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RESUMO 

Introdução: O interesse pela vida e sua complexidade por meio do cuidado ao 
ser humano é a cerne da Enfermagem. A vivência de uma doença maligna pode 
ser longa e acompanhada por grande sofrimento, desconforto físico, emocional 
e espiritual, tanto por parte do paciente como de seus familiares/acompanhantes. 
Destarte, faz-se necessário que a Enfermagem por meio de suas ferramentas de 
trabalho, a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) possa 
promover o cuidado humanizado ao familiar/acompanhante de crianças 
portadoras de Leucemia Linfóide Aguda (LLA) em processo de alta hospitalar. 
Objetivos: Fortalecer uma nova forma de visualizar a doença, diminuindo o 
estigma atrelado ao câncer; destacar o aspecto de abordagens centradas no 
cuidado familiar/acompanhante, utilizando uma ferramenta metodológica. 
Método: O estudo caracteriza-se por ser exploratório, descritivo, com 
abordagem qualitativa dos dados. Elaborado por meio de consulta online, nos 
seguintes bancos de dados: PUBMED e a Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) 
destacando a MEDLINE; LILACS, SciELO e BDENF, com análise da produção 
científica nacional e internacional relativa ao período de 2013 a 2019. A 
elaboração da tecnologia educativa contou com três etapas: escolha do 
conteúdo, com base nas necessidades da família/acompanhante de criança 
oncológica; criação e a busca por ilustrações; preparação do conteúdo, baseado 
na literatura científica; avaliação da adequação, da apresentação das 
informações, da conveniência, facilidade de compreensão, dos conceitos mais 
importantes, vocabulário claro e objetivo; e adequação da composição visual, 
atratividade e organização. Resultados: A amostra final da revisão integrativa 
se constituiu de 4 artigos, no qual houve predominância de estudos descritivos 
e abordagem qualitativa, que salientam a atuação da equipe de enfermagem 
visando o cuidado integral, a humanização do tratamento dado à família pela 
equipe de enfermagem para adaptação da condição de internação da criança e 
o diálogo como fortalecedor de vínculos. No entanto, foram destacados 21 
artigos com abordagem relacionadas ao tema de interesse, o que resultou em 
25 artigos analisados para a elabora do conteúdo. Além disso, fica evidenciado 
a importância das orientações no processo do cuidado e da assistência de 
enfermagem durante um tratamento desgastante como a quimioterapia. Nesse 
sentido, por meio do processo de elaboração da cartilha, o relacionamento 
dialógico entre os profissionais e as famílias assume papel principal para a 
comunicação efetiva nos serviços de saúde. Conclusão: O instrumento é um 
suporte aos profissionais e às famílias/acompanhantes, para que superem 
dúvidas e dificuldades que permeiam o processo do tratamento da doença em 
uso de quimioterapia, contribuindo com orientações para a redução/alívio dos 
efeitos colaterais da quimioterapia pós terapia hospitalar, além de ampliar o 
potencial da criança oncológica em tratamento quimioterápico e da sua família 
na promoção da condição de saúde.  

Descritores: Enfermagem em Oncologia; Leucemia Linfoide Aguda; Assistência 
de Enfermagem; Família; Criança; Alta hospitalar; Cuidados de Transição. 

  



ABSTRACT 

Introduction: The interest in life and its complexity through caring for the human 
being is the core of Nursing. The experience of a malignant disease can be long 
and accompanied by great suffering, physical, emotional and spiritual discomfort, 
both by the patient and his family. Therefore, in view of this problem, it is 
necessary to develop this study which contemplates as object the 
Systematization of Nursing Care (SAE) in the humanized care of the family / 
companion of children with cancer during hospital discharge. Objectives: To 
strengthen a new way of visualizing the disease, reducing the stigma attached to 
cancer; to emphasize the aspect of approaches focused on family / companion 
care, using a methodological tool. Method: Qualitative methodological study, 
according to Wanda Horta and Paulo Freire, through the following steps: 
integrative literature review and elaboration of educational technology. The 
integrative review was carried out in the databases LILACS, BDENF, IBECS, 
MedLine, SciELO and BDENF, with analysis of the national and international 
scientific production related to the period from 2013 to 2019. The elaboration of 
the educational technology had three stages: choice of content, with based on 
the needs of the oncological family / companion; creation and the search for 
illustrations; content preparation, based on scientific literature; assessment of 
adequacy, presentation of information, convenience, ease of understanding, the 
most important concepts, clear and objective vocabulary; and adequacy of visual 
composition, attractiveness and organization. Results: The final sample of the 
integrative review consisted of 25 articles, in which there was a predominance of 
descriptive studies and a qualitative approach, which emphasize the nursing 
team's work aiming at integral care, the humanization of the treatment given to 
the family by the nursing team to adaptation of the child's hospitalization condition 
and dialogue as a linker. In addition, the importance of guidelines in the care and 
nursing care process during an exhausting treatment such as chemotherapy is 
highlighted. In this sense, through the process of elaborating the booklet, the 
dialogical relationship between professionals and families assumes a central role 
for effective communication in health services. Conclusion: The booklet is a 
support to professionals and families/companions, to overcome doubts and 
difficulties that permeate the process of treatment of the disease using 
chemotherapy, contributing with guidelines for the reduction/relief of the side 
effects of chemotherapy after hospital therapy, in addition to expanding the 
potential of oncological children in chemotherapy and their family to promote 
health status. 

Keywords: Nursing Oncology; Lymphoblasctic Leukemia- Lymphoma; Nursing 
Care; Family; Child, Patient Discharge; Transitional Care.  
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O tema familiar da criança com câncer chamou minha atenção desde o 

momento em que iniciei minhas atividades profissionais no Hospital Federal da 

Lagoa. Atualmente exerço ações assistenciais no setor de pediatria, 

especificamente na Pediatria, localizado no terceiro andar do referido hospital. 

Tal setor possibilitou-me observar e conviver com várias famílias oriundas de 

muitos lugares do Brasil com hábitos e culturas diferentes, mas todas chegaram 

à instituição com o objetivo de buscar tratamento oncológico para seus filhos. 

Atuando nesses setores passei a observar o familiar acompanhante 

durante a hospitalização da criança e notei que, em sua maioria, essas famílias 

são oriundas de outras cidades que não dispõem tratamento oncológico o que 

torna o hospital da Lagoa um centro de referência de tratamento de câncer no 

país. Uma característica marcante é o deslocamento da família que ocasiona 

situações de conflito e estresse, na medida em que, nem todos os familiares 

podem participar de forma integral no tratamento e, ficando afastados do seu 

convívio familiar, vivenciam sentimento de insegurança frente ao tratamento do 

filho com câncer que é uma doença grave e de prognóstico indefinido.  

Nesse sentido, a doença e a hospitalização da criança, além de modificar 

sua rotina, gera na família mudanças psicoemocionais e interfere na dinâmica 

familiar, uma vez que a vivencia com a doença da criança causa dor e 

sofrimento, tanto pelo desconhecimento do câncer, como pelas alterações que 

a família precisa fazer para se adaptar a essa situação15. Segundo Elsen e 

colaboradores (1994, p. 69), todos sabem o quanto uma hospitalização ou uma 

doença grave pode alterar a dinâmica familiar, levando à necessidade de 

redimensionamento dos papéis uma vez que o estresse permeia as relações 

interpessoais, gerando inclusive, uma situação de crise na unidade familiar.  Para 

Silveira, Ângelo e Martins (2008, p. 214), a doença e a necessidade de 

hospitalização da criança causam dificuldades na reorganização dos papéis 

familiares e funções sociais, tais como trabalho, estudo e lazer, os quais muitas 

vezes precisam ser interrompidos pela situação, ocasionando instabilidade na 

dinâmica familiar. Com isso, a família passa a desenvolver formas para se 

adaptar às mudanças ocasionadas pela doença e internação da criança, ocasião 
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em que os vínculos familiares se estreitam com o objetivo de buscar apoio e 

força para enfrentar as transformações na rotina diária advindas com a doença. 

 Nesta unidade, as prerrogativas do Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA)2 são respeitadas, no que tange ao direito da criança e do adolescente em 

ter presente um familiar/acompanhante nas vinte quatro horas da sua internação, 

proporcionando aos familiares um ambiente para descanso, alimentação e 

cuidados pessoais1.  

A partir da minha atuação profissional neste setor, passei a observar o 

familiar/acompanhante durante a hospitalização da criança, e notei que, em sua 

maioria, essas famílias são oriundas de outras cidades que não dispõem de 

tratamento oncológico. Com base neste pressuposto, e seguido de outra 

observação pude analisar que nesta unidade há uma lacuna quanto ao processo 

de integração entre equipe de enfermagem e os familiares/acompanhantes das 

crianças internadas de três a sete anos de idade com diagnóstico de câncer, 

que, em geral, são submetidos a um tratamento longo e necessita de várias 

intervenções e reinternações.  

Assim, com bases nestas premissas, comecei a me indagar de que 

maneira enquanto enfermeira poderia estar contribuindo para uma melhor 

interação entre os profissionais enfermeiros e os familiares/acompanhantes de 

crianças acometidas pela Leucemia Linfóide Aguda. Mediante as indagações, fui 

realizar um levanto dentro da unidade, juntamente com os profissionais 

responsáveis quanto a implementação das rotinas operacionais na unidade se 

existia algum protocolo ou roteiro de orientações para os 

familiares/acompanhantes de crianças acometidas pela LLA, e por surpresa, as 

informações que obtive foi que, os protocolos institucionais existentes centravam 

especificamente nos cuidados de enfermagem realizados pelos profissionais de 

enfermagem inexistindo qualquer outra orientação centrada nos 

familiares/acompanhantes.  

Como este processo de convívio, durante a fase de tratamento da doença 

envolve um entrelaçamento maior dos laços afetivos entre 

familiares/acompanhantes e também dos profissionais de enfermagem que 

cuidam de crianças com LLA, o desfecho deste processo que em sua grande 

maioria culmina com a morte, na sua grande maioria não é visto como um 

processo natural,  afetando a integridade dos familiares/acompanhantes que 
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vivenciam o ambiente hospitalar de maneira exaustiva, gerando uma série de 

alterações emocionais e sentimentos que envolvem culpa, tristeza, insegurança, 

incapacidade e ansiedade. 

Neste contexto, penso ser imprescindível que os enfermeiros que atuam 

tanto nesta unidade, bem como, com esta clientela estejam preparados para 

assistir à família/acompanhante das crianças hospitalizadas ou que se 

encontram em cuidados transicionais de alta para o domicilio. Pois neste 

processo de cuidado transicional o familiar/acompanhante será a peça 

fundamental quanto à garantia do melhor tratamento, bem como, a detecção 

precoce de quaisquer anormalidades no domicilio fazendo o elo direto com a 

unidade hospitalar3.   

Assim, com o propósito de consolidar as minhas contribuições 

profissionais, concorri e ingressei no Mestrado Profissional em Enfermagem 

Assistencial (MPEA) da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa 

(EEAAC) da Universidade Federal Fluminense (UFF) objetivando construir uma 

tecnologia educacional que pudesse contribuir para os profissionais enfermeiros, 

quanto ao processo de instrumentalização destes familiares/acompanhantes de 

crianças acometidas pela LLA. 
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1 INTRODUÇÃO 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) os países em 

desenvolvimento, dentre eles o Brasil, serão os mais afetados por novos casos 

de câncer. Estima-se para o mundo 27 milhões de casos novos e 17 milhões de 

mortes. No Brasil, ocorreram, em 2015, 2.704 óbitos por câncer infanto-juvenil 

(de 1 a 19 anos) correspondentes a 7,9% entre todas as causas, e a segunda 

maior causa de morte em todas Regiões (BRASIL, 2017) como está apresentado 

na figura 1. 

Figura 1 – O câncer infanto-juvenil no Brasil. Niterói, 2019 

 

Fonte: elaborado pela autora. Niterói, 2019. 
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O câncer no Brasil é considerado problema de alta relevância na saúde 

pública, sendo tema nas agendas políticas e técnicas de todas as esferas de 

governo devido às altas taxas de morbimortalidade associadas a doenças6. 

O câncer infantil, não está relacionado a fatores de risco ambientais pré-

estabelecidos, possuindo diferentes origens histológicas diversas e diferentes 

comportamentos clínicos. Devido a essas especificidades, devem ser estudados 

separadamente da população adulta7. 

O diagnóstico de câncer na infância é uma das realidades mais difíceis 

que uma criança e seus familiares podem enfrentar. Tal diagnóstico apresenta 

inúmeras situações de estresse não menos importante que a possibilidade de o 

paciente morrer, pois os tratamentos são longos, intensivos e acarretam 

mudanças fundamentais na vida de todos os envolvidos8. 

É importante observar que, diante do adoecimento e internação 

hospitalar, a criança é retirada de seu convívio social e se vê em uma situação 

onde a expectativa de futuro é duvidosa, a possibilidade de cultivar amizades e 

de ser feliz torna-se limitada. Por conseguinte, as identificações do sofrimento 

devem receber intervenções eficazes da equipe de saúde tanto quanto e 

simultânea ao tratamento dos sintomas físicos9. Todavia, uma criança com 

diagnóstico de câncer, tem o direito de receber um tratamento, que vise não só 

a doença, mas, que dê suporte a seu bom desenvolvimento físico, emocional e 

social.  

Para isso, faz-se necessário que durante a hospitalização da criança, a 

família/acompanhante tenha sua permanência garantida no hospital, para que a 

mesma se sinta mais protegida e amparada. Os cuidados de enfermagem devem 

ser ampliados alçando o trinômio família/acompanhante/criança, favorecendo 

também que estes cuidadores participem dos cuidados e das decisões 

referentes ao tratamento à criança10 conforme na figura 2. A enfermagem é uma 

das profissões da área da saúde que mais convive com a família e esta condição 

tem gerado, além de pesquisas, a disseminação, na literatura científica, de temas 

relacionados à atuação da equipe de enfermagem junto à família, sem, contudo, 

ter provocado mudanças significativas na prática assistencial do enfermeiro. 
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Figura 2 – A Enfermagem e o trinômio família/acompanhante/criança . Niterói, 
2019 

 

Fonte: elaborado pela autora. Niterói, 2019. 

 

É imprescindível que haja uma política intra-hospitalar na promoção do 

vínculo família/acompanhante/criança, para que a base da formação psicológica 

seja mantida, pois através da figura dos cuidadores que a criança busca apoio, 

orientação, referência de tempo e proteção para o desconhecido e para o 

sofrimento durante o tratamento do câncer11. 

