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RESUMO 

Objetivos: identificar a percepção dos profissionais de enfermagem sobre os cuidados 

paliativos; descrever os cuidados paliativos empregados a criança e adolescente com câncer em 

fim de vida; elencar os temas que os profissionais consideram importantes de serem abordados 

em uma oficina sobre cuidados paliativos a criança e adolescente com câncer em fim de vida; 

discutir as melhores formas de abordagem dos temas sobre cuidados paliativos de fim de vida 

a criança e adolescente com câncer em oficinas, na perspectiva dos profissionais de 

enfermagem; propor oficinas para os profissionais de enfermagem sobre cuidados paliativos a 

criança e adolescente com câncer em fim de vida. Método: estudo exploratório e descritivo, 

com abordagem qualitativa, realizado com enfermeiros e técnicos de enfermagem de um setor 

de oncologia pediátrica de um hospital de referência em oncologia do Rio de Janeiro. Coleta de 

dados por meio da entrevista semiestruturada, durante os meses de julho e agosto de 2019. As 

entrevistas foram tratadas pelo software IRAMUTEQ®. Resultados: o método da classificação 

hierárquica descendente gerou 29 textos, 7.315 ocorrências, 210 segmentos de textos, com 

87,62 % de aproveitamento e 4 classes. Estas versaram sobre os cuidados paliativos na 

percepção da equipe de enfermagem; as necessidades da equipe de enfermagem para trabalhar 

com fim de vida; propostas para desenvolver a atividade educativa em cuidado paliativo de fim 

de vida, apresentou sugestões para a atividade educativa; as possíveis estratégias de ensino para 

utilização em atividade educativa em cuidado paliativo de fim de vida. Conclusão: foi possível 

identificar os temas para atividade educativa em cuidados de fim de vida, como o escopo dos 

cuidados paliativos, comunicação com paciente e família, estratégias de enfrentamento, manejo 

da dor, devendo ser adotado estratégias de ensino-aprendizagem que permitam a participação e 

interação. Contribuição: a proposta de oficinas baseadas nas necessidades apontadas pelos 

profissionais, aprimora habilidades e amplia os conhecimentos sobre a assistência em fim de 

vida, o que poderá refletir na melhora da qualidade da assistência para paciente e família. O 

produto dessa dissertação é uma proposta de oficinas para os profissionais de enfermagem sobre 

cuidados paliativos de fim de vida à criança e adolescente com câncer. 

Descritores: Cuidados paliativos; Assistência terminal; Neoplasias; Enfermagem; Criança; 

Adolescente; Educação continuada. 

  



 

 

Abstract 

Objectives: to identify the perception of nursing professionals about palliative care; describe 

the palliative care employed for children and adolescents with end-of-life cancer; list the topics 

that professionals consider important to be addressed in a workshop on palliative care for 

children and adolescents with cancer at the end of their lives; discuss the best ways to approach 

the topics on palliative care at the end of life for children and adolescents with cancer in 

workshops, from the perspective of nursing professionals; propose workshops for nursing 

professionals on palliative care for children and adolescents with end-of-life cancer. Method: 

exploratory and descriptive study, with a qualitative approach, conducted with nurses and 

nursing technicians from a pediatric oncology sector of a reference hospital in oncology in Rio 

de Janeiro. Data collection through semi-structured interviews, during the months of July and 

August 2019. The interviews were handled by the IRAMUTEQ® software. Results: the 

descending hierarchical classification method generated 29 texts, 7,315 occurrences, 210 text 

segments, with 87.62% of use and 4 classes. These dealt with palliative care in the perception 

of the nursing team; the needs of the nursing team to work with the end of life; proposals to 

develop the educational activity in palliative care at the end of life, presented suggestions for 

the educational activity; the possible teaching strategies for use in educational activities in 

palliative care at the end of life. Conclusion: it was possible to identify the themes for 

educational activity in end-of-life care, such as the scope of palliative care, communication with 

patient and family, coping strategies, pain management, and teaching-learning strategies should 

be adopted that allow participation and interaction. Contribution: the proposal for workshops 

based on the needs pointed out by the professionals, improves skills and expands knowledge 

about end-of-life care, which may reflect on improving the quality of care for patients and 

families. The product of this dissertation is a proposal for workshops for nursing professionals 

on palliative care at the end of life for children and adolescents with cancer. 

