnico-teórico, quanto através da 

atenção e consideração dos aspectos das relações humanas desenvolvidas no contexto 

institucional e pessoal. 

Stumm et al (2009, p.80), demonstra que a equipe de enfermagem, para conviver com 

o sofrimento, cotidianamente, utiliza de vários mecanismos de enfrentamento. Tais 

mecanismos podem ser usados de forma positiva, ou seja, para o crescimento profissional e 

pessoal dentro do vínculo de afeto existente com o paciente e melhorando a assistência, como 

também podem ser usados de forma negativa, ou seja, prejudicando a aproximação que deve 

haver entre enfermeiro e paciente, e de certa forma prejudicando a assistência de enfermagem. 

Paro et al (2005, p.154), em seu trabalho observa que se torna indispensável na rotina 

dos profissionais de enfermagem dentro das instituições, existência de espaço para os mesmos 

falarem, ouvirem e serem ouvidos. É importante a troca de experiências, compartilhar 

sentimentos e dificuldades, para que pensem suas ações e avaliem as possibilidades e limites 

de si próprios e do contexto onde estão inseridos. A partir daí, talvez possam vislumbrar o 

sentido de seus atos e participar na construção de uma assistência próxima das necessidades 

reais das pessoas assistidas. 
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Borges (2005, p.124), destaca que uma boa estratégia adotada pelo enfermeiro no 

sentido de superação diante das dificuldades em perceber e se relacionar com o sofrimento 

alheio é cuidar de si próprio, o qual se torna um requisito para cuidar dos outros com 

qualidade. Neste sentido, os enfermeiros vivenciam situações que os conduzirão ao recurso, a 

estratégias de coping com predomínio para as centradas na emoção. Nomeadamente fuga, 

racionalização e autocontrole.  

 

Nos estudos de Borges (2005, p. 124) destaca-se: 

 
“Como o sofrimento gerado no processo do cuidar da criança portadora de câncer e 
a relação de afeto e aproximação que se estabelece, leva os enfermeiros a 
questionarem-se, nomeadamente sobre o modo como podem ser ajudados a gerir 
suas emoções, a implementação do apoio psicológico como prioridade se faz 
necessário para o crescimento profissional e qualidade da assistência de 
enfermagem.” 
 
 
 

Pagliare (2008, p.72), mostra em seu trabalho que as estratégias defensivas funcionam 

como válvulas de escape para que o profissional possa sobreviver às pressões da organização 

do trabalho. O sofrimento pode ter como conseqüência a criação de defesas, isto é, a 

criatividade é usada para transformar o sofrimento em sofrimento criativo, aumentando a 

resistência do trabalhador ao risco de desestabilização psíquica e somática. 

Cardozo & Faria (2010, p.18), especifica com estratégias de enfrentamento os 

seguintes mecanismos gerados pela equipe de enfermagem no cuidado a criança com câncer: 

o confronto, o autocontrole, o suporte social, aceitação de responsabilidade, resolução de 

problemas e reavaliação positiva, características que de certa forma contribui para o 

crescimento profissional e qualidade de assistência. Porém, os mesmos autores demonstram 

que há também o afastamento, a fuga, a esquive, ou seja, características que só trazem um 

prejuízo para o suporte a criança e também ao profissional enfermeiro. 

Existem estratégias de superação realizadas pelos profissionais de enfermagem que se 

transformam em fuga e negação da realidade do trabalho, da assistência e das condições de 

saúde em que se encontra o paciente. Nesse sentido, Stumm (2009, p.79) constata que, as 

estratégias podem ser vista de um ângulo onde ocorre o distanciamento dos pacientes e 

evitando-se envolver, o que denota o despreparo para lidar com a carga emocional resultante 

do convívio diário com pacientes oncológicos. A resistência da equipe de enfermagem no que 

se refere ao envolvimento com os pacientes se dá, geralmente, ao receio de sofrer pela perda e 

ainda confrontar-se com seus próprios sentimentos em relação à morte. Alguns profissionais 
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podem utilizar mecanismos de defesa, tentando negar, fugir desses sentimentos e agir como se 

nada tivesse acontecido. A rotina do cotidiano leva a uma banalização dos sentimentos e 

muitas vezes a equipe de enfermagem se sente culpada devido à falta de sentimentos nos 

momentos de angústia do processo de trabalho. 