As instituições hospitalares, ao se valerem do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), encontraram uma forma de beneficiar a criança sem, no 

entanto, mudar a forma de atender as peculiaridades dos diferentes arranjos 

familiares e de refletir que estes familiares/acompanhantes precisam de apoio 

para o cuidado da criança e também são alvo de cuidado. Essa falta de reflexão 

leva a imobilidade nas políticas públicas e na cultura das instituições12–13. 

Para alcançar a inclusão da família/acompanhante da criança 

hospitalizada no cuidado, a instituição de saúde deve ter como filosofia: o 

“cuidado centrado na criança e sua família/acompanhante”, a qual reconhece a 

família como uma constante na vida da criança, de maneira que a instituição e 

profissionais de saúde devam respeitar, encorajar, apoiar e potencializar as 

forças e suas competências. O enfermeiro deve partir da premissa que a criança 
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faz parte de um “TODO”, se quiser oferecer o melhor cuidado possível. 

Consequentemente neste contexto, a família/acompanhante se tornam unidades 

de cuidado, pois a criança está inclusa na família, e, no momento da 

hospitalização, a mesma não deve ser desvinculada14.  

A experiência de internação pediátrica é vivenciada com maior 

tranquilidade quando a família/acompanhante conta com uma rede de apoio, 

principalmente por parte dos profissionais de saúde envolvidos neste processo 

de cuidar.  Desta forma, essa rede de apoio contribui para que a experiência de 

hospitalização seja vivenciada com tranquilidade pela família/acompanhante 

funcionando como um mecanismo de organização, podendo ser composta por 

membros da família nuclear (ou conjugal que é composta por pais e filhos) ou da 

família extensa, que apresenta consanguinidade entre si, e elementos não 

parentes, podendo incluir amigos ou vizinhos. Esta rede social pode ser 

entendida como uma “teia de relações” que se interligam entre si, permitindo que 

os recursos de apoio fluam por meio desses vínculos, onde o apoio social 

envolve relações de troca e reciprocidade mútua entre os cuidadores e o ser 

cuidado15.  

De forma geral, a hospitalização causa impacto emocional na criança e 

em sua família/acompanhante, pois é uma experiência potencialmente 

traumática e quando esse processo de internação acontece em uma Unidade 

Oncológica, o impacto tende a ser maior, primeiro pelo próprio estigma que a 

doença traz consigo, e em segundo, tendo em vista que a permanência nesta 

unidade está diretamente relacionada ao agravamento do quadro clínico ou 

situação que inspire maiores cuidados, remetendo a piora nos padrões 

emocionais também em decorrência ao medo do óbito15.  

Como membro da equipe multidisciplinar, a equipe de enfermagem tem a 

possibilidade de ajudar a criança a se adaptar às mudanças impostas por sua 

doença, por meio de uma avaliação adequada de seus desconfortos físicos e 

emocionais, pois o cuidado e a atenção dispensados a ela permitem não só a 

percepção de qualquer mal-estar no exato momento em que se apresenta, mas 

também, na mobilização de recursos necessários para o devido alívio e consolo, 

tornando os períodos de internação menos traumático6.  

Para isso, faz-se necessário que, durante a hospitalização da criança, a 

família/acompanhante tenha sua permanência garantida no hospital. Acredita-se 
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que, com a presença destes cuidadores indiretos, a criança se sinta mais 

protegida e amparada, sendo necessário, contudo, que os cuidados de 

enfermagem sejam ampliados alçando o trinômio família/acompanhante/criança, 

favorecendo também que a família participe do cuidado e das decisões 

referentes ao tratamento dá criança11. 

É imprescindível, que haja uma política intra-hospitalar na promoção do 

vínculo família/acompanhante/criança, para que a base da formação psicológica 

seja mantida, pois é na família que a criança busca apoio, orientação, referência 

de tempo e proteção para o desconhecido e para o sofrimento durante o 

tratamento do câncer17. 

Desde o nascimento da enfermagem, o cuidado ao ser humano é a cerne 

dessa profissão, que imprimi, com as suas ações, o interesse pela vida 

considerando a complexidade, que envolve a cura ou o restabelecimento do 

melhor bem-estar possível.  A vivência de uma doença maligna seja em qual 

faixa etária for, pode ser longa e acompanhada por grande sofrimento que 

envolve desconforto físico, emocional e espiritual, tanto por parte do paciente 

como de sua família/acompanhante. 

Diante dessa realidade, os profissionais de enfermagem, principalmente 

o enfermeiro presente no cotidiano da prática do cuidar, no espaço hospitalar, 

enfrentam muitos desafios que englobam ações instrumentais, expressivas e 

metodológicas1. No que tange as ações instrumentais, estas dizem respeito às 

ações que atendam às necessidades biológicas dos pacientes e a organização 

de recursos materiais e do ambiente terapêutico para que se desenvolva os 

procedimentos técnicos com a melhor eficácia. As ações expressivas 

relacionam-se às atividades subjetivas que estão voltadas a outras 

necessidades dos pacientes e envolve seus sentimentos e emoções. Já as 

ações metodológicas, estão relacionadas as ferramentas/instrumentos para se 

referirem ao arsenal de apoio à função gerencial dos profissionais de saúde, no 

contexto da Enfermagem tem-se a Sistematização da Assistência de 

Enfermagem (SAE) considerada por alguns autores como uma ferramenta 

metodológica que deve ser implementada na prática assistencial do enfermeiro 

de forma a garantir a segurança aos pacientes e qualificar a assistência por meio 

do planejamento, avaliação e tomada de decisão com base nas evidências 

científicas que estão definidas na Resolução COFEN n° 358/200918.  
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Assim, como o propósito de colaborar para a construção de um 

instrumento para os enfermeiros de forma sistematizada, que contemple as 

principais orientações aos familiares/acompanhantes para alta da criança 

portadora de Leucemia Linfóide Aguda em cuidado de transição para o domicílio, 

elegeu-se como objeto de estudo: A construção de um instrumento para os 

enfermeiros com orientações aos familiares/acompanhantes para alta da criança 

portadora de LLA em cuidado de transição para o domicílio. 

1.1 Questões norteadoras 

 Quais são os principais cuidados de enfermagem, elencados pelos 

enfermeiros a criança portadora de LLA?  

 Que orientações acerca do cuidado o enfermeiro precisa priorizar 

junto aos familiares/acompanhantes para alta da criança portadora 

de Leucemia Linfóide Aguda em cuidado de transição para o 

domicílio? 

1.2 Objetivo geral 

 Construir um instrumento para os enfermeiros de forma 

sistematizada, que contemple as principais orientações aos 

familiares/acompanhantes para alta da criança portadora de 

Leucemia Linfóide Aguda em cuidado de transição para o domicílio. 

1.3 Objetivo específico 

 Identificar com base na literatura científica os principais cuidados de 

enfermagem à criança portadora de Leucemia Linfóide Aguda em 

cuidado de transição para o domicílio. 

 Estruturar um roteiro sistematizado para os enfermeiros que 

contemple as principais orientações aos familiares/acompanhantes 

para alta da criança portadora de LLA em cuidado de transição para 

o domicílio. 
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1.4 Justificativa 

Com o objetivo de conhecer o que a comunidade científica, vem 

produzindo nos últimos anos sobre cuidado transicional a criança portadoras de 

LLA,  foi realizado o estado da arte, sobre o assunto na Biblioteca Virtual de 

Saúde (BVS), respectivamente nas bases de dados Medical Literature Analysis 

and Retrieval System Online (MEDLINE), Literatura Latino-Americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Bases de Dados de Enfermagem 

(BDENF) e Scientific Electronic Library Online (SciELO), no período de julho de 

2018 a julho de 2019 conforme descrito na metodologia.  

Para a busca foram selecionados os seguintes termos indexados no 

vocabulário Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): Cuidado transicional; 

Leucemia-Linfoma Linfoblástico de Células Precursoras; Cuidados de 

enfermagem; Alta do paciente e Cuidadores. Esses descritores foram, 

inicialmente, utilizados isoladamente e depois associados pelo operador 

booleano AND. O levantamento foi operacionalizado, via BVS, nas bases de 

dados. 

Os resultados do levantamento do estado da arte, com recortes temporais 

dos últimos 5 anos, evidenciaram uma incipiência de publicações em relação ao 

cuidado de transição que contemple as principais orientações dada pelos 

enfermeiros aos familiares/acompanhantes para alta da criança portadora de 

Leucemia Linfóide Aguda em cuidado de transição para o domicílio, conforme 

apontadas no quadro 1. 
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Quadro 1 – Cinco fases de Sistematização da Assistência de Enfermagem. 
Niterói-RJ, 2019 

Fase Descrição Observação 

Coletas de dados de 
enfermagem/histórico 

de enfermagem 

 

Processo deliberado, 
sistemático e contínuo, 
realizado com o auxílio 
de métodos e técnicas 
variadas, que têm por 
finalidade a obtenção 
de informações sobre 
o indivíduo, a família 

ou a coletividade 
humana e sobre suas 

respostas em um dado 
momento do processo 

saúde-doença. 

 

Essa etapa, apesar de ser 
trabalhosa, torna-se crucial 
para a execução das etapas 

seguintes. 

Ela permite ao enfermeiro 
obter os mais diversos tipos 
de informações acerca do 

estado de saúde da criança. 

Além disso, cabe ao 
enfermeiro realizar o exame 

físico conforme as suas 
competências, coletando o 

máximo de dados que 
possam auxiliar no 

fechamento do diagnóstico 
inicial. 

Diagnóstico de 
enfermagem 

 

Processo de 
interpretação e 

agrupamento dos 
dados coletados na 

primeira etapa, 
culminando na tomada 

de decisão sobre os 
conceitos diagnósticos 
de enfermagem que 
representam, com 
mais exatidão, as 

respostas do 
indivíduo, da família 
ou da coletividade 

humana em um dado 
momento do processo 

saúde-doença. 

 

Esses conceitos 
diagnósticos 

constituem a base 
para a seleção das 

ações ou intervenções 
com as quais se 

objetiva alcançar os 
resultados esperados 

Nessa etapa, o profissional 
enfermeiro precisa lançar 

mão dos seus 
conhecimentos técnico-

científicos a fim de identificar 
qual ou quais sistemas estão 

comprometidos. 

 

A partir dessa leitura, ele 
pode programar a etapa 
seguinte do processo. 

Continua... 
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...continuação 

Fase Descrição Observação 

Planejamento de 
enfermagem 

 

Determinação dos 
resultados que se 

espera sejam 
alcançados e das 

ações ou intervenções 
de enfermagem 

realizadas diante das 
respostas do 

indivíduo, da família 
ou da coletividade 

humana em um dado 
momento do processo 

saúde-doença, 
identificadas na etapa 

do diagnóstico de 
enfermagem. 

Nessa etapa, o propósito da 
intervenção é viabilizar, por 

meio dos cuidados de 
enfermagem, melhoria 
significativa no quadro 

clínico da criança. 

 

Implementação 

Realização das ações 
ou intervenções 

determinadas na etapa 
do planejamento de 

Enfermagem. 

Conforme a avaliação clínica 
da criança o enfermeiro, 

deverá com base no 
pensamento crítico-reflexivo 
estipular a melhor conduta 
clínica para restabelecer o 
quadro clínico juntamente 

com o 
familiar/acompanhante. 

Avaliação de 
enfermagem 

Processo deliberado, 
sistemático e contínuo 

de verificação de 
mudanças nas 
respostas do 

indivíduo, da família 
ou da coletividade 

humana em um dado 
momento do processo 
saúde-doença, para 

determinar se as 
ações ou intervenções 

de enfermagem 
alcançaram o 

resultado esperado e 
para verificar a 
necessidade de 
mudanças ou 

adaptações nas 
etapas do processo de 

enfermagem. 

Em geral, essa avaliação 
deve ser realizada 

diariamente, a fim de  
detectar possíveis 

alterações ou melhora no 
quadro clínico da criança. 

 

 

Fonte: Cofen, 2009. 
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Em relação ao seu contexto social, o presente estudo pretende contribuir 

para a melhoria em relação ao processo de integração entre enfermeiros e 

familiares/acompanhantes de criança portadora de LLA em cuidado de transição 

para o domicílio, visto que estes sujeitos terão um papel fundamental nesse elo 

entre a assistência hospitalar e domiciliar minimizando e prevenindo 

precocemente os possíveis contratempos que poderão advir resultante do curso 

e tratamento da doença.  

No ponto de visto político e social, acredita-se que a criação de um 

instrumento sistematizado de orientações possa contribuir para melhoria do 

cuidado a esta criança em cuidados de transição e ao mesmo tempo, fazendo 

com que este familiar/acompanhante se sinta como membro fundamental neste 

processo de cuidar. Além do mais, pode-se dizer que esta pesquisa se encontra 

contemplada Agenda de Prioridades de Pesquisa do Ministério da Saúde 

(APPMS), especificamente no Eixo 14 – Saúde materno-infantil 14.6. Análise do 

perfil de acesso aos serviços de saúde, de educação e assistência social para 

crianças de 0 a 5 anos. 

No âmbito acadêmico, o presente estudo pretende contribuir para a 

implementação de uma assistência sistematizada com base na Sistematização 

da Assistência de enfermagem, oportunizando a estes enfermeiros a aplicação 

de um roteiro sistematizado com base nas melhores evidencias cientificas 

acerca do cuidado a crianças com LLA. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 O câncer infantil  

O câncer é caracterizado pelo crescimento desordenado das células, o 

que acontece em mais de cem tipos diferentes de células ou tecidos, cuja 

nomenclatura foi utilizada pela primeira vez por Hipócrates, que viveu entre os 

anos 460–377 a.C.39 

O câncer infantil, afeta as células sanguíneas e as de sustentação, e por 

serem constituídas de células indiferenciadas, em geral, tem uma melhora ao 

tratamento, O diferente do que ocorre no adulto. Com a alta incidência do câncer 

infantil na população mundial é notório que muitos países só procuram 

atendimento especializado quando a doença já se encontra em estágio 

avançado. Isso se deve a alguns fatores tais como: desinformação, medo do 

diagnóstico de câncer, os quais, associados a desinformação dos médicos não 

especialistas, muitas vezes não conseguem perceber ou diferenciar os sinais e 

sintomas. Por isso é muito importante estar atento a alguns sinais e sintomas de 

algumas apresentações de câncer infantil. Os principais sinais e sintomas são 

específicos de cada tipo de câncer, em relação às leucemias, há uma invasão 

da medula óssea por células anormais, ficando a criança suscetível a infecções, 

podendo ficar pálida, ter sangramentos e sentir dores ósseas (INCA, 2013 p.53). 