Descriptors: Palliative care; Terminal care; Neoplasms; Nursing; Child; Adolescent; 

Continuing education. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Resumen 

Objetivos: identificar la percepción de los profesionales de enfermería sobre los cuidados 

paliativos; describir los cuidados paliativos utilizados para niños y adolescentes con cáncer al 

final de sus vidas; enumerar los temas que los profesionales consideran importante abordar en 

un taller sobre cuidados paliativos para niños y adolescentes con cáncer al final de sus vidas; 

discutir las mejores formas de abordar los temas de los cuidados paliativos al final de la vida 

de niños y adolescentes con cáncer en talleres, desde la perspectiva de los profesionales de 

enfermería; proponer talleres para profesionales de enfermería sobre cuidados paliativos para 

niños y adolescentes con cáncer en etapa terminal. Método: estudio exploratorio descriptivo, 

con abordaje cualitativo, realizado con enfermeros y técnicos de enfermería de un sector de 

oncología pediátrica de un hospital de referencia en oncología de Rio de Janeiro. Recolección 

de datos mediante entrevistas semiestructuradas, durante los meses de julio y agosto de 2019. 

Las entrevistas fueron manejadas por el software IRAMUTEQ®. Resultados: el método de 

clasificación jerárquica descendente generó 29 textos, 7.315 ocurrencias, 210 segmentos de 

texto, con 87,62% de uso y 4 clases. Estos versaron sobre cuidados paliativos en la percepción 

del equipo de enfermería; las necesidades del equipo de enfermería para trabajar con el final de 

la vida; propuestas para desarrollar la actividad educativa en cuidados paliativos al final de la 

vida, presentó sugerencias para la actividad educativa; las posibles estrategias didácticas para 

su uso en actividades educativas en cuidados paliativos al final de la vida. Conclusión: fue 

posible identificar los temas para la actividad educativa en los cuidados al final de la vida, como 

el alcance de los cuidados paliativos, la comunicación con el paciente y la familia, las 

estrategias de afrontamiento, el manejo del dolor y se deben adoptar estrategias de enseñanza-

aprendizaje que permitan la participación. e interacción. Contribución: la propuesta de talleres 

a partir de las necesidades señaladas por los profesionales, mejora las habilidades y amplía el 

conocimiento sobre la atención al final de la vida, lo que puede reflejarse en la mejora de la 

calidad de la atención a los pacientes y sus familias. El producto de esta disertación es una 

propuesta de talleres para profesionales de enfermería sobre cuidados paliativos al final de la 

vida de niños y adolescentes con cáncer.. 

Descriptores: Cuidados paliativos; Cuidado terminal; Neoplasias; Enfermería; Niño; 

Adolescente; Educación contínua.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aproximação com a temática de estudo 

O interesse por desenvolver o estudo na área de oncologia pediátrica, mais 

especificamente em cuidados paliativos, surgiu da minha experiência profissional e acadêmica.  

Na graduação em enfermagem aprendi prioritariamente sobre a assistência curativa, 

direcionada a salvar e manter a vida. Ao entrar na residência em enfermagem oncológica em 

uma instituição de referência nacional no tratamento e ensino em oncologia localizada no 

município do Rio de Janeiro, deparei-me com um campo novo de conhecimento, o dos cuidados 

paliativos, que tem assistência direcionada a promoção da qualidade de vida dos pacientes e 

suas famílias. 

Durante a residência em oncologia aprendi os conceitos teóricos dos cuidados 

paliativos, a importância deste cuidado singular e essencial na assistência ao paciente com 

câncer fora de possibilidade de cura atual.  