Avellar et al (2007, p.479) conta nos estudos, a utilização do não envolver-se, seja 

com o paciente, seja com a família e/ou com o colega de trabalho. O que predomina é a 

tentativa de não haver estabelecimento de laços afetivos de nenhuma espécie. Diante das 

dificuldades em lidar com os sentimentos e sofrimentos do paciente, o não envolvimento com 

este surge como um mecanismo de enfrentamento hospitalar. Porem, a estratégia de não se 

apegar ao paciente leva a um conflito, em decorrência de, muitas vezes, não se obter êxito 

nesta tarefa.  

O que o resultado nos mostra é que durante a prática de enfermagem, os profissionais 

dominaram algumas técnicas de defesa contra emoções e sentimentos de sofrer. A 

fragmentação do relacionamento enfermeiro/paciente, conseguindo através do 

desenvolvimento das listas de tarefa, a despersonalização, categorização e negação da 

importância do individuo conseguidos através da inibição do desenvolvimento de um 

relacionamento pleno pessoa a pessoa e o distanciamento e negação dos sentimentos, 

conseguido evitando-se envolvimento excessivo com o paciente e identificações 

perturbadoras. 

Os inúmeros tipos de defesa, que foram sendo incorporados a organização do trabalho 

dos enfermeiros ao longo da história, tiveram como principal finalidade justamente o controle 

das emoções, visando diminuir o sofrimento e viabilizar a assistência. Mas estes embora ainda 

eficientes, muitas vezes falham, principalmente diante de situações em que lidam com 

doenças estigmatizastes, mutiladoras e incuráveis, como o câncer infantil, faz parte do 

cotidiano de trabalho da enfermagem. 

Frente a esse quadro o que o enfermeiro deve fazer no sentido de superar os momentos 

de dor e sofrimento é o cuidar de si próprio o qual torna-se um requisito para cuidar dos 

outros. Neste sentido, os enfermeiros vivenciaram situações que os conduziram ao recurso a 

estratégias de coping, com predomínio para as centradas na emoção. Nomeadamente fuga, 

racionalização e autocontrole. 

Paro et al (2005, p.156) em seus estudos, relata que há necessidade de o profissional 

aprender a ouvir a si próprio e ao paciente. Se o profissional é capaz de ouvir a si próprio e ao 

outro, pode identificar as necessidades emergentes nas situações onde se desenvolve a 

assistência com discernimento e clareza, e então, avaliar possibilidades e limitações do 



73 
 

 

atendimento. O profissional que não é capaz desta escuta pode aprender: há conhecimentos e 

técnicas que podem auxiliá-lo a desenvolver e treinar adequadamente tal habilidade. 

Para prestar uma assistência cuidadosa à criança com câncer, o enfermeiro deve buscar 

entender seus sentimentos, perceber situações vivenciadas por ela e vislumbrar maneiras 

concretas de cuidar, pois aprender a cuidar da criança oncológica é compreender que o 

sofrimento perante a doença, que é um sofrimento universal, não se limita a um determinado 

tempo e espaço. É a partir dessa assistência que podemos dizer que transcendemos os limites 

entre saúde e doença. 
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5. CONCLUSÃO  

 

Mesmo com altas porcentagens de cura e sobrevidas mais longas, observa-se que os 

enfermeiros que atuam em oncologia possuem medos e inseguranças ao assistir o paciente 

com câncer, geralmente em razão da desinformação sobre a doença e das formas de 

tratamento, bem como das fantasias formadas em torno do paciente, causados por 

desconhecimento, uma vez que, para assistir o paciente oncológico, atendendo as 

necessidades físicas e emocionais, sem apresentar sofrimento psíquico, deveriam aprender a 

integrar seus conhecimentos de psicologia e psiquiatria ao cuidado físico dispensado aos 

pacientes. Esse conhecimento diminuiria o sofrimento psíquico do enfermeiro. 

