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Proposta de oficinas para profissionais de enfermagem sobre cuidados 

paliativos a criança e adolescente com câncer em fim de vida 

 

A oficina foi estruturada a partir dos temas elencados pelos profissionais de 

enfermagem que atuam na assistência à criança e adolescente com câncer em fim de vida. 

 

Ementa da oficina 

A oficina foi planejada para ser desenvolvida com profissionais da equipe de 

enfermagem que trabalhem com cuidados paliativos empregados a criança e adolescente 

com câncer em fim de vida. 

 

Objetivo  

Proporcionar o aprofundamento do conhecimento sobre os CP e aprimoramento de 

habilidades dos profissionais de enfermagem a fim de qualificar a assistência à criança e 

ao adolescente com câncer em de fim de vida e sua família. 

 

Carga horária 

Os temas emergiram das entrevistas, mas poderão sofrer alterações a partir das 

demandas apresentadas nos encontros. A carga horária total da oficina é de 24 horas, 

totalizando 6 encontros, com duração de 04 horas cada.  

 

Conteúdo programático 

Encontro 1: Cuidando do profissional de enfermagem que trabalha com CPP 

• Estressores e sofrimento psíquico dos profissionais que atuam em CPP 

• Estratégias de enfrentamento  

 

Encontro 2: Compreendendo os cuidados paliativos 

• História, conceitos, princípios 

• Preceitos bioéticos 

• Fases dos CP e objetivos dos cuidados em suas fases 

 

Encontro 3: Compreendendo a abordagem dos procedimentos técnicos 

• Hipodermóclise 



• Emprego de escalas para avaliação do nível de dor 

• Diretrizes medicamentosas para o controle de dor 

• Controle de dor e abordagem integral 

• Sedação paliativa 

 

Encontro 4: Empregando os conceitos e princípios dos CP 

• Os preceitos dos CP  

• Empregando os preceitos dos CP 

 

Encontro 5: Aprendendo sobre comunicação de más notícias 

• Protocolo SPIKES 

• Utilizando o protocolo SPIKES 

 

Encontro 6: Compartilhando os conhecimentos sobre CP 

• Conversando sobre as temáticas das oficinas anteriores 

• Empregando os conhecimentos sobre os CP 

 

Quadro 10-Plano de desenvolvimento por encontros 

Encontros Objetivo 

principal 

Recursos/ 

Estratégias 

educativas 

Avaliação Referências 

1º Encontro 

Cuidando do 

profissional de 

enfermagem que 

trabalha com 

CPP 

Aprender sobre 

estratégias de 

enfrentamento e 

como empregá-

las 

Texto de 

reflexão, Aula 

expositiva 

dialogada e 

dinâmica em 

grupo/Roda de 

conversa 

Atividade em 

grupo com 

apresentação 

ao final das 

atividades 

propostas 

Dias EN, Pais-

Ribeiro JL. O 

modelo de coping 

de Folkman e 

Lazarus: aspectos 

históricos e 

conceituais. Rev. 

Psicol. 

Saúde [Internet]. 

2019  



2º Encontro 

Compreendendo 

os cuidados 

paliativos 

Proporcionar o 

aumento do 

conhecimento 

sobre os CP 

Aula expositiva 

dialogada com 

uso de 

multimídia 

(Power point) e 

construção de 

painéis sobre os 

CPP 

Atividade em 

grupo com 

apresentação 

ao final das 

atividades 

propostas 

Instituto Nacional 

do Câncer. Tipo de 

câncer: Câncer 

infanto-juvenil. 

INCA. 2020  

Rubio AV, Souza 

JL. (Org.) Cuidado 

Paliativo pediátrico 

e perinatal, 2019. 

3º Encontro 

Compreendendo 

a abordagem dos 

procedimentos 

técnicos 

 

(Re)aprender 

sobre 

hipodermóclise, 

escalas de 

avaliação da dor, 

diretrizes 

medicamentosas 

e não 

farmacológicas 

para analgesia 

Dinâmica com 

demonstração da 

utilização da 

hipodermóclise, 

das escalas de 

avaliação da dor, 

diretrizes 

medicamentosas 

e não 

farmacológicas 

para analgesia 

em pediatria 

Atividade em 

grupo com 

apresentação 

ao final das 

atividades 

propostas 

Terapia subcutânea 

no câncer 

avançado. / 

Instituto Nacional 

de Câncer. – Rio de 

Janeiro: INCA, 

2009. 

Rubio AV, Souza 

JL. (Org.) Cuidado 

Paliativo pediátrico 

e perinatal, 2019. 

4º Encontro 

Empregando os 

conceitos e 

princípios dos 

CP 

Desenvolver o 

raciocínio 

clínico sobre os 

CP 

Dinâmica em 

grupos com 

estudo de caso 

Atividade em 

grupo com 

apresentação 

ao final das 

atividades 

propostas 

Rubio AV, Souza 

JL. (Org.) Cuidado 

Paliativo pediátrico 

e perinatal, 2019. 

 

5º Encontro 

Aprendendo 

sobre 

comunicação de 

más notícias 

Aprimorar 

habilidades de 

comunicação 

Aula dinâmica 

com simulações 

sobre 

comunicação 

utilizando o 

Dinâmica em 

grupo 

Comunicação de 

notícias difíceis: 

compartilhando 

desafios na atenção 

à saúde /Rio de 



protocolo 

SPIKES 

Janeiro: INCA, 

2010. 

6º Encontro 

Compartilhando 

os conhecimentos 

sobre CP 

Explorar os 

conhecimentos e 

habilidades 

desenvolvidas 

sobre CP 

durantes os 

encontros. 

Roda de 

conversa, 

dramatização 

com a 

participação de 

todos. 

 

Dinâmica de 

grupo 

Todas as anteriores 

 

 

 

 

 

 

 