O crescimento desordenado dessas células é identificado quando a 

fisiopatologia normal do desenvolvimento das células, que compõem o 

organismo humano, não completa todas as fases, de multiplicação contínua, 

crescimento e morte, mecanismo esse que ocorre diferentemente nos tipos 

celulares, respeitando características individuais dos tecidos, mais que seguem 

um padrão de multiplicação e desenvolvimento, contínuo. As células cancerosas 

em vez de morrerem, continuam crescendo incontrolavelmente formando outras 

células anormais39. A figura 3 mostra a leucemia a reprodução de células 

anormais na medula óssea sendo mais comum na população infantil. 
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Figura 3 – Leucemia e sua reprodução na medula óssea de células. Niterói, 2019 

 

Fonte: elaborado pela autora. Niterói, 2019. 

 

Essa proliferação anormal das células, chamada neoplasia, pode ser 

benigna ou maligna. A neoplasia benigna ou tumor benigno caracteriza-se por 

um crescimento geralmente lento e ordenado, podem comprimir os tecidos 

adjacentes, mas, não tem o potencial de invadir tecidos vizinhos. Já as 

neoplasias malignas ou tumores malignos, mais conhecido câncer, caracteriza-

se por crescimento rápido, desordenado e são capazes de invadir tecidos 

vizinhos e ser transportado pela corrente sanguínea a outros tecidos distantes 

produzindo metástases39. 

Para que uma célula deixe de seguir harmonicamente, o processo 

citológico, histológico e funcional, ela precisa passar por um processo chamado 

oncogênese ou carcinogênese. A carcinogênese é desencadeada pela 
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exposição a agentes carcinogênicos, que podem ser químicos, presentes 

normalmente no meio ambiente humano, relacionados aos hábitos sociais, 

alimentares ou ocupacionais; físicos presentes na energia radiante solar e 

ionizante ou biológicos provenientes de alguns vírus ou bactérias como 

Helicobacter pylori e o vírus Papilomavírus Humano (HPV)40. 

Os cânceres infantis diferenciam-se dos adultos em seu perfil 

carcinogênico, local primário acometido, origem histológica e comportamento 

clínico e, por isso, devem ser estudados separadamente. Geralmente, 

apresentam menores períodos de latência, os tumores crescem mais 

rapidamente comparados com os adultos e são mais invasivos, no entanto, 

apresentam melhores respostas ao tratamento e são considerados de bom 

prognóstico6. 

O câncer infantil no Brasil corresponde de 2% a 3% de todos os cânceres 

registrados, sendo considerado raro, mas, apesar disso, é a doença crônica (DC) 

com maior índice de mortalidade na faixa etária de 0 a 18 anos. Foi estimado 

para o ano de 2016, 12.600 novos casos de câncer na população infantil, sendo 

6.050 apenas na região Sudeste41. No gráfico 1 apresenta os diferentes tipos 

de câncer mais comuns na população infanto-juvenil. 

Gráfico 1 – Os tipos de câncer mais comuns na população de 0 a 18 anos.  
Niterói-RJ, 2019 

 

Fonte: INCA, 2016. 
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O diagnóstico precoce está diretamente relacionado a um melhor 

prognóstico e possibilidade de cura da criança. Infelizmente, o diagnóstico 

precoce de câncer na infância é um desafio enfrentado pelas equipes de saúde, 

pois, as manifestações clínicas apresentadas são generalizadas e inespecíficas, 

também comuns a outras doenças benignas mais frequentes na infância, como: 

febre prolongada, vômitos, emagrecimento, sangramentos, adenomegalias 

generalizadas, dor óssea generalizada e palidez42. 

O Ministério da Saúde oferece, por meio de políticas públicas de saúde, 

suporte à população, quando instituiu em 2013 a Portaria nº 874 que dispõe 

sobre a Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer na Rede de 

Atenção à Saúde das pessoas com Doenças Crônicas, no âmbito do Sistema 

Único de Saúde (SUS), e traz como princípio o reconhecimento do câncer como 

uma DC prevenível, a necessidade de oferta de cuidados integrais e a 

obrigatoriedade da implementação de ações de detecção precoce do câncer, 

através de rastreamento e diagnóstico precoce43. 

Baseado nesta Portaria n° 874/2013, a Estratégia Saúde da Família (ESF) 

que visa reorganizar a Atenção Básica no país, é composta por equipe 

multidisciplinar, compreendendo médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, 

agente comunitário de saúde e profissional de saúde bucal. Esse ato executivo 

deu responsabilidade a esses profissionais, no âmbito do SUS, de contextualizar 

os achados clínicos, com a idade, sexo, associação de sintomas, tempo de 

evolução e outros achados pertinentes a cada caso individualmente, objetivando 

a suspeita, a condução rápida e eficaz para o diagnóstico precoce do câncer42. 

No que se refere à criança, todas as estratégias de diagnóstico precoce, 

encaminhamento rápido e eficaz para os níveis secundários e terciários para 

início precoce do tratamento, influenciam positivamente no prognóstico da 

doença, pois a sobrevida e a cura dependem principalmente da localização do 

tumor, da histologia, da biologia e do estadiamento do câncer ao diagnóstico42. 

As crianças portadoras de malformações e síndromes congênitas, já são 

comprovadamente consideradas como população de risco para desenvolver 

neoplasia maligna e devem ser observadas bem de perto na perspectiva da 

detecção precoce. Como exemplo, temos a leucemia associada a crianças 

portadoras da Síndrome de Down e a presença de tumores do Sistema Nervoso 

Central (SNC) e sarcomas em crianças com neurofiblomatose42. 
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Os cânceres infantis são divididos em hematológicos que compreende as 

leucemias e os linfomas e tumores sólidos, que compreende os tumores do SNC, 

os tumores abdominais (neuroblastomas, hepatoblastomas, nefroblastomas), 

tumores ósseos e os tumores das partes moles (rabdomiossarcomas, sarcomas 

sinoviais, fiblossarcomas), entre outros menos comuns42. 

As leucemias são classificadas em: leucemia linfoide, leucemia mieloide 

aguda, doença mieloproliferativa crônica, síndromes mielodisplásicas, e 

leucemias inespecíficas. É considerada a neoplasia mais comum da infância, 

representando cerca de 30% dos tumores na população abaixo de 15 anos e 

20% da população abaixo de 20 anos41, conforme a figura 4 que traz 

informações sobre os tipos desse câncer e suas repercussões. 

Figura 4 – Leucemias, as protagonistas do câncer infantil no Brasil. Niterói, 2019 

 

Fonte: elaborado pela autora. Niterói, 2019. 

 

A leucemia linfoide aguda (LLA) passou de doença incurável, no início da 

década de 1950, a uma doença com chance de cura em torno de 70%, no final 
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de 1980, e de 80% no final dos anos 1990 e, as outras leucemias vem caminhado 

a passos largos em direção a cura7. 

As principais manifestações clínicas nas leucemias são: palidez, fadiga, 

irritabilidade, sangramentos sem causa definida, febre, dor óssea articular, 

hepatoesplenomegalia e linfadenomegalia. As doenças infectocontagiosas 

prevalecem como principal diagnóstico diferencial. Dentre as situações de risco 

para morte iminente da criança, estão: sangramento ativo não controlável, 

plaquetopenia menor que 20.000/ mm3, leucocitose total maior que 50.000/mm3, 

anemia grave com hemoglobina menor que 6,0 g/dl42. 

Os linfomas são classificados em: linfomas não Hodgkin, linfoma de 

Burkitt, miscelânea de neoplasias linforreticulares e linfomas não especificados. 

São originados de células do sistema imunológico que circulam por todo o 

organismo e é considerado o terceiro tipo de câncer infantil nos países 

desenvolvidos, ficando atrás apenas das leucemias e dos tumores do SNC41. 

As principais manifestações clínicas nos linfomas são: adenomegalias, 

febre, alteração de uma ou mais series celulares no hemograma, persistência de 

infarto ganglionar maior que 3cm por mais de três semanas. A confirmação 

diagnóstica ocorre através de biópsia e imuno-histoquímica. É importante que 

ocorra um acompanhamento rigoroso pós-tratamento, devido à grande 

incidência de recaída da doença42. 

Os tumores do SNC são encarados como o maior desafio para oncologia 

pediátrica e compreendem o segundo tipo de câncer mais comum na infância, 

acometendo de 19% a 27% dos tumores infantis, nos países desenvolvidos. São 

diferenciados em: ependimonas, astrocitomas, tumores neuroectodermicos 

primitivos, outros gliomas, outras neoplasmas intracraniais e intraespinhas 

especificados, neoplasias intracranianas e intraespinhais não especificados41. 

Os tumores do SNC na infância apresentam uma grande variedade 

histológica, tem maior probabilidade de serem disseminados ao diagnóstico e 

são embrionários que nos adultos. Estima-se uma sobrevida de cinco anos em 

60% de todas as crianças diagnosticadas com esses tumores7. 

As manifestações clínicas nas crianças com tumores do SNC variam de 

acordo com a localização da massa tumoral, tipo histológico, taxa de crescimento 

e a idade da criança, podendo ser: cefaleia, vômito, alteração do humor, 

alteração do comportamento, alteração da marcha e coordenação, diminuição 
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do aproveitamento escolar, papiledema, convulsões, sinais e sintomas 

inespecíficos de hipertensão intracraniana, estrabismo, macrocefalia, paralisia 

de nervos cranianos, letargia, nistagmo, hemiplegia, anorexia, déficit motor focal, 

alterações do nível de consciência e alteração visual inespecífica42. 

Dos tumores abdominais, os mais frequentes nas crianças são o 

neuroblastoma cuja incidência varia entre 9 a 12 casos por 1.000 crianças, o 

hepatoblastoma cuja incidência varia de 0,5 a 1,5 casos por 1.000 crianças e o 

nefroblastoma ou tumor de Wilms cuja incidência está em torno de 6,09 casos 

por 1.000 crianças41. 

A maioria dos tumores abdominais são assintomáticos, ocorrem em 

crianças pequenas de 1 a 5 anos, idades onde as crianças não sabem referir 

muito bem a localização dos sintomas quando ocorrem. A confirmação 

diagnóstica advém de ultrassonografia, tomografia, mielograma, ressonância e 

biópsia. Os principais sintomas são: dor abdominal crônica, massa abdominal 

suspeita, constipação, hematúria, hematoma abdominal, hipertensão arterial, 

síndrome de Cushing, aumento de volume testicular42. 

Os tumores ósseos compreendem 5% de todos os tumores infantis 

mundialmente, são divididos em: osteossarcoma, condrossarcoma, sarcoma de 

Ewing, outros tumores ósseos malignos específicos e tumores ósseos 

inespecíficos41. Eles afetam mais comumente os adolescentes, geralmente em 

membros inferiores e a confirmação diagnóstica é realizada através de 

radiografia, tomografia e ressonância. Os principais sinais da doença são: 

rarefação e lise óssea, reação periosteal, triângulo de Codman e perda de 

peso42. 

Os tumores de tecidos moles compreendem: rabdomiossarcoma, 

sarcoma embrionário, fibrossarcoma, neurofibrossarcoma e outras neoplasias 

fibromatosas, sarcoma de Kaposi, outros sarcomas de partes moles específicos, 

sarcomas de partes moles inespecíficos. Os sarcomas de partes moles são 

responsáveis por 4% a 8% de todos os tumores malignos na infância41. 

Em relação aos tumores de partes moles, 25% das crianças apresentam 

doença metastática ao diagnóstico e os principais locais de acometimento, são 

pulmões, medula óssea, ossos e linfonodos. Os principais sinais e sintomas 

dependem da localização do tumor. Tumor localizado no tronco, membros ou 

virilha apresenta como primeiro sinal geralmente presença de massa indolor, 
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tumores localizados periorbital podem causar edema local e estrabismo, tumores 

de bexiga ou próstata podem causar hematúria, obstrução urinaria e anal, 

tumores abdominais ou da pelve podem causar dor abdominal, vômitos e 

constipação, tumores de ductos biliares podem levar a icterícia42. 

2.2 Tratamento do LLA  

O objetivo do tratamento do câncer infantil, até meados da década de 

1970, era promover a cura a qualquer preço, no entanto 70% das crianças não 

chegavam ao fim do tratamento em virtude de óbito. As crianças que sobreviviam 

não eram acompanhadas em longo prazo, todavia, não eram observados efeitos 

tardios do tratamento43. 

O câncer é uma doença complexa e para se pensar em tratamento o 

diagnóstico deve estar muito bem concluído, com identificação da natureza 

histológica, da magnitude e da localização ou disseminação. Os principais 

recursos diagnósticos utilizados são: a biópsia para análise anatomopatológico, 

cirurgias, imagens e exames laboratoriais6. 

Independente dos achados diagnósticos, que ajudarão na escolha do 

tratamento mais adequado, o tratamento do câncer geralmente é complexo e 

agressivo, sendo baseado em metas reais e alcançáveis para cada tipo de 

câncer, onde nem sempre é possível alcançar a cura, mas, às vezes, prolongar 

o tempo de sobrevida da criança já se configura um sucesso terapêutico em 

muitos casos onde a doença é avançada ao diagnóstico e na presença de 

recaídas.  

Para que o tratamento seja ideal, é importante que ocorra em um centro 

especializado, com presença de equipe multiprofissional treinada, que possam 

atuar conjuntamente utilizando diferentes abordagens. Nesse processo, os 

principais tratamentos citados na literatura são: quimioterapia, radioterapia, 

cirurgia e transplante de medula óssea44. 

Segundo Woodgate, Degner e Yanofsky (2003), o desgaste físico e 

mental, a exaustão que todo processo causa nas crianças e nos 

familiares/acompanhantes, sendo o medo e a intranquilidade reforçam as 

incertezas da vida frente ao câncer, deixando-a mais dolorosa. 



38 
 

Muitas vezes, o processo de diagnóstico é abstraído das percepções do 

familiar/acompanhante e criança, seja pelas dificuldades de entendimento da 

situação vivenciada no momento, seja no impacto que causa, levando o 

familiar/acompanhante a se expressarem e participarem diante dos fatos 

vivenciados. 