É importante considerar que a enfermagem não é apenas um apêndice na estrutura 

hospitalar da qual faz parte. Os profissionais de enfermagem representam mais da metade do 

contingente de pessoal da instituição e é por meio destes que se torna possível o tratamento e 

o cuidado da criança doente. 

Se por um lado cuidamos, por outro precisamos de cuidado. Se isto é realidade 

desvelada a partir da prática, então é necessário transformá-la e torná-la mais humana, 

principalmente para aqueles que cuidam em enfermagem. 

Acreditamos que, primeiramente, o corpo de enfermagem deveria dar-se conta da 

importância do seu papel dentro da instituição e, a partir disso, se articular, mobilizando o 

potencial de seus profissionais de forma criativa e dinâmica, uma vez que são seres pensantes, 

criativos, potencialmente passíveis de se utilizarem da articulação reflexão-ação. 

Concomitante a esse processo, a estrutura hospitalar poderia possibilitar aos cuidadores um 

suporte psicológico com profissionais habilitados no manejo dos problemas e dificuldades 

concernentes às atividades de cuidador. 

Além disto, o profissional ao ser admitido poderia ser convenientemente apresentado 

ao hospital não apenas através das regras e deveres administrativos a serem cumpridos, mas 

como alguém que possui direitos adquiridos e conquistados, sendo frisado que será mais um a 

contribuir com o processo de cuidar, ressaltando que, nesta caminhada, também haverá a 
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possibilidade de ser cuidado. Neste momento, deveria receber um suporte de treinamento 

técnico e garantia de momentos onde ele possa discutir suas dúvidas e dificuldades 

teórico/práticas, a fim de amenizar o impacto inicial com as atividades que passará a executar. 

Com tudo, identificou-se que o cuidador é um ser complexo com sentimentos, 

capacidade de reflexão, necessidades, dificuldades e percepções sobre o cotidiano que o cerca, 

mas com limitações para enfrentar e transformar situações de estresse como a doença e a 

morte na infância. Isto implica a necessidade de mudanças na estrutura organizacional 

hospitalar de forma a fornecer recursos que permitam momentos nos quais os cuidadores 

encontrem apoio e segurança, reciclem seus conhecimentos sobre a doença e atividades nesta 

área e tenham informações sobre a evolução das crianças que cuidaram, minimizando 

sentimentos negativos, reduzindo incertezas sobre a efetividade do tratamento, levando-os a 

busca de um cuidado mais humanizado otimizado, isto é, utilizando todas as alternativas 

possíveis. 

Para a equipe de enfermagem, faz-se necessário o envolvimento emocional, para que a 

criança e sua família sintam-se sinceramente amparados neste momento. Porém, esse 

envolvimento deve ter algumas limitações para que o profissional possa distinguir até onde o 

cuidar do outro não gere prejuízos ao cuidar de si. 

 Esse preparo deve ser iniciado durante a sua formação e continuar ao longo da sua 

trajetória profissional, auxiliado por profissionais especializados que sejam capazes de 

oferecer suporte adequado à equipe e, dessa maneira, motivá-la a buscar o seu crescimento 

pessoal e profissional, a intensidade da vivência que o enfermeiro hospitalar experimenta no 

seu cotidiano, exige dele uma contínua e profunda mobilização de energia adaptativa que, por 

vários motivos, pode não estar disponível ou pode não ser suficiente para evitar o estresse e o 

sofrimento. 

Pude constatar que, estes profissionais encontram-se em situação de grande 

vulnerabilidade emocional, e, neste sentido, é valido reforçar a importância de se pensar na 

criação, no contexto hospitalar, de espaços em que possam ser compartilhados os temas 

difíceis que circulam neste cenário, os casos e as vivências de morte, perdas, dificuldades de 

relacionamento na equipe, relação com os acompanhantes e os mais variados sentimentos que 

daí emergem. Trata-se da humanização dos cuidados na formação dos profissionais de saúde, 

para que assim estes possam ter mais clareza quanto às dificuldades, limites, possibilidades, 

conceitos e preconceitos presentes em sua prática profissional. 
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