Na referida instituição, onde realizei a residência, há um hospital para o atendimento de 

pacientes com câncer em cuidados paliativos ofertados de modo exclusivo. Lá aprendi a 

desenvolver um cuidado mais holístico, não focado apenas na manutenção da vida, e sim na 

promoção do bem-estar, conforto, apoio emocional ao paciente, e sua família, que devido a 

progressão da doença oncológica o tratamento curativo já não era mais possível. 

Ao término da residência ingressei como enfermeira concursada em um hospital geral 

público do Rio de Janeiro no setor de clínica médica, no qual pude perceber e vivenciei a 

necessidade de sensibilidade e conhecimento da equipe de saúde sobre cuidados paliativos, uma 

vez que muitas pessoas atendidas nesta unidade tinham doenças e condições ameaçadoras da 

vida. Posteriormente, iniciei uma nova trajetória profissional como enfermeira do quadro 

efetivo da referida Instituição onde realizei a residência em enfermagem oncológica, na qual 

fui lotada no setor de enfermaria pediátrica.  

Este setor atende crianças e adolescentes até 19 anos com doenças onco-hematológicas, 

especialmente leucemias e linfomas (chamados tumores líquidos), e tumores sólidos como, 

osteossarcoma, neuroblastomas, tumores do sistema nervoso central entre outros. As 

internações ocorrem por motivos que vão desde a fase de confirmação do diagnóstico, de 

tratamento com finalidade curativa e quando estão em cuidados paliativos exclusivos para 

controle dos sintomas, assim como os que estão em fim de vida. 
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Os cuidados paliativos exclusivos devem ser adotados quando há concordância em não 

realizar qualquer tratamento que prolongue a vida e um dos critérios de indicação é que o 

paciente tenha a expectativa de vida menor ou igual a seis meses.1  

Por se tratar de uma abordagem diferenciada com foco no conforto e qualidade de vida 

do paciente, em detrimento dos tratamentos com proposta curativa até então empregados na 

qual a possibilidade de morte da criança e adolescente é uma realidade. Pude observar que para 

alguns membros da equipe de enfermagem, a assistência paliativa é fonte de dúvida e 

insegurança no cuidado que deve ser prestado. Especialmente quando se trata daqueles 

empregados no fim de vida, ou seja, quando há expectativa de morte da criança ou adolescente. 

Vale destacar que na instituição, onde atuo, não há um setor específico para atendimento de 

crianças e adolescentes fora de possibilidades de cura, em cuidados paliativos de modo 

exclusivo.   

O paciente fora de possibilidade de cura é entendido como aquele em que a doença 

avança e o tratamento curativo perde a eficácia e o poder de oferecer um controle razoável da 

doença.2 Já o indivíduo em fase final da vida é aquele em que o processo de morte se 

desencadeia de forma irreversível e o prognóstico de vida pode ser esperado para  dias a 

semanas, nesta fase os cuidados paliativos se tornam imperiosos e complexos o bastante 

exigindo  uma atenção específica e contínua ao paciente e à sua família, a fim de prevenir uma 

morte caótica e com muito sofrimento.2 Nesta fase, de fim de vida, criança e adolescente e sua 

família precisarão de um maior apoio e suporte da equipe de enfermagem devido a evolução do 

quadro clínico, e por ser um momento tão peculiar e sofrido para pacientes e família, sendo 

primordial que os profissionais sejam qualificados para essa assistência através de atividades 

educativas. Foi com esse olhar voltado para promoção de uma melhor qualidade de atendimento 

a criança e adolescente na fase final de vida e sua família e para um maior aprimoramento dos 

profissionais de enfermagem que resolvi pesquisar sobre a temática. 