Os familiares/acompanhantes, quando orientados, podem ajudar no 

cuidado das crianças e deixá-las mais calmas e controladas. A tranquilidade dos 

familiares/acompanhantes pode ajudar a aliviar a ansiedade nas crianças, o 

medo dos procedimentos dolorosos e desconhecidos. (THOMPSON, 2003). 

Segundo Moody et al. 2006, muitas vezes as crianças são isoladas devido 

às neutropenias severas, tanto nos hospitais quanto em casa, o que as levam a 

ter sentimentos de solidão e se sentirem entediadas por terem, por vezes que 

ficar o dia todo na cama como mostra a figura 5. 

Figura 5 – A importância da orientação ao familiar/acompanhante como suporte 
para ajudar a criança no tratamento hospitalar. Niterói, 2019 

 

Fonte: elaborado pela autora. Niterói, 2019. 
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2.3 Efeitos colaterais esperados após a Quimioterapia   

De acordo com o Ministério da Saúde, uma das maneiras de organizar o 

cuidado é pensando e planejando nas intervenções, gerando assim, ações mais 

efetivas, principalmente na reabilitação. Sabendo-se que os efeitos colaterais 

após a quimioterapia mais frequentes são: diarreia, vômito, queda de cabelo, 

feridas na boca e náuseas, que é o desconforto mais frequente relatado 

(MOODY et al., 2006), cabe o enfermeiro elucidar todos os questionamentos 

provenientes por parte dos familiares/acompanhantes. 

Robinson e Carr (2007) mencionam que crianças expostos a agentes 

quimioterápicos estão sujeitos a apresentar náuseas e vômitos, imediatamente 

e em casa, nas primeiras semanas após a quimioterapia. O pensamento de 

vomitar após o tratamento é um dos efeitos colaterais mais temíveis segundo os 

autores, pois crianças que têm vômitos incontrolados e risco para o 

desenvolvimento de náuseas e vômitos antecipatórios nos ciclos futuros. O 

vômito é, portanto, um sintoma angustiante físico e emocional na criança, 

aumentando o estresse, a fadiga, a perda de cabelo e a dor, podendo 

comprometer a qualidade de suas vidas. 

Em decorrência dos vômitos e das alterações de paladar, a aceitação dos 

alimentos é fortemente diminuída. Adicionando-se, ainda a incorporação na 

prática domiciliar, de mudanças quanto ao preparo e escolha dos alimentos a 

serem oferecidos. No entanto, sua aceitação é difícil, o que promove a inclusão 

de alimentos mais bem aceitos como sorvetes, refrigerantes, frutas e outros 

(MOODY et al., 2006). 

2.4 Cuidado centrado na Criança e Família   

A família é definida como uma unidade básica da sociedade, centrando-

se no processo de desenvolvimento individual e social do ser humano, 

desempenhando um papel importante na saúde e contribuindo para o bem-estar 

dos diferentes elementos que compõem a estrutura familiar. É premente a 

preocupação e o compromisso de integrar as famílias nos cuidados de saúde, 

tendo em vista a promoção, manutenção e restabelecimento da saúde familiar4. 

Neste sentido, compreende-se como “Promoção da Saúde” como 

proposta de empoderamento das pessoas, famílias e comunidades, que 
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possibilite sua plena e efetiva participação na discussão e elaboração das 

políticas públicas, as quais colaboram para a melhoria da qualidade de vida do 

indivíduo como um todo. O conceito de “promoção da saúde” se amplia na ideia 

de produção de ambientes saudáveis, podendo ser este familiar, no trabalho, no 

lazer, buscando a redução das vulnerabilidades e mais recentemente, 

valorizando as redes sociais que fortalecem o suporte social (Bezerra, 2013, 

p.271)4:271. 

Corroborando com esta linha de pensamento, a família enquanto estrutura 

constituída, como um todo organizado, sofre mudanças a nível emocional 

durante a fase de sofrimento de um dos seus membros, o que promove as inter-

relações familiares nos diferentes contextos de vida diária no sentido de 

conseguir ultrapassar esta fase. A este respeito, a Ordem dos Enfermeiros (OE) 

em 2010, destacou que o enfermeiro de família contribui para a ligação entre a 

família, os outros profissionais e os recursos da comunidade já que, na sua área 

de intervenção, presta cuidados gerais e específicos nas diferentes fases da vida 

do indivíduo e da família em articulação com outros profissionais de saúde3. 

Na visão de Salles (2012, p.2012), a valorização do acolhimento a 

família/acompanhante repercute no tratamento da criança doente, pois a 

família/acompanhante atua como unidade de saúde para seus membros, ou 

seja, ela tem um referencial próprio para compreender e atuar nas diferentes 

situações de saúde e doença. Neste processo, a participação do enfermeiro é 

fundamental, visto ser ele o responsável pelas informações a serem transmitidas 

ao cliente e a família/acompanhante, além de elucidar as dúvidas sobre os 

cuidados e recursos terapêuticos, colocando-se à disposição destes sempre que 

preciso. 

O contexto social apresenta novas necessidades de saúde e a prática 

profissional centrada na família pressupõe a adoção de um modelo integral, no 

qual os problemas individuais são vistos no âmbito do quadro familiar e social, 

bem como, na participação de todas as pessoas envolvidas no processo de 

cuidados, sendo a sua qualidade influenciada pelos comportamentos e atitudes 

dos enfermeiros sobre a importância de incluir as famílias/acompanhantes nos 

cuidados de enfermagem5. 

O termo cuidado centrado na criança e família/acompanhante surgiu 

devido a compreensão de que a família é considerada elemento fundamental no 
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cuidado de seus membros e o isolamento social é um fator de risco, em especial, 

para os indivíduos com doenças crônicas (PINTO et al,2010). 

A presença de uma criança com câncer, afeta os relacionamentos 

familiares/acompanhante de diversas formas. Acomete também, dimensões 

externas à estrutura familiar da criança, exigindo reflexões e adaptações, tanto 

por parte da criança, quanto dos seus familiares/acompanhantes. Os estudos 

demonstram que, a enfermagem precisa desenvolver métodos de abordagem 

que apreendam as suas necessidades de assistência, particularizando o cuidado 

de acordo com a singularidade de cada caso e evitando estereótipos ou 

preconceitos, os quais se referem tanto ás incapacidades da criança, quanto as 

limitações dos pais. (NASCIMENTO, 2005, P.474).   

A família e o acompanhante são fundamentais no processo de cuidar da 

criança, e para isso precisa receber orientações sobre o processo patológico, 

suas manifestações clínicas e implicações, visando favorecer sua participação e 

apoio nesse processo e assisti-la na perspectiva terapêutica proposta. Dessa 

forma, poder-se-á desenvolver um cuidado cotidiano de qualidade e com 

autonomia, prevenindo agravos à saúde do infante (ARAUJO et al,2009). Nesse 

sentido, no cotidiano do planejamento do cuidado a criança, o enfermeiro precisa 

incluir o familiar/acompanhante, reconhecendo as potencialidades estratégicas 

que possam facilitar o aprendizado e o desenvolvimento do planejamento 

pactuado para o cuidado a criança. (SILVA et al, 2013). 

COLLET (2004, p.922) afirma que a família/acompanhante e a equipe de 

enfermagem têm pelo menos um objetivo comum, o restabelecimento da saúde 

da criança. Portanto, a possibilidade do desenvolvimento de ações 

conjuntas que permitam a produção de um maior grau integral, holístico e 

humano. 

Dessa forma, MARQUES (2014, P.546) contribui dizendo que tanto a 

família/acompanhante na função de cuidadores ao perceberem que seus filhos 

ou entes queridos estão recebendo assistência por alguém conhecido, passam 

a confiar em sua competência e a se sentir mais seguro e abertos, 

compreendendo melhor a condição de saúde e tratamento. Este sentimento de 

segurança lhes propicia a abertura para discutirem com a equipe de enfermagem 

seus sentimentos sobre hospitalização, atenuando sua ansiedade e auxiliando a 

criança, em sua recuperação. 
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Em 1997, o artigo publicado na Revista da Escola de Enfermagem da 

Universidade de São Paulo (USP) ressaltava que, a assistência prestada à 

criança deveria ir além de centrar-se na patologia estabelecida no diagnóstico 

médico, devendo a enfermagem instituir cuidados que pudesse ir além do 

físico.  Nesse caso, a comunicação entre equipe de saúde, e a 

família/acompanhante ocorria de maneira formal e os profissionais apenas 

informavam aos cuidadores apenas o que julgasse necessário. No entanto, 

quando esta abordagem transcende o cuidado simplesmente físico, os 

profissionais de saúde principalmente os enfermeiros começam a notar que, o 

cuidado precisa transcender a esfera física/fisiológica e englobar outros 

aspectos principalmente os culturais que fazem parte do processo de cuidar, 

procurando assim, amenizar os efeitos psicológicos vividos diante da 

hospitalização que se constata com a participação da criança e da 

família/acompanhante nos cuidados19.  

Neste sentido, acredita-se que estas proposições possam contribuir para 

um cuidado, onde possa promover a interação de fatores biopsíquicos, 

socioculturais e ecológicos, tendo como propósito não somente recuperar a 

saúde da criança, mas promover juntamente com a família/acompanhante 

condições que possam prevenir intercorrências principalmente quando esta 

criança se encontrar nos cuidados transicionais entre o hospital e o domicílio. 

De certo, ações educativas preparam para a alta hospitalar da 

criança/família quando enfermeiros fornecem subsídios aos 

familiares/acompanhantes com informações verbais e escritas como parte da 

estratégia de cuidados domiciliar20. Sendo assim, a questão que norteia esse 

estudo trata de como programar a sistematização da assistência de enfermagem 

prestada à criança com LLA, através da abordagem centrada na 

criança/família/comunidade em processo de alta hospitalar. 

Nesse prisma, julga-se que, a construção de um roteiro de cuidados 

alicerçados nos princípios da SAE possa imprimir qualidade aos cuidados 

prestados à criança hospitalizada, particularmente com diagnostico tão 

impactante para ela e seus familiares/acompanhantes, como é o caso de 

menores com leucemia linfoide aguda (LLA).  
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2.5 As tecnologias de orientação da criança em cuidados de transição  

A enfermagem é uma profissão autônoma, que compreende 

conhecimentos próprios, humanísticos, científicos e técnicos, construídos ao 

longo dos anos e reproduzidos por meio da prática do cuidado embasada em 

modelos teóricos de referência. Sendo assim, uma profissão associada 

concomitantemente na arte e ciência e que envolve cuidados direcionados as 

dimensões do ser humano na área física, psicológica, social, cultural e espiritual 

da pessoa, família e comunidade23, neste contexto a figura 6 mostra a 

enfermagem com um papel fundamental de orientação aos 

familiares/acompanhantes no retorno da criança ainda fragilizada do tratamento 

ao convívio social.  

Figura 6 – A orientação da enfermagem os familiares/acompanhantes do 
cuidado com a criança no tratamento de LLA no processo de transição e 
recuperação entre hospital e domicílio . Niterói, 2019 

 

Fonte: elaborado pela autora. Niterói, 2019. 

 

Wanda Horta buscou ao longo de sua trajetória criar e transmitir um 

conceito de enfermagem, o qual, desde seus primórdios, vem acumulando 
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conhecimentos e técnicas empíricas. Ela desenvolveu teorias relacionadas entre 

si, procurando explicar estes fatos à luz do universo natural. Partindo dos 

conceitos expostos na introdução deste trabalho, a Enfermagem pretende 

alcançar o desvelamento do ser humano (indivíduo, família, comunidade). O 

objeto da enfermagem é assistir o ser humano no atendimento de suas 

necessidades básicas. O indivíduo, uma família ou uma comunidade, em última 

análise, são seres humanos que necessitam de cuidados de outros seres 

humanos em qualquer fase de seu ciclo vital e do ciclo saúde-enfermidade24. 

A Enfermagem perpassa por outras dimensões além da mecanização do 

cuidado, caso contrário, ela iria embasar o seu cuidado em um saber limitado. 

Desta maneira, a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) é uma 

ferramenta importante regulamentada pelo Conselho Federal de Enfermagem 

(COFEN). A SAE compreende a forma de como o trabalho de enfermagem é 

organizado com base em um método científico e referencial teórico, 

possibilitando o melhor atendimento das necessidades de cuidado do indivíduo, 

família e comunidade18. Sendo uma atividade privativa do enfermeiro, segundo 

a Lei do Exercício Profissional nº 7.498/86(4) e a Resolução do Conselho Federal 

de Enfermagem nº 358/2009, a sua implantação deve ser realizada em toda a 

instituição de saúde pública e privada. Esta sistematização organiza o trabalho 

profissional no que se refere ao método, pessoal e instrumentos, o que possibilita 

a operacionalização do Processo de Enfermagem (PE)3, que consiste em um 

modo sistemático e dinâmico que visa à prestação de cuidados humanizados e 

eficientes. 

Ao se aplicar a Sistematização da Assistência de Enfermagem observa–

se o preenchimento de lacunas na perspectiva da promoção à saúde e vida 

familiar voltada a criança portadora de LLA, bem como direcionando os cuidados 

a seu familiar/acompanhante, constituindo valorosa contribuição para o 

desenvolvimento de atitudes e espaços de genuíno encontro durante a 

assistência de enfermagem. 

Por outro lado, o enfermeiro é um educador e tem papel fundamental na 

identificação das necessidades de informação e na sua transmissão ao longo da 

hospitalização e no momento da alta de forma que 

pacientes/familiares/acompanhantes possam compreendê-las além de 

considerar a importância de abreviar o tempo de internação em função dos 
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custos hospitalares e riscos à segurança dos pacientes. Dessa forma, a 

sistematização aplicada ao cuidado da criança com leucemia e à alta hospitalar 

contribui para assegurar a continuidade do tratamento e diminuir readmissões 

que representam um indicador da qualidade da assistência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

3 METODOLOGIA 

Com o propósito de atingir os objetivos proposto pela pesquisa optou-se 

por desenvolver um estudo metodológico de abordagem qualitativa, para 

construir um instrumento para os enfermeiros de forma sistematizada, que 

contemple as principais orientações aos familiares/acompanhantes para alta da 

criança portadora de Leucemia Linfóide Aguda em cuidado de transição para o 

domicílio. Para a construção deste roteiro foi realizada uma Revisão Integrativa 

da Literatura a fim de identificar principais cuidados de enfermagem à criança 

portadora de LLA em cuidado de transição para o domicílio. 

Na sequência, será apresentado inicialmente o caminho metodológico 

percorrido para a realização da revisão integrativa da literatura e, a seguir, serão 

descritos os critérios adotados para a elaboração do Roteiro de cuidados. 