 

1.2Contextualização do objeto de pesquisa 

O câncer em crianças e adolescentes (de 0 a 19 anos) é considerado raro quando 

comparado com o câncer em adultos, corresponde a 1 a 4 % de todos os tumores malignos 

registrados no Brasil.3 

Apesar de ser considerado raro em relação ao em adultos, no Brasil o câncer já 

representa a primeira causa de morte (8% do total) por doença nessa faixa etária. Atualmente, 

devido a evolução nas últimas décadas no tratamento do câncer na criança e adolescente, cerca 

de 80% dessa clientela pode ser curada se tratada em centros especializados e evidentemente, 
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se diagnosticadas na fase inicial da doença. Estima-se que ocorrerão cerca de 8.460 casos novos 

de câncer infanto-juvenil no Brasil em 2020.4 

Muitas doenças, outrora tidas como fatais se transformaram em doenças crônicas, como 

o câncer, devido a evolução tecnológica e ao aprimoramento da terapêutica, levando muitos 

portadores dessas doenças a terem uma maior expectativa de vida.5  Esses avanços no campo 

tecnológico, farmacológico, diagnóstico são utilizados na tentativa de se alcançar o sucesso na 

cura do paciente.6 Entretanto para melhor qualidade de vida é importante o emprego de 

cuidados que visem o conforto daqueles com condições que ameaçam a  continuidade da vida, 

ou seja, os cuidados paliativos.  

Esses cuidados paliativos devem ser integrados a assistência de todos as pessoas com 

doença ameaçadora da continuidade da vida, como o câncer, desde seu diagnóstico e com o 

passar do tempo, caso o paciente não tenha mais benefício com  a proposta terapêutica curativa,  

ele deve iniciar o tratamento paliativo de modo exclusivo, sendo acompanhado até os cuidados 

de fim de vida. 

O objetivo desses cuidados é de aliviar os sintomas físicos, a dor intensa e o sofrimento 

emocional e espiritual em pacientes com doenças crônico-degenerativas ou em fase final, 

utilizando uma visão holística, e objetivando, acima de tudo, aprimorar a qualidade de vida do 

paciente, sem interferir para antecipar ou adiar a morte.7 

A integração desses cuidados paliativos pediátricos (CPP), na oncologia, ao diagnóstico 

tem como objetivos a promoção da continuidade do cuidado, a possibilidade de se planejar com 

o paciente e sua família o seu cuidado durante o tratamento oncológico, o apoio ou ajuda aos 

parentes, prover um excelente controle dos sintomas, ajudar os pais nas tomadas de decisões 

para e com as suas crianças ou adolescentes para que sejam minimizados o sofrimento para 

todos.8 

Quando o sucesso em busca da cura não ocorre, a doença na criança  e adolescente não 

responde mais aos tratamentos, após todas as possibilidades curativas empregadas, ela  é 

diagnosticada como fora de possibilidade de cura, o que leva a adoção dos cuidados paliativos 

de modo exclusivo.9 Neste caso, os cuidados devem ser considerados aos pacientes cuja a 

possibilidade de  tratamento de manutenção ou prolongamento da vida se esgotaram, que 

apresentam sofrimento moderado a intenso e que escolhem pela manutenção do conforto e 

dignidade da vida humana.5  Esses cuidados paliativos de modo exclusivo visam a promoção 

do conforto e o controle dos sintomas. 

Com a finalidade da promoção dos cuidados paliativos é necessário a atuação de uma 

equipe composta por médico, enfermeiro, psicólogo, assistente social entre outros, por ter uma 
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abordagem complexa e que necessita atender o ser cuidado e sua família em todas as suas 

dimensões.5 E deve ter a habilidade de compreender o ser paciente e sua família na sua 

subjetividade e complexidade para atender as necessidades de forma humanizada e integral, 

promovendo ações que favoreçam a sobrevida digna e o controle adequado dos sintomas físicos, 

psicológicos e espirituais.10 

Essa equipe multidisciplinar é fundamental pelas demandas das crianças e adolescentes 

em cuidados paliativos, que devem ser assistidos em todas as suas dimensões, o que não 

compete apenas a uma categoria profissional. Cada membro da equipe pode e deve ajudar o 

outro para promoção da melhor assistência, além da ajuda entre os membros da equipe por se 

tratar da relação humana, ao qual o emocional do profissional também é importante ser 

valorizado.  

Em um estudo sobre os cuidados paliativos pediátricos com a equipe multidisciplinar, 

as falas dos entrevistados revelam a complexidade envolta no ato de cuidar dessa criança e 

adolescente, observando-se a necessidade de amplo conhecimento técnico e científico, a 

sobrecarga emocional despertada e a necessidade de continuar a atender as outras crianças 

internadas.11 

Como componentes da equipe, que atende essas crianças e adolescentes, os profissionais 

de enfermagem são fundamentais pela essência da sua formação que é baseada na arte do cuidar. 

Desde os primórdios da filosofia do cuidado paliativo ficou evidente a importância dessa 

categoria uma vez que a proposta de melhor qualidade de vida nos últimos dias de vida partiu 

do conhecimento de uma enfermeira, Cicely Saunders, que depois tornou-se médica.12 

A equipe de enfermagem tem um papel fundamental por ter os profissionais 

responsáveis por humanizar a assistência, com ações direcionadas as reais demandas que o 

paciente apresenta, podendo reconhecê-las rapidamente, seja de forma objetiva, verbal, ou não 

verbal, e quando possível suprindo-as da melhor maneira possível, e quando não lhe couber, 

tendo voz e ajuda de uma equipe multiprofissional.13  

Apesar da necessidade de cuidado que a criança e ao adolescente em cuidados paliativos 

de fim de vida requerem, assim como os seus familiares, observa-se as dificuldades que alguns 

membros da equipe de enfermagem têm para realizá-los, por vezes, evitam inclusive entrar no 

quarto do paciente.                                                                                                                                

Pelo modelo adotado pelas escolas de saúde, voltados para o curativismo, ou por 

aspectos culturais ou espirituais, o que pode ser observado é o despreparo desses profissionais 

para lidarem com a morte, no que concerne aos cuidados paliativos.14  
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Apesar da assistência ao paciente em processo de morte fazer parte do cotidiano do 

profissional, observa-se que esses profissionais apresentam dificuldades para interagir com os 

familiares e prestar os cuidados necessários ao paciente, sendo esta ação uma fonte geradora 

para muitos trabalhadores de sentimento e reações, na maioria das vezes, de sofrimento.15 

Essa formação acadêmica deficitária implica para as instituições de saúde a necessidade 

de ofertar, para os profissionais, suporte psicológico e educação permanente sobre a temática 

da morte, já que esta é percebida como processo complexo e de difícil aceitação, o que exige 

um preparo dos profissionais.16 

Alguns membros da equipe de enfermagem, têm insegurança, por exemplo para 

administrar e até instalar alguns drippings medicamentosos, como opiáceos, com receio de 

provocar ou acelerar a morte da criança ou adolescente, essas concepções errôneas ou falta de 

conhecimento podem prejudicar o paciente prolongando a sua dor e também causar no 

profissional sentimento de frustração ou culpa. 

Essa falta de compreensão por alguns membros da equipe de enfermagem sobre 

analgesia ou sedação também foi apontada em um estudo, que concluiu ser fundamental a 

capacitação da equipe sobre esses cuidados, o processo de morrer, morte e luto.17 

Esta dificuldade de realização, ou de entendimento sobre os cuidados paliativos por 

alguns membros da equipe de enfermagem pode gerar conflitos dentro da equipe, uma 

comunicação prejudicada entre os profissionais e entre os familiares, o que pode suscitar 

dúvidas e sentimento de insegurança sobre a proposta paliativista, podendo assim prejudicar a 

qualidade da assistência. 