3.1 FASE 1: Revisão Integrativa 

O método de revisão de literatura visa proporcionar o esclarecimento de 

um problema de pesquisa, familiarizando os profissionais com o que está sendo 

feito em campo, além de indicar estratégias ou procedimentos que possam 

solucionar um problema, fornecendo informações sobre o que já foi aprendido 

ou discutido sobre um assunto45.  

A revisão integrativa de literatura consiste em um método de pesquisa 

científica baseado no instrumento da Prática Baseada em Evidências (PBE)1, 

que permite realizar uma síntese mais profunda de um compilado de estudos 

científicos embasados sobre temas da saúde para uma análise crítica, de 

compreensão completa do fenômeno pesquisado46.  

Além disso, a revisão integrativa permite ao pesquisador, de uma maneira 

efetiva, distinguir um tratamento eficiente daquele que não é, resolvendo 

controvérsias em relação a tratamentos e determinando terapêuticas que 

possam ser implementadas. Com isso, possibilita identificar áreas nas quais são 

necessários estudos clínicos controlados, proporcionar a criação de protocolos 

na área assistencial para melhorar a qualidade do cuidado prestado aos clientes, 

favorecendo a tomada de decisão pelo profissional47. 

Para a produção deste estudo, foram seguidas as orientações da literatura 

de apoio em relação às etapas processuais de execução da revisão integrativa, 
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que consiste em: elaboração da pergunta norteadora; busca ou amostragem na 

literatura; coleta de dados; análise crítica dos estudos incluídos; discussão dos 

resultados e apresentação da revisão integrativa. As perguntas norteadoras 

proposta para este estudo foram:  

 Quais são os principais cuidados de enfermagem, elencados pelos 

enfermeiros a criança portadora de LLA?  

 E que orientações acerca do cuidado o enfermeiro precisa priorizar 

junto aos familiares/acompanhantes para alta da criança portadora 

de Leucemia Linfóide Aguda em cuidado de transição para o 

domicílio? 

3.1.1 Levantamento do material bibliográfico 

A busca primária foi efetivada em novembro de 2017. Inicialmente, foram 

identificados estudos na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), acessando os 

seguintes bancos de dados: PUBMED; Medical Literature Analysis and Retrieval 

System On-line (MEDLINE) Literatura da América Latina e Caribe em Ciências 

da Saúde (LILACS), e Base de Dados de Enfermagem (BDENF) e Scientific 

Electronic Library Online (SciELO).  

Quadro 2 – Descritores em português utilizados na revisão integrativa. Niterói-
RJ, 2019 

Descritor único 
Base de dados 

LILACS MEDLINE BDENF SciELO TOTAL 

Cuidado transicional 31 470 17 12 530 

Leucemia-Linfoma Linfoblástico  

de Células Precursoras 
557 26.628 08 16 27.209 

Cuidados de enfermagem 17.305 263.979 12.630 3.917 297.831 

Alta do paciente 7.667 70.053 730 1.683 2.413 

Cuidadores 3.982 31.930 1.162 2.587 39.661 

Continua... 
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...continuação 

Descritores associados 
Base de dados 

LILACS MEDLINE BDENF SciELO TOTAL 

Cuidado transicional and  

Leucemia-Linfoma Linfoblástico de 

Células Precursoras 

0 0 0 0 0 

Cuidado transicional and  

Cuidados de enfermagem 
15 128 14 5 162 

Cuidado transicional and  

Alta do paciente 
6 128 4 0 138 

Cuidado transicional and 

cuidadores 
03 38 01 01 43 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019.  
 

3.1.2 Critérios de inclusão e de exclusão 

Os critérios de inclusão adotados para orientar a busca e seleção das 

publicações foram:  

a) Artigos publicados que abordem a temática;  

b) Divulgados em língua portuguesa; inglesa e espanhola; 

c) Publicados entre os períodos de 2014 a 2019, ou seja, nos últimos 

cinco anos, considerando a necessidade de atualidade na revisão 

sobre o tema. 

Os critérios de exclusão foram:  

a) Publicações que não se encontravam disponíveis em texto completo;  

b) Publicações que apresentavam disponibilidade de texto completo, 

mas cujo link apresentava erro mediante a tentativa de acessá-lo; 

c) Artigos repetidos em bases de dados. 

3.1.3 Coleta de dados e organização dos estudos 

Após a aplicação dos referidos critérios de inclusão e exclusão descritos 

acima, de acordo a proposta da Revisão Integrativa da Literatura foram 

selecionados e lidos na integra os artigos que tivessem aderência a temática 

apresentados na figura 7.  
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Figura 7 – Fluxograma:  Estudos encontrados em cada biblioteca virtual e/ou 
base de dados. Niterói, 2019 

 

Fonte: elaborado pela autora. Niterói, 2019. 
 

Quadro 3 – Estudos incluídos na categoria necessidades da 
família/acompanhante de criança com Leucemia Linfoide Aguda (LLA). Niterói-
RJ, 2019 

Autores e ano de 
publicação 

Título Objetivo 
  Nível de 
evidência 

Aline Marques Acosta; 
Camila Engel Câmara; 
Luciana Andressa Feil 

Weber; 
Raquel Malta 

Fontenele 
 

Ano de publicação: 
2018 

Nurse’s activities in care 
transition: Realities and 
challenges atividades do 
enfermeiro na transição 
do cuidado: Realidades 

y desafios 

Analisar as atividades 
realizadas pelo 
enfermeiro na 

transição do cuidado 
ao paciente com alta 

hospitalar. 

1 

Continua... 
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...continuação 

Autores e ano de 
publicação 

Título Objetivo 
Nível de 

evidência 

 
Gisele Knop Aued; 

Elizabeth Bernardino; 
Judith Lapierre; 

Clemence Dalbire 
 

Ano de publicação: 
2018 

 

Atividades das 
enfermeiras de ligação 
na alta hospitalar : uma 

estratégia para a 
continuidade do cuidado 

 
Descrever as 

atividades 
desenvolvidas pelas 

enfermeiras de 
ligações para a 

continuidade após 
alta hospitalar. 

 

3 

 
Luciana Andressa Feil 

Weber; 
Maria Alice Dias da 

Silva Lima; 
Giselda Quintana 

 

Ano de publicação: 
2019 

 

Transição do cuidado do 
hospital para o domicílio: 

Revisão Integrativa 

Objetivou-se 
identificar atividades 
dos enfermeiros na 

transição do cuidado. 

4 

Maria Fernanda Balta 
Neves; 

Selma Regina de 
Andrade; 

Aline Fernandes 
Soares; 

Esperanza I. 
Ballesteros Pérez; 

Sérgio Capilla Toma’s; 
Elisabeth Bernardino 

 

Ano de publicação: 
2017 

A continuidade do 
cuidado de enfermagem 

hospitalar para a 
atenção primária à 
saúde na Espanha 

Conhecer o perfil e as 
atividades realizadas 
pela enfermeira do 

hospital, pela 
continuidade dos 

cuidados na atenção 
primária à saúde na 

Espanha. 

3 

Natasha Kate Itardicre; 
Yvonne Birks; 
Jenni Murray; 
Laura Sheard; 

Wesley Hughes; 
Jane Heyhoe; 

Alison Cracknell; 
Rebecca Lawton 

 

Ano de publicação: 
2017 

 

Partners at care 
trasitions (PACT) 

exploring older peoples’ 
experiences of 

transitioning from 
hospital to home in the 

ok: protocol for an 
observation and 

interview study of older 
people and their families 

to understand patient 
experience and 

involvement in care at 
transitions 

 

Capturar as 
experiências de 

pacientes idosos e 
suas famílias durante 

a transição do 
hospital para o lar e 

identificar 
oportunidades para 
maior envolvimento 

do paciente no 
cuidado. 

3 

Continua... 
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...continuação 

Autores e ano de 
publicação 

Título Objetivo 
Nível de 

evidência 
 

Joseph Boyle, MD1 , 
Theodore Speroff, 

PhD2,3,4,5,6, 
Katherine Worley, 
MLIS3 , Aize Cao, 

PhD7, Kathryn 
Goggins, MPH3,4,8, 
Robert S. Dittus, MD, 

MPH2,3,4,6, Sunil 
Kripalani, MD, MSc 

 

Ano de publicação: 
2017 

 

 
Low Health Literacy Is 

Associated with 
Increased Transitional 

Care Needs in 
Hospitalized Patients 

 

To examine the 
association of health 

literacy with the 
number and type of 

transitional care 
needs (TCN) among 

patients being 
discharged to home. 

3 

 

Cristineide dos Anjos1; 
Fátima Helena do 

Espírito Santo2; Elvira 
Maria Martins Siqueira 

de Carvalho3 

 

Ano de publicação: 
2014 

 

O câncer infantil no 
âmbito familiar: revisão 

integrativa 

caracterizar a 
produção científica 

em artigos on-
line acerca das 

repercussões do 
câncer infantil no 
âmbito familiar. 

1 

 

Bianca Hopkins, BSN 
Michelle Gold, 

MBBS(Hons), FRACP 
Andrew Wei, PhD, 

MBBS(Hons), FRACP, 
FRCPA George 

Grigoriadis, PhD, 
MBBS (Hons), FRACP, 

FRCPA 
 

Ano de publicação: 
2016 

 

Improving the Transition 
to Palliative Care for 
Patients With Acute 

Leukemia 

The aim of this study 
was to improve the 

transition to palliative 
care for patients with 

acute myeloid 
leukemia (AML) 

through the 
development and 

implementation of a 
coordinated care plan 

program. 

1 

 

Emanuella Silva 
Joventino* 

Lydia Vieira Freitas** 
Neiva Francenely 
Cunha Vieira*** 

Priscila De Souza 
Aquino****  

Ana Karina Bezerra 
Pinheiro***** 

Lorena Barbosa 
Ximenes 

 

Ano de publicação: 
2011 

 

HABILIDADES 
MATERNAS PARA 

PREVENÇÃO E 
MANEJO DA DIARREIA 

INFANTIL 
 

Identificar as 
habilidades maternas 

na prevenção e 
manejo da diarreia 

infantil. 

2 

Continua... 
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...continuação 

Autores e ano de 
publicação 

Título Objetivo 
Nível de 

evidência 

 
Natasha Kate 

Hardicre,1 
Yvonne Birks,2 
Jenni Murray, 
Laura Sheard, 

 
Lesley Hughes, 
Jane Heyhoe, 

Alison Cracknell, 
Rebecca Lawton 

 

Ano de publicação: 
2017 

Partners at Care 
Transitions (PACT)— 

exploring older peoples’ 
experiences of 

transitioning from 
hospital to home in the 

UK: protocol for an 
observation and 

interview study of older 
people and their families 

to understand patient 
experience and 

involvement in care at 
transitions 

capture the 
experiences of older 

patients and their 
families 

during the transition 
from hospital to home, 

and identify 
opportunities for 
greater patient 

involvement in care, 
particularly where this 
contributes to greater 

individuallevel and 
organisational-level 

resilience. 
 

5 

Aline Marques Acosta1 
, Camila Engel 

Câmara2 , Luciana 
Andressa Feil Weber3 , 

Raquel Malta 
Fontenele 

 

Ano de publicação 
2018 

 

Nurse´s activities in care 
transitions: realities and 

challenges  
Atividades do enfermeiro 
na transição do cuidado: 

realidades e desafios 
 

to analyze the 
activities performed 

by nurses in the 
transition of patient 
care with hospital 

discharge. 

3 

 

Harriette G. C. Van 
Spall, MD, MPH; Shun 

Fu Lee, PhD; Feng 
Xie, PhD; Urun Erbas 

Oz, PhD; Richard 
Perez, MSc; Peter R. 
Mitoff, MD; Manish 

Maingi, MD; Michael C. 
Tjandrawidjaja, MD; 
Michael Heffernan, 

MD, PhD; Mohammad 
I. Zia, MD; Liane 

Porepa, MD; Mohamed 
Panju, MSc, MD; 

Lehana Thabane, PhD; 
Ian D. Graham, MA, 

PhD; R. Brian Haynes, 
MD, MSc, PhD; Dilys 

Haughton, BScN, 
MHSc; Kim D. Simek, 

BSc; Dennis T. Ko, 
MD, MSc; Stuart J. 
Connolly, MSc, MD 

 

Ano de publicação: 
2019 

 

Effect of Patient-
Centered Transitional 

Care Services on Clinical 
Outcomes in Patients 
Hospitalized for Heart 
Failure The PACT-HF 
Randomized Clinical 

Trial 

To test the 
effectiveness of the 
Patient-Centered 

Care Transitions in 
HF transitional care 

model in patients 
hospitalized for HF. 

3 

Continua… 
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…continuação 

Autores e ano de 
publicação 

Título Objetivo 
Nível de 

evidência 

 
Helle Vendel Petersen 

, PhD, MPH, RN, 
Senior Researcher, 
Clinical Research 

Center, Copenhagen 
 

Ano de publicação: 
2012 

 

“It’s Two Worlds” Cross -
sectoral nurse 

collaboration related to 
care transitions: A 
qualitative study 

 
To explore how the 
hospital and home 

care nurses talk about 
and experience cross 
-sectoral collaboration 

related to the 
transitional care of 
frail older patients. 

 

5 

 
Mark Toles, PhD, RN,* 

Cathleen Colon-
Emeric, MD, MHS,  †‡ 
Mary D. Naylor, PhD, 

RN,§ Josephine Asafu-
Adjei, PhD,* and Laura 
C. Hanson, MD, MPH* 

 

Ano de publicação: 
2017 

 

Connect-Home: 
Transitional Care of 

Skilled Nursing Facility 
Patients and their 

Caregivers 

 
To determine the 

feasibility and 
relevance of the 
Connect-Home 
transitional care 

intervention, and to 
compare 

preparedness for 
discharge between 

comparison and 
intervention dyads. 

 

1 

Continua… 
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…continuação 

Autores e ano de 
publicação 

Título Objetivo 
Nível de 

evidência 

Christopher Talluto 
 

Ano de publicação 
2017 

Establishing a successful 
transition care plan for 

the adolescent with 
congenital heart disease 

 

Certain barriers exist 
to the transition and 
subsequent transfer 
of care and these 

must be overcome in 
order to prepare a 

successful program of 
transition.  

 

1 

 

Mary D. Naylor, PhD, 
RN,* Elizabeth C. 