Um estudo de revisão integrativa (RI) evidenciou que o trabalho em CP na oncologia 

pediátrica gera sofrimento e uma variedade de emoção aos profissionais; sendo primordial que 

a abordagem dos cuidados paliativos esteja presente na grade curricular possibilitando, pelo 

menos o contato teórico com a temática durante a formação do profissional de saúde.18 

Existem muitas barreiras para a implementação dos cuidados paliativos e de fim de vida 

a criança com câncer e adolescente, sendo apontadas como barreiras as concepções errôneas 

sobre o que compete cada cuidado, em qual momento eles devem ser implementados, qual o 

escopo dos cuidados paliativos e o reduzido número de pesquisas nessa área.19 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) aponta ainda outras  barreiras para a 

implementação dos cuidados paliativos, como a falta de compreensão entre os formuladores de 

políticas públicas, os profissionais de saúde e o público em geral sobre  os benefícios que eles 

podem ofertar aos pacientes e aos sistemas de saúde, as barreiras culturais e sociais, tais como  
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crenças sobre a morte e  o morrer e concepções errôneas  sobre melhorar o acesso dos pacientes 

à analgesia por opioides.20 

Assim, uma proposta de atividade educativa para a equipe de enfermagem na oncologia 

pediátrica sobre cuidados paliativos de fim de vida visa a possibilidade de (re)apresentar a 

filosofia dos cuidados paliativos ao profissional e para que este possa desenvolver um cuidado 

diferenciado baseado nos princípios dos cuidados paliativos, que difere em muito do princípio 

curativista e intervencionista. 

Aprimorar os conhecimentos dos profissionais de enfermagem sobre os cuidados 

paliativos no fim de vida pode inclusive ajudá-los a trabalhar seus sentimentos frente à criança 

e adolescente em processo de morte, pois quando têm-se conhecimento sobre o porquê de 

realizar ou não certos procedimentos, isto permite ao profissional desenvolver sentimentos de 

segurança para o cuidado realizado,  o empoderamento do profissional. 

Em um estudo bibliométrico, os autores concluem que a escassez de publicações 

científicas relacionadas aos cuidados paliativos oferecidos aos clientes oncológicos acarreta um 

déficit de atualizações sobre a temática, principalmente para os profissionais da saúde 

envolvidos, que lidam diariamente com pacientes com câncer.21 

Uma educação permanente sobre as bases dos cuidados paliativos e a promoção de 

educação e treinamento em cuidados de fim de vida, tanto para os enfermeiros quanto outros 

membros da equipe de saúde é uma ação benéfica, para que não ocorra um déficit no 

aprendizado para a equipe de saúde e consequentemente uma maior probabilidade da 

criança/adolescente que está em processo de morte não receba um tratamento adequado para os 

cuidados de  fim de vida.19 

Um estudo sobre a educação em cuidados paliativos na América Latina concluiu que 

ainda há falta de oportunidade de treinamentos sobre a temática na maioria das regiões na 

América Latina. Acrescenta a necessidade de integrar os cursos existentes em programas de 

treinamento e garantir que o treinamento esteja disponível no nível de graduação, bem como na 

forma de educação permanente.22 

Como já citado, os estudos19,20,21,22 enfatizam a necessidade de promover atividades 

educativas para os profissionais de enfermagem sobre cuidados paliativos e cuidados de fim de 

vida. A educação na área da saúde através da educação permanente em saúde é primordial para 

qualificação e atualização da equipe e evidentemente para que esse profissional seja também 

um educador para outros disseminando o conhecimento apreendido. 

A educação permanente em saúde pode ser entendida como uma estratégia que visa 

favorecer transformações nas práticas do trabalho, baseando-se em reflexões críticas, 
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oportunizando o encontro entre o mundo da formação científica e o mundo do trabalho, 

através da interseção entre o aprender e o ensinar na realidade dos serviços. Os métodos de 

educação permanente em saúde têm como escopos a modificação das práticas dos profissionais 

e da própria organização do trabalho.23 

Por se tratar de um cuidado diferenciado no qual os profissionais envolvidos necessitam 

desenvolver habilidades intrínsecas para lidar e trabalhar com a criança e adolescente sem 

perspectiva de cura e em processo de morte, são requeridos desses profissionais um maior 

preparo para esse cuidado. Nessa perspectiva, são importantes as ofertas de ações educativas, 

tais como oficinas, com o intuito de instrumentalizá-los, dando voz aos mesmos para expor o 

que conhecem e suas dúvidas, assim o conteúdo pode ser mais atraente e atender suas demandas 

de aprendizagem. 