Shaid, MSN, CRNP,* 
Deborah Carpenter, 
RN, MSN,† Brianna 
Gass, MPH,‡ Carol 

Levine, MA,§ Jing Li, 
MD, MS,¶ Ann Malley, 

PhD, APRN-NP,* 
Kathleen McCauley, 
PhD, RN,* Huong Q. 
Nguyen, PhD, RN,** 

Heather Watson, 
MBA/HCM,** Jane 
Brock, MD, MPH,‡ 

Brian Mittman, PhD,** 
Brian Jack, MD, 

MPH,†† Suzanne 
Mitchell, MD, MS,†† 
Becky Callicoatte,‡‡ 
John Schall, MPP,§§ 
and Mark V. Williams, 

MD, MHM 
 

Ano de publicação: 
2017 

 

Components of 
Comprehensive and 
Effective Transitional 

Care 

A primary aim of the 
study is the 

identification of TC 
components that yield 

desired patient and 
caregiver outcome. 

2 

 

Lee A. Lindquist, MD 
MPH MBA1, Rachel K. 
Miller, MD2 , Wayne S. 

Saltsman, MD PhD 
CMD3 , Jennifer 

Carnahan, MD MPH4 , 
Theresa A. Rowe, DO1 

, Alicia I. Arbaje, MD 
MPH5 , Nicole Werner, 

PhD6 , Kenneth 
Boockvar, MD7,8,9, 
Karl Steinberg, MD 

CMD10, and Shahla 
Baharlou, MD 

 

Ano de publicação: 
2016 

 

SGIM-AMDA-AGS 
Consensus Best Practice 

Recommendations for 
Transitioning Patients’ 
Healthcare from Skilled 
Nursing Facilities to the 

Community 

The goal of 
these consensus-

based recommended 
best practices is to 
provide a safe and 

high-quality transition 
for patients 

moving between the 
care of their SNF 

physician and PCP. 
 

2 

Fonte: elaborado pela autora. Niterói, 2019. 
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3.1.4 Interpretação, síntese e apresentação dos resultados 

A sinopse da revisão integrativa da literatura, precisa ser clara e completa, 

possibilitando a avaliação crítica dos resultados. Destarte, procurou-se associar 

os principais cuidados de enfermagem a criança portadora com LLA, e com base 

nestes cuidados traçar um roteiro sistematizado que pudesse contemplar estes 

cuidados por meio de informações passadas a família/acompanhante desta 

criança em cuidado de transição.  

3.1.5 Organização dos dados coletados para o guia de cuidados transicionais 

a criança com LLA 

Para a elaboração do Roteiro sistematizado dos cuidados transicionais, 

primeiramente, foi realizada a revisão narrativa de literatura que consta no 

presente trabalho e, após, foi feita uma seleção dos principais cuidados de 

transição, conforme já descrito anteriormente. A partir dessas informações, 

foram elaboradas as recomendações das orientações dados pelos enfermeiros 

aos familiares/acompanhantes de crianças portadoras de LLA em cuidado de 

transição.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

4 RESULTADOS 

4.1 Os cuidados de enfermagem a criança portadora de LLA em cuidado 

de transição 

Com base nos artigos selecionados, foi possível confeccionar os 

principais cuidados de enfermagem a criança portadora de LLA em cuidado de 

transição e associá-los as orientações necessárias aos 

familiares/acompanhantes.  

Os temas comuns encontrados foram organizados em três categorias, 

que se encontram totalmente interligadas, pois representam um conjunto de 

ações que englobam a prática assistencial e o planejamento da assistência, 

subsidiando assim a discussão conforme descritos na figura 8. 

Figura 8 – As três categorias que resultam em ações da prática e o planejamento 
assistencial para o cuidado de transição da criança com LLA. Niterói, 2019 

 

Fonte: elaborado pela autora. Niterói, 2019. 
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4.1.1 Desafios enfrentados pela família no processo de hospitalização da 

criança oncológica e a humanização do cuidado  

Ao adentrar no ambiente hospitalar, por diversas vezes, a família não se 

reconhece como pertencente a aquele momento/espaço. Um dos fatores que 

desencadeia este sentimento é o distanciamento entre equipe e família. A falta 

de clareza entre os papéis desempenhados no cuidado da criança transforma 

esta incumbência coletiva em motivo de trauma, principalmente para a criança e 

seus familiares49.  

Entre as problemáticas encontradas na relação família-equipe de 

enfermagem, a primeira a surgir versa sobre a comunicação ou a da informação. 

Em um contexto de desconhecimento da situação vivida, o esperado pela família 

é que a equipe profissional esclareça suas dúvidas e forneça informações sobre 

as condições reais da criança. Parte da insatisfação dos familiares sobre 

experiências de acompanhamento à criança em internação se dão por esta 

razão. A negação da informação de forma eficaz causa ainda um sentimento de 

hostilização por parte da equipe de enfermagem para com os 

familiares/acompanhantes. Esta postura profissional tem como tendência 

dificultar a aceitação dos procedimentos necessários ao tratamento, pelos 

profissionais não passarem confiança aos responsáveis, além de gerar um 

sentimento de exclusão da família do processo de cuidar. 

Alguns profissionais ainda dão mais relevância às ações técnicas no 

exercício de suas atribuições. Observado isso, compreende-se ainda a 

necessidade sobre o aprimoramento profissional de enfermeiros em atuação na 

pediatria oncológica50.  Identificar outras perspectivas de atuação, visando uma 

assistência de forma integral na relação família-equipe de enfermagem, contribui 

para a equiparação dos papéis dos agentes envolvidos nos cuidados da criança, 

eliminando a relação de subserviência entre eles. “Assim, o papel social dos 

sujeitos em uma interação apresenta-se como fundamental para o processo de 

construção do conhecimento”51. 

A enfermagem em oncologia pediátrica obteve uma grande evolução 

sobre o tema nas últimas décadas. Tempos atrás, o cuidado destinado à criança 

com câncer se limitava a questões físicas como a higienização, conforto 

estrutural e alívio da dor52, ou seja, era tratada como um adulto. Com o 
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desenvolvimento de novas técnicas de tratamento contra o câncer, também 

foram criadas novas estratégias de atuação das equipes de enfermagem que 

pudessem suprir as necessidades para além de procedimentos técnicos, 

voltados para o tratamento oncológico infantil ao paciente em processo de alta 

hospitalar. Surge daí um perfil de enfermeiros com atuação pautada nas ações 

de humanização das práticas de enfermagem. 

O cuidado humanizado se coloca hoje como uma estratégia de promoção 

de bem-estar para a criança hospitalizada e sua família. A visão dos 

acompanhantes como visitantes e sujeitos passivos aos processos, se converte 

quando a família é vista com respeito por parte da equipe multiprofissional53. 

Nestas circunstâncias, se faz mais do que essencial uma abordagem que 

permita tornar o ambiente hospitalar mais acolhedor por meio da articulação 

entre a equipe multidisciplinar e, dentro da equipe de enfermagem, a mediação 

entre saberes técnicos e, de suporte emocional e psicológico57. 

4.1.2 Um elo de confiança: a inserção da família no processo de cuidar 

A hospitalização de uma criança em tratamento oncológico modifica a 

rotina, recursos e relações em todo o círculo familiar desde o momento do 

diagnóstico, por isso, sua inserção no processo de cuidar é essencial para 

proporcionar uma experiência menos traumática para a criança hospitalizada, 

para a própria família, quando valorizada e respeitada, além de garantir seu 

direito de permanência no espaço hospitalar determinado por lei. As instituições 

de saúde são obrigadas pela Lei 8.069, artigo 12 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, a proporcionarem uma estrutura que permita a permanência dos 

pais como acompanhantes de crianças hospitalizadas58. 

Neste contexto, se torna papel da equipe de enfermagem apresentar 

estratégias de adaptação à condição de internação que tragam conforto aos 

familiares, fazendo-os reconhecer como ações adequadas às situações vividas 

cotidianamente naquele espaço. 

A criação de um elo de confiança entre família e equipe de enfermagem 

reflete diretamente na condição psicológica dos familiares acompanhantes, 

facilitando o entendimento e aceitação de procedimentos a serem realizados no 

tratamento da criança pela sensação de segurança no trabalho daqueles 
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profissionais. Essa interação se torna responsável por proporcionar satisfação 

da família em relação ao cuidado da equipe de enfermagem prestados à criança, 

quando demonstram atenção e domínio de conhecimento sobre suas funções52. 

No cuidado hospitalar da criança com câncer, os profissionais devem, em 

conjunto com a família identificar problemas, recursos acessíveis e o 

planejamento das ações a partir de objetos definidos coletivamente. Nessa 

perspectiva, a ação deve ser facilitadora, e sem relação de autoritarismos na 

delegação de funções, o que favorece a promoção e socialização de 

informações, dando poder em forma de conhecimento aos 

familiares/acompanhantes. Dessa forma, eles possuem maior domínio da cultura 

hospitalar e das normas de funcionamento da instituição, como conhecimentos 

referentes à condição da criança, obtendo discernimento para demandar da 

equipe de enfermagem a competência necessária para uma assistência 

integral58. Essa relação de aproximação pela comunicação só se faz possível 

com um espaço de escuta e de fala. 

Para os familiares, ter um momento de esclarecimentos de dúvidas, de 

externar suas aflições e angústias proporciona certo conforto para prosseguir na 

difícil tarefa de acompanhar a criança em tratamento. O diálogo é uma 

ferramenta eficaz quando utilizado para aprimorar a prática do cuidado e 

potencializar as relações interpessoais no trabalho de enfermagem54,55,56,60. 

O ambiente hospitalar, ao acolher uma criança, por si só já se apresenta 

como um espaço limitador de suas atividades comuns. É demandado do 

profissional da equipe de enfermagem sensibilidade e acolhimento de mudanças 

na unidade pediátrica para atender as particularidades do desenvolvimento de 

uma criança, que é um processo humano natural, buscando estratégias de 

adaptação61. 

As atividades lúdicas têm sido um recurso importante para enfrentamento 

dos períodos longos de hospitalização infantil. O brincar estimula o 

desenvolvimento e aprendizagem da criança por meio da imaginação, gerando 

também sentimentos de alegria e satisfação61. Os espaços que constituem as 

brinquedotecas têm possibilitado a melhoria da qualidade de vida de crianças 

em tratamento oncológico, pois permitem que a criança continue exercendo 

atividades de seu cotidiano fora do ambiente hospitalar, reduzindo os estágios 

de adoecimento62.  
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As brinquedotecas também são asseguradas por lei, e a atuação dos 

enfermeiros nestes espaços, enquanto integrantes de uma equipe 

multiprofissional, é o de desenvolver o planejamento de técnicas assistenciais 

com inserção do lúdico. Esta estratégia é observada como um avanço nas 

formas de cuidar, pela perspectiva da integralidade. Sua realização tem função 

terapêutica, contribuindo para benefícios ao paciente, sua família e para o 

reconhecimento do trabalho dos enfermeiros63.  

Para a equipe de enfermagem, a implementação de brincadeiras também 

é um modo de “conquistar a família”. Neste processo, a equipe deve se 

empenhar como mediadora, desenvolvendo o diálogo por meio das atividades 

lúdicas. O emprego do ludismo ameniza a tensão dos familiares ao se depararem 

com os procedimentos dolorosos pelos quais a criança necessita passar e 

proporciona a construção e fortalecimento de um vínculo de amizade e amor 

entre enfermeiro, criança e família64.  O brincar acaba por envolver também os 

acompanhantes nestas atividades, o que, para eles, auxilia a humanizar o 

tratamento e torna a rotina hospitalar mais leve. Inserir o adulto nas brincadeiras 

o leva a adentrar no mundo da imaginação, retornar a ser criança e provoca 

momentos de descontração e alegria63. 

4.1.3 Assistência à família da criança em cuidados paliativos 

Os cuidados paliativos são designados a pacientes que não possuem 

mais alternativas de cura. Mesmo com alta, há a probabilidade de sobrevida ao 

câncer, mas a morte ainda se apresenta como uma possibilidade. Sua ocorrência 

se dá por diversos fatores. Entre os principais está o atraso do diagnóstico, 

podendo ocorrer pelos longos tempos de espera em virtude da precariedade dos 

serviços de saúde, a confusão dos sintomas com os de outras doenças e até 

questões de cunho religioso65. Quando ao tratamento de quimioterapia, 

radioterapia e outros já expostos anteriormente não são eficazes no combate da 

doença, entra em cena o tratamento paliativo, que visa prestar assistência pela 

promoção do bem-estar físico e pelo apoio emocional aos familiares até o 

momento do luto66.  

No caso do câncer pediátrico, quando há necessidade do cuidado 

paliativo, também se faz necessária uma reflexão por parte do profissional sobre 
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esse momento delicado para a família, compreendendo o cuidado como um 

resgate da “humanização perdida nas ações de saúde” 67. 

Deparando-se com a dor da família, pela certeza da perda, a equipe 

multidisciplinar articula seus conhecimentos para que possa, de forma coletiva, 

projetar uma ação terapêutica condizente com as necessidades particulares 

daqueles familiares. Nos cuidados paliativos, a inserção do familiar como 

protagonista do cuidado faz com que este se sinta valorizado diante da condição 

irremediável do ente querido67. 

Os familiares têm uma percepção de cuidado pela presença do 

profissional frente à situação. Se aproximar fisicamente, ter um carinho no 

cuidado tanto com paciente quanto com a família traz acolhimento. Também 

existe relevância, para a família, a forma como os procedimentos técnicos são 

realizados pelos enfermeiros, com uma perspectiva de humanização por parte 

dos acompanhantes sobre os profissionais que se colocam a cumprir suas 

funções de forma diferenciada14. A maior preocupação que se coloca em relação 

à família da criança hospitalizada com câncer em cuidados paliativos é a de ser 

inclusa no cuidado, fazendo com ela compreenda todo o processo, criando um 

vínculo com a equipe, facilitando o enfrentamento da situação. 

4.2 FASE 2: Elaboração do Produto Metodológico 

O produto proposto neste estudo desenvolveu–se a partir de três etapas: 

1ª - Escolha do conteúdo, com base nas necessidades da família/ 

acompanhante de criança com câncer hematológico; 

2ª - Criação e a busca por ilustrações; preparação do conteúdo, baseado 

na literatura científica; 

3ª - Avaliação da adequação, da apresentação das informações, da 

conveniência, facilidade de compreensão, dos conceitos mais importantes, 

vocabulário claro e objetivo; e adequação da composição visual, atratividade e 

organização. 

4.2.1 PRODUTO: Instrumento de Alta de Transição 

A ferramenta metodológica desenvolvida neste estudo é do tipo cartilha 

educacional e objetiva a construção do conhecimento de maneira coletiva e 
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participativa, buscando identificar soluções para um problema que necessita ser 

estudado, produzindo reflexos positivos para as famílias/acompanhantes, a 

criança oncológica, a comunidade e a sociedade68. Pela quantidade de 

informações ligadas ao diagnóstico de enfermagem encontrados o formato que 

mais se adequa é a cartilha que poderá ser compartilhada com o trinômio 

família/acompanhante/criança. 

A produção da versão final do material em formato de cartilha tem como 

título: “Instrumento de alta de transição hospital/domicílio – Roteiro sistematizado 

dos cuidados à criança com LLA”, e foi desenvolvida em duas etapas, que 

perpassam pela escolha do conteúdo, com base nas necessidades da 

família/acompanhante de criança oncológica e, com preparação do conteúdo, 

baseado na literatura científica. 

A necessidade de busca desses dados emergiu inicialmente durante a 

trajetória profissional em setores pediátricos de Terapia Intensiva (TI), e 

principalmente, pela experiência contínua na enfermaria pediátrica do Hospital 

Federal da Lagoa, situado no município Rio de Janeiro. 

Todavia, baseando-se na inquietude durante tais vivências, optou-se por 

explorar e perceber a necessidade da interação entre profissionais de saúde e 

os familiares/acompanhantes de crianças oncológicas sendo a maioria portadora 

de LLA, no intuito de amenizar os efeitos da enfermidade em toda a sua 

amplitude, e principalmente ao fim da internação, no momento de pré-alerta 

hospitalar, em que os responsáveis pelas crianças se encontram mais 

vulneráveis psicossocialmente. 

Para direcionar a elaboração dos tópicos do instrumento de alta de 

transição e de seus conteúdos principais, conforme as necessidades percebidas 

e expostas pela família e as crianças oncológicas, baseou-se na literatura 

científica, afim de garantir a fidedignidade. Algumas informações relacionadas 

aos serviços públicos disponíveis aos familiares/acompanhantes e às crianças 

com câncer foram incluídas na cartilha, sendo a exatidão desses dados 

confirmada pela revisão integrativa de literatura. 

Na segunda etapa, livros e ilustrações de websites foram acessados para 

encontrar as melhores figuras. Além disso, imagens didáticas foram 

selecionadas e usadas como base para a elaboração das ilustrações por um 

profissional especializado. 
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A relação de aproximação pela comunicação só se faz possível com um 

espaço de escuta e de fala, onde os familiares possam ter um momento de 

esclarecimentos de dúvidas no momento da transição expostos na figura 9. 
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Figura 9 – Educação do familiar/acompanhante no cuidado da criança com LLA. Niterói, 2019 

 

Fonte: elaborado pela autora. Niterói, 2019.  
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Quadro 4 – Resultados de diagnósticos e de ações/intervenções de Enfermagem encontrados em bases bibliográficas sistematiza 
os cuidados da criança com LLA e da família/acompanhante. Niterói-RJ, 2019 

DIAGNÓSTICO DE 
ENFERMAGEM 

RESULTADOS ESPERADOS AÇÕES / INTERVENÇÕES 

Controle familiar 

ineficaz do regime 

terapêutico 

 

 

 Identificar os fatores individuais 

relacionados a família/acompanhante que 

podem afetar a regulação ou a integração 

do programa de tratamento; 
 

 Identificar comportamentos e mudanças no 

estilo de vida necessários a manutenção 

adequada do regime terapêutico. 

 Compreender o funcionamento e as atividades familiares 

quanto a sua adequação, atentando para a frequência e a 

eficácia da comunicação entre os familiares/acompanhantes, 

a promoção da autonomia, adaptação para atender as 

necessidades mutáveis, a saúde do ambiente doméstico e o 

estilo de vida; 
 

 Fornecer informações que ajudem a família a entender a 

importância do programa de tratamento; 
 

 Auxiliar a família a definir critérios que facilitem a auto 

avaliação continua da situação e da eficácia e dos 

progressos da família, junto ao tratamento da criança com 

LLA. 

Continua... 
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...continuação 

Risco  

de infecção 

 Identificar os fatores de riscos para 

infecção; 
 

 Verificar se há sinais localizados de 

infecção nos locais de inserção dos 

cateteres invasivos; 
 

 Monitorar os visitantes e cuidadores da 

criança para detectar doenças 

respiratórias. 
 

 Oferecer máscara e lenços visitantes e 

cuidadores da criança que apresentarem 

tosses ou espirros; 
 

 Orientar a família/acompanhante das 

crianças doentes a mantê-las afastadas 

dos serviços infantis e das escolas até que 

estejam sem febre há 24 horas; 
 

 Ensinar a realizar a higiene oral diária; 
 

 Recomendar banho de chuveiro; 
 

 Encaminhar a criança ao hospital para 

avaliação médica após o contato 

exposição a pessoas com doenças 

infecciosas. 

 Prevenir e tratar possíveis infecções decorrentes da própria 

patologia e/ou após contato com pessoas portadoras  de 

doenças infectocontagiosas. 

Continua... 
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...continuação 

Risco de 

sangramento 

 Observar sinais de sangramento ativo 

como hemoptise, hematúria ou 

hematêmese, ou perda sanguínea 

excessiva; 
 

 Conhecer  os principais riscos pessoais e 

adotar medidas protetivas de 

comportamentos em relação ao estilo de 

vida da criança  para evitar ou reduzir a 

frequência dos episódios de sangramento. 

 Encaminhar imediatamente a unidade de origem;  
 

 Prevenir complicações devido ao choque hipovolêmico. 

Deglutição 

prejudicada 

 Solicitar avaliação nutricional pelo 

nutricionista, procurando adequar os 

alimentos necessários e de acordo com a 

renda familiar; 
 

 Manter a hidratação adequada; 
 

 Controlar o peso da criança procurando 

adequar conforme a sua faixa etária. 

 Observar o grau de aceitação dos alimentos orientados pelo 

nutricionista;  
 

 Inspecionar a cavidade orofaríngea para detectar edema, 

inflamação, perda de integridade da mucosa oral e 

adequação da higiene oral; 
 

 Promover um período de repouso entre as refeições; 
 

 Monitorar a ingestão, perdas e o peso corporal para avaliar a 

adequação de ingestão de líquidos e calorias; 
 

 Realizar higiene oral depois de cada refeição. 

Continua... 
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...continuação 

Hipertemia  Identificar precocemente picos febris. 

 Instruir quanto a aferição correta da temperatura;  
 

 Instruir quanto o resfriamento da superfície corporal retirando 

as roupas; resfriando o ambiente e/ou usando ventiladores; 

aplicando banhos de compressas ou imersão com água 

morna ou fria; colocando bolsas de gelo no local, 

principalmente nas virilhas e axilas, por cima de um pano 

molhado; 
 

 Administrar fármacos conforme a prescrição médica; 
 

 Manter a criança em repouso no leito; 
 

 Obs.: Em caso de não normalização da temperatura orientar 

o encaminhamento a unidade de origem.  

Mucosa oral 

prejudicada 

 Orientar quanto a necessidade de 

inspeção diária da boca, detectando 

possíveis complicações da mucosa oral. 

 Avaliar nutrição, a ingestão de líquidos e as alterações 

referidas pela criança; 
 

 Verificar se há dentes quebrados ou pontiagudos; 
 

 Reavaliar as práticas de higiene oral; 
 

 Estimular a ingestão adequada de líquidos; 
 

 Evitar alimentos e líquidos irritantes e extremos de 

temperatura; 
 

 Ajudar a realizar os cuidados orais quando forem 

necessários. 

Continua... 
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...continuação 

Náuseas 

 Identificar as principais causas 

desencadeantes; 
 

 Prevenir broncoaspiração; 
 

 Prevenir desidratação e desequilíbrio 

hidroeletrolítico. 

 

 Administrar e monitorar as respostas aos fármacos usados 

para tratar as causas primárias das náuseas; 
 

 Orientar os familiares/acompanhantes a estimular criança a 

ingerir pelas refeições intercaladas ao longo do dia, ao invés 

de ingerir refeições copiosas; 
 

 Orientar os familiares/acompanhantes a manter a criança 

sentada após as refeições; 
 

 Observar se há presença; de vômitos sanguinolentos, 

escuros ou semelhantes a borra de café), que precisam ser 

notificados imediatamente ao profissional da saúde. 

Diarreia  Identificar as principais causas 

desencadeantes; 

 

 Registrar e acompanhar os episódios tentando classificar em 

quando diarreia aguda ou crônica; 
 

 Observar as fezes quanto volume, frequência, ás 

características e aos fatores desencadeantes relacionados à 

ocorrência da diarreia; 
 

 Verificar se há queixas de dor abdominal ou real associada 

aos episódios de diarreia; 

 

Continua 
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...continuação 

Diarreia 
 

 Prevenir desidratação e desequilíbrio 

hidroeletrolítico. 

 Observar outras anormalidades associadas, como: febre, 

calafrios, dor, estresse emocional e etc.; 
 

 Rever a preparação dos alimentos, para evitar proliferação 

bacteriana e contaminação; 
 

 Enfatizar a importância da higiene das mãos para evitar a 

disseminação dos agentes infecciosos da diarreia; 
 

 Orientar quanto a possibilidade de desidratação  e a 

importância de uma reposição adequada de líquidos. 

Eliminação urinária 

prejudicada 

 Identificar os distúrbios que possam estar 

presentes, inclusive infecção do trato 

urinário, cistite; desidratação; transtornos 

mentais ou emocionais; 
 

 Orientar quanto aos cuidados e manuseio 

do cateter ou estoma urinários e dos 

dispositivos utilizados depois da derivação 

urinária. 

 Observar a urina quanto volume, frequência, ás 

características principalmente em relação a coloração. 

Continua... 
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...continuação 

Risco de 

constipação 

intestinal 

 Manterá o padrão; Habitual de 

funcionamento; intestinal. 

 

 Conversar sobre o padrão habitual de eliminação e  

o uso de laxantes; 
 

 Rever os fármacos usados; 
 

 Avaliar a ingestão atual de alimentos e líquidos e suas 

implicações nas funções intestinais. 

Deambulação 

prejudicada 

 Conseguirá movimentar-se no ambiente 

quando necessário e desejado dentro dos 

limites da sua capacidade ou com 

dispositivos auxiliares apropriados. 

 

 Observar as respostas emocionais e comportamentais  

do cliente ou das pessoas significativas aos problemas  

de mobilidades; 
 

  Demonstrar como usar e ajudar o cliente a sentir-se 

confortável com os dispositivos auxiliares; 
 

 Prestar ajuda quando necessário. 

Déficit de 

autocuidado: 

banho/ higiene, 

vestir-se/arrumar-

se, alimentar-se, 

higiene íntima 

 Observar as respostas emocionais e 

comportamentais do cliente ou das 

pessoas significativas aos problemas de 

mobilidades; 
 

 Demonstrar como usar e ajudar o cliente  

a sentir-se confortável com os 

dispositivos auxiliares; 
 

  Prestar ajuda quando necessário. 

 Observar as respostas emocionais e comportamentais do 

cliente ou das pessoas significativas aos problemas de 

mobilidades; 
 

 Demonstrar como usar e ajudar o cliente a sentir-se 

confortável com os dispositivos auxiliares; 
 

 Prestar ajuda quando necessário; 
 

 Programar atividades de deambulação ou exercícios 

intercalados com períodos adequados de descanso. 

Continua... 
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...continuação 

Disposição para 

autocuidado 

melhorado 

 Assumirá a responsabilidade de planejar  

e alcançar as metas do autocuidado e 

bem-estar geral; 
 

 Identificará e utilizará os recursos 

apropriadamente. 

 Avaliar a motivação e as expectativas de mudanças; 
 

 Conversar sobre como o cliente entende a situação atual; 
 

 Ouvir atentamente as preocupações do cliente ou pessoas 

significativas. 

Fadiga  Informará que sente ter mais energia. 

 Identificar na opinião do cliente a causa da fadiga; 
 

 Pedir ao cliente para pontuar a fadiga de 1 a 10 e seus 

efeitos e esses efeitos em sua capacidade de participar de 

atividades desejadas; 
 

 Entrevistar os pais e cuidadores para entender as mudanças 

específicas detectadas na criança. 

Disposição para o 

sono melhorado 

 Modificar seu estilo de vida, de modo a 

incluir rotinas que melhore o sono. 

 Assegurar um ambiente silencioso e aplicar medidas  

de conforto; 
 

  Limitar ingestão de líquidos ao anoitecer. 

Conforto 

prejudicado 

 Verbalizará que se sente confortável ou 

satisfeito. 

 Ajudar o cliente e as pessoas significativas a elaborar um 

plano de atividades e exercícios dentro dos limites do 

indivíduo, enfatizando a necessidade de oferecer tempo 

suficiente para determinar as atividades; 
 

 Manter um esquema de visitação livre e flexível pelas 

pessoas que o cliente quiser receber. 

Continua... 
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...continuação 

Dor aguda 
  Informará que a dor foi aliviada ou está 

controlada; 

 

 Observar atitude do cliente frente a dor e o uso dos 

analgésicos, inclusive qualquer história de uso de drogas; 
 

 Detectar sinais não-verbais e comportamentos que 

expressam dor; 
 

 Estimular as atividades distrativas; 
 

 Estimular a verbalização dos sentimentos gerados pela dor; 
 

 Descobrir modos de evitar ou atenuar a dor. 

Dor crônica 
 Verbalizará e demonstrará alívio e o 

controle da dor ou do desconforto; 

 

 Avaliar os componentes emocionais do caso específico; 
 

 Atentar para os componentes de dependência mútua e 

sustentação dos cuidados dos familiares; 
 

 Programar visitas domiciliares quando possível e ficar atento 

aos fatores como: equipamentos de segurança, adequação 

das acomodações (cores, plantas) e interações familiares; 
 

  Avaliar o comportamento gerado pela dor; 
 

 Investigar os efeitos da dor no estilo de vida do cliente; 
 

 Estimular e ajudar o familiar e ou pessoa significativa a 

aprender técnicas de massagem. 

Continua... 
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...continuação 

Ansiedade 

relacionada com  

a morte 

 Reconhecerá e expressará os seus 

sentimentos; 
 

 Pensará ou planejará o futuro, um dia  

de cada vez. 

 Determinar o papel do cliente na constelação familiar.  
 

 Observar os padrões de comunicação em família e a 

respostas dos familiares ou das pessoas significativas  

a situação e as preocupações do cliente; 
 

 Avaliar o impacto dos relatos do cliente em suas 

experiências subjetivas, pregressas com a morte ou a 

exposição a ela; 
 

 Ouvir atentamente os comentários sobre o sentimento  

de isolamento; 
 

 Estabelecer uma relação franca e confiável; 

 Conflito no 

desempenho do 

papel de pai/mãe 

 Verbalizarão que compreendem a situação 

e os papéis que se espera que os pais e a 

criança desempenhem; 
 

 Expressarão seus sentimentos quanto a 

doença ou a condição do filho e as 

consequências desta vida familiar; 
 

 Assumirão as atividades dos cuidados 

conforme suas possibilidades; 

 Determinar as habilidades de enfrentamento que estão 

sendo utilizadas atualmente por cada indivíduo, assim  

como a maneira como os problemas foram enfrentados  

no passado; 
 

 Determinar se o pai ou a mãe utiliza alguma droga ou 

substância; 
 

 Estimular a livre expressão verbal dos sentimentos; 

Continua... 

74 



75 
 

...continuação 

Conflito no 

desempenho do 

papel de pai/mãe 

 Enfrentarão eficazmente as interrupções 

da vida familiar. 

 Avaliar a situação individual e a percepção ou preocupação 

dos pais quanto ao que está acontecendo e suas 

expectativas como cuidadores; 
 

 Estimular a participação dos pais no processo de tomada de 

decisão e nos cuidados prestados a criança na medida de 

suas possibilidades e seus desejos; 
 

 Estimular interação e ou facilitar a comunicação entre os pais 

e as crianças; 
 

 Ajudar os pais a aprenderem a administrar corretamente os 

fármacos e os tratamentos conforme o caso; 
 

 Proporcionar ou incentivar a participação de outros 

cuidadores objetivando o descanso dos pais e o bem-estar 

emocional; 
 

 Estimular os pais a estabelecerem metas realistas em 

comum acordo. 

Disposição para 

processos 

familiares 

melhorados 

 Expressará livre e adequadamente os 

seus sentimentos; 

 Avaliar a composição familiar: genitor (genitores), filhos, 

homem/mulher, família ampliada; 
 

 Averiguar a motivação e as expectativas de mudança; 

Continua... 
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...continuação 

Disposição para 

processos 

familiares 

melhorados 

 Verbalizará que sente desejo de melhorar 

a dinâmica familiar. 

 Observar os padrões de comunicação da família, os 

sentimentos são expressos abertamente pelos seus 

membros? Quem fala com quem? Quem toma as decisões? 

Por quem? Quem visita? Como é a alteração entre os 

membros da família? 
 

 Estabelecer uma relação positiva entre o enfermeiro  

e a família; 
 

 Ajudar a família a identificar e incentivar o uso de 

comportamentos de enfrentamentos pregressos  

bem sucedidos. 

Paternidade ou 

maternidade 

prejudicada 

  Verbalizarão informações e expectativas 

realistas quanto ao papel de ser pai ou 

mãe; 
 

 Verbalizarão que aceitam a situação 

presente; 
 

 Demonstrarão vínculos e comportamentos 

apropriados a paternidade e maternidade. 

 

 Avaliar a composição familiar; 
 

 Determinar o estágio de desenvolvimento da família; 
 

 Avaliar os relacionamentos familiares entre os membros da 

família e outras pessoas; 
 

 Avaliar o nível de habilidades dos pais, levando em 

consideração as potencialidades e as dificuldades 

intelectuais, emocionais, e físicas dos indivíduos; 
 

 Observar os comportamentos necessários para o 

estabelecimento do vínculo entre os pais e o filho. 

Continua... 
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...continuação 

Risco de tensão do 

papel do cuidador 

 Identificará os fatores de risco pessoais e 

as intervenções apropriadas; 
 

 Utilizará adequadamente os recursos 

disponíveis;  
 

 Demonstrará e adotará comportamentos 

ou mudanças no estilo de vida para evitar 

comprometimento funcional. 

 

 Avaliar a saúde física e emocional e o estágio de 

desenvolvimento, bem como as responsabilidades adicionais 

do cuidador; 
 

 Avaliar a segurança dos cuidados e/ou do indivíduo que 

recebe os cuidados; 
 

 Verificar se há alguma necessidade de codependência do 

cuidador; 
 

 Conversar sobre estratégias para compatibilizar os cuidados 

necessários com as outras responsabilidades; 
 

 Enfatizar a importância da automanutenção; 
 

 Rever os sinais de esgotamento; 
 

 Encaminhar para cursos e terapia conforme a necessidade. 

Síndrome do 

estresse por 

mudança 

 Verbalizará que compreende os motivos 

da mudança; 

 Levar em consideração a idade, o estágio de 

desenvolvimento e o papel que o cliente desempenha  

na família; 
 

 Monitorar o comportamento do cliente e atentar para a 

existência de ansiedade, desconfiança ou paranoia, 

irritabilidade ou defensividade; 

Continua... 
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...continuação 

Síndrome do 

estresse por 

mudança 

 

 Demonstrará sentimentos apropriados e 

sentirá menos medo. 

 

 Estimular a expressão franca dos sentimentos quanto ao 

motivo da mudança inclusive a expressão de raiva; mágoa; 

perda de espaço, dos pertences ou dos amigos pessoais, 

dificuldades financeiras, sentimento de impotência; 
 

 Fornecer orientações quanto ao ambiente e os horários. 

Disposição para 

enfrentamento 

familiar aumentado 

  Verbalizará desejo de realizar atividades 

que levem a mudança; 
 

 Relatará sentimentos de autoconfiança e 

satisfação com os progressos 

alcançados. 

 Averiguar a motivação e as expectativas de mudanças; 
 

 Ficar atento às expressões como: “a vida tem mais 

significado para mim desde que isso aconteceu”; 
 

 Observar os padrões de comunicação da família; 
 

 Reservar tempo para conversar com a família; 
 

 Conversar sobre a importância de uma comunicação franca. 

Enfrentamento 

familiar 

comprometido 

 Reconhecerá e verbalizará seus recursos 

pessoais para lidar com a situação; 
 

 Expressará sinceramente seus 

sentimentos e identificará a necessidade 

de apoio externo e buscará ajuda. 

 Avaliar as informações disponíveis e a compreensão delas 

pela família e/ou pessoas significativas; 
 

 Conversar sobre as percepções da família acerca da 

situação; 
 

 Identificará a necessidade de apoio externo e buscará ajuda; 
 

 Fornecer informações a família e as pessoas significativas 

sobre a doença ou condições especificas da doença. 

Continua... 
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...continuação 

Sobrecarga  

de estresse 
 Entenderá claramente a situação atual. 

  Atentar para os valores culturais ou crenças religiosas  

que possam afetar a expectativa do cliente quanto  

a sua própria capacidade de lidar com a situação e as 

expectativas impostas ao cliente pelos familiares ou  

pessoas significativas; 
 

 Determinar os sentimentos de estresse e o diálogo interno 

que o cliente faz; 
 

 Avaliar o grau do domínio que o cliente tem sobre a sua vida; 
 

 Ouvir atentamente as preocupações do cliente e assegurar 

sua presença empática, recorrendo a conversa e ao silêncio 

conforme a necessidade. 

Angústia espiritual 

 

 Verbalizará que se sente mais conectado e 

esperançoso quanto ao futuro; 
 

 Conversará sobre suas crenças e seus 

valores relativos a questões espirituais. 
 

 Estabelecer uma relação terapêutica entre o  

enfermeiro e o cliente; 
 

 Perceber a influência do sistema de crenças do cuidador. 

 

Continua... 
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...continuação 

Religiosidade 

prejudicada 

 Expressará capacidade de participar 

novamente dos rituais e das crenças da 

religião desejada; 
 

 Verbalizará suas preocupações quanto as 

questões relativas ao final da vida e ao 

medo da morte; 
 

 Frequentará o serviço de culto ou 

adoração escolhidos conforme o seu 

desejo. 

 Verificar a existência de sentimentos como inutilidade, 

desesperança ou falta de motivação para ajudar a si próprio; 
 

 Avaliar a gravidade da depressão que o cliente está vivendo; 
 

 Estimular a expressão dos sentimentos quanto a doença, a 

condição ou a morte; 
 

 Conversar sobre as diferenças entre mágoa e culpa e ajudar 

o cliente a identificar a lidar com esses sentimentos. 

 

Fonte: elaborado pela autora. Niterói, 2019. 
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A presença da família é essencial para o acompanhamento do tratamento 

oncológico infantil. Porém, sua permanência no espaço hospitalar apresenta 

diversas demandas relativas não só aos cuidados da criança. Por todo o contexto 

em que colocada pela enfermidade da criança, um ser ainda em 

desenvolvimento, a família tem seu cotidiano modificado, encarando uma nova 

rotina. 

A equipe de Enfermagem, neste momento, se coloca não só como 

provedora de cuidados técnicos da criança, mas também como um apoio frente 

aos estressores físicos e psicológicos que a situação os coloca. A presença da 

equipe, demonstrando seu empenho em prol da melhoria da criança, a promoção 

de espaços em que os familiares sejam acolhidos para expressarem seus 

sentimentos frente ao quadro apresentado, a interação com todos os envolvidos 

no cuidado, humanizam a forma de tratamento, dando uma percepção 

diferenciada ao trabalho habitual dos enfermeiros. 

Conforme evidenciado nos estudos, as questões mais abordadas, 

relacionadas ao tema, versam sobre a assistência humanizada como estratégia 

de estreitamento de relações entre equipe de enfermagem, paciente e família 

como forma de buscar um cuidado integral, ultrapassando os procedimentos 

técnicos e invasivos. Também se evidenciam as estratégias pedagógicas, que 

visam criar um elo de confiança entre a família e a equipe por meio da 

socialização de informações com a primeira sobre a doença e os procedimentos 

do tratamento.  

O envolvimento dos enfermeiros e demais componentes da equipe 

multiprofissional com a família, por uma visão destes como seres 

multidimensionais e únicos, proporciona um vínculo de fortalecimento desta para 

encarar a hospitalização da criança de forma menos dolorosa. 

Identifica-se que as atividades dos enfermeiros na transição do cuidado 

na alta do hospital para sua residência são múltiplas e realizadas em diferentes 

estágios, iniciando-se no período da internação e completando-se quando o 

cliente se insere no ambiente hospitalar. 

Os planejamentos dos cuidados de alta iniciados na admissão 

estabeleceram objetivos para o tratamento a curto e longo prazo, além de 

estimular o vínculo e participação de clientes e familiares/acompanhantes nas 

escolhas do cuidado2. A elaboração de metas para o tratamento fortaleceu os 
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cuidados de acordo com as necessidades de saúde, propiciando 

restabelecimento seguro e efetivo¹5 planejamento de alta possibilitam agilidade 

no trabalho do enfermeiro e da equipe, favorecendo clientes e 

famílias/acompanhantes. 

Em um ambiente de cuidado continuo, é importante acompanhar a 

adaptação do cliente5 e sua interação com a família, fundamentais para a 

retomada das atividades diárias30. Por tanto, enfermeiro (a) podem avaliar 

condições físicas e psicossociais dos pacientes e promover assistências de 

qualidade aos vulneráveis para que mantenham suas atividades convivendo com 

a doença(22,28). Essa avaliação fornece subsídios para promover a reabilitação 

do paciente, a fim de buscar sua integração com a família. 

O acompanhamento de transição de alta é necessário para identificar 

dúvidas sobre o tratamento prescrito no hospital e saber onde buscar assistência 

caso surja problema inesperado25. 

As atividades dos enfermeiros para desenvolver a coordenação dos 

cuidados na transição do hospital para domicílio incluem reconciliação 

medicamentosa, orientação ao cliente e/ ou cuidador. No entanto, há que se 

ampliar e valorizar sua atuação e qualificar suas atividades, em busca de 

transição cada vez mais eficazes. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As estratégias de apoio aos familiares de crianças hospitalizadas 

portadoras de LLA ainda se apresentam como um desafio para as equipes de 

enfermagem, onde os estudos aqui abordados demonstraram caminhar em uma 

mesma perspectiva sobre os procedimentos do tema abordado.  

Apesar de, na atualidade, a formação em enfermagem abordar o cuidado 

pediátrico oncológico, ainda existe uma necessidade de aprofundamento da 

qualificação sobre o tema pela sua complexidade, centrando não só a criança, 

mas também a família. Porém, já é possível, como explícito em grande parte dos 

estudos, observar que o trabalho da equipe de enfermagem neste âmbito tem se 

caracterizado pelas práticas humanizadas.   

As ações de humanização do cuidado, transcendendo os cuidados 

técnicos e ações invasivas, trazem um conforto aos familiares da criança 

hospitalizada/alta de transição por aproximar e inserir a família no processo de 

cuidar, facilitando a adaptação à internação, fortalecendo vínculos e criando um 

elo de confiança entre criança, família e equipe de enfermagem. Como formas 

de imprimir esta assistência oncológica humanizada, também são utilizadas 

estratégias pedagógicas/educativas, a fim de confortar a família por meio de 

informações sobre a doença e procedimentos condizentes ao tratamento; o 

ludismo, como modo de aproximação; um espaço de escuta e fala entre família 

e equipe de enfermagem.  

A articulação de múltiplos saberes e o reconhecimento da criança com 

LLA e de sua família como seres multidimensionais se fazem necessários para 

que a equipe de enfermagem tenha uma perspectiva de assistência integral 

pensando as particularidades de cada um dos membros envolvidos no processo 

de cuidar da criança durante a hospitalização. A partir daí as estratégias de apoio 

à família destes menores se adequam melhor às suas realidades, suprindo de 

forma mais eficiente as necessidades dos familiares dentro de um ambiente de 

vulnerabilidade holística. A satisfação dos familiares/acompanhantes se dá 

quando percebem a atenção e disponibilidade oferecida pelos profissionais da 

equipe de enfermagem, quando estes atendem suas demandas em relação ao 

tratamento dessa população infantil com câncer, de forma que lhes agrada.  
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Em um contexto geral, a relação de saúde-doença de crianças 

hospitalizadas com câncer em um aspecto de totalidade, traz a família para o 

centro do cuidado transicional, tornando o tratamento biopsicossocial 

satisfatório.  
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7 APÊNDICES 

7.1 Apêndice I. Cartilha elaborada como Instrumento de Alta de Transição  
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