A oficina pedagógica constitui um espaço para construção coletiva do conhecimento, de 

análise da realidade, de um confronto e troca de experiências.24 Entende-se que a oficina é um 

espaço para democratizar a aprendizagem, onde o movimento de aprender e ensinar é realizado 

por todos.  

Uma proposta educativa baseada nos problemas deve permitir a relação dialógica entre 

o educando e o educador, nesse processo ambos aprendem juntos, visto que a educação não 

pode ser vista como uma prática de depósito de conteúdos apoiada em concepções de seres 

vazios.25 Neste sentido, torna-se relevante ouvir os sujeitos para que esses apontem seus 

conhecimentos e os temas de interesse a serem trabalhados nas atividades educativas, tais como 

oficinas. 

Com base no exposto delimitou-se o seguinte objeto de estudo: proposta de oficinas 

junto aos profissionais de enfermagem sobre cuidados paliativos a criança e adolescente com 

câncer em fim de vida. 

 

1.3 Questões norteadoras  

Quais as percepções dos profissionais de enfermagem sobre os cuidados paliativos a criança 

e adolescente com câncer em fim de vida? 

Quais os cuidados paliativos empregados pelos profissionais de enfermagem a criança e 

adolescente com câncer em fim de vida? 

Quais os temas que os profissionais consideram importantes de serem abordados em uma 

oficina de cuidados paliativos a criança e adolescente com câncer em fim de vida? 

Como os profissionais de enfermagem gostariam que os temas sobre cuidados paliativos de 

fim de vida à criança e adolescente com câncer fossem abordados em oficinas? 
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1.4Objetivos  

a) Identificar as percepções dos profissionais de enfermagem sobre os cuidados paliativos.  

b) Descrever os cuidados paliativos empregados pelos profissionais de enfermagem à criança e 

adolescente com câncer em fim de vida. 

c) Elencar os temas que os profissionais consideram importantes de serem abordados em uma 

oficina sobre cuidados paliativos a criança e adolescente com câncer em fim de vida. 

d) Discutir as melhores formas de abordagem dos temas sobre cuidados paliativos de fim de 

vida à criança e adolescente com câncer em oficinas, na perspectiva dos profissionais de 

enfermagem. 

e) Propor oficinas para os profissionais de enfermagem sobre cuidados paliativos a criança e 

adolescente com câncer em fim de vida. 

 

1.5 Justificativa  

O câncer é uma doença de grande impacto social. Apesar de termos avançado no seu 

tratamento, infelizmente, ainda é uma patologia que pode deixar sequelas, causar incapacitação 

e levar ao óbito. Nesse interim se faz necessário pesquisas voltadas para o câncer, com a 

finalidade de evitar, prevenir seus agravos e promover qualidade de vida, principalmente para 

aqueles que estão fora de possibilidade de cura.  

O câncer é gerador de muitas mudanças na rotina do paciente e seus cuidadores, o 

trabalho com criança e adolescente com câncer envolve aspectos diferenciados, com todas as 

implicações psicológicas, emocionais e sociais que este diagnóstico acarreta na vivência de 

todos os que estão inseridos no processo de cuidar, o que exige uma preparação e capacitação 

maior dos profissionais para lidar com as situações desencadeadas pelo diagnóstico até à morte 

do paciente.26 E, inclusive acompanhamento do luto da família. 

Estudos que objetivam disseminar a filosofia dos cuidados paliativos na prática clínica, 

sobretudo para capacitar profissionais que atuam na assistência à criança e ao adolescente em 

cuidados paliativos, em processo de morte, morte e no luto e na formação de futuros 

profissionais de saúde, são apontados como essenciais.27 

Este estudo se justifica ainda pela relevância da temática, uma vez que a Agenda 

Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde (ANPPS) descreve estudos sobre a saúde da 

criança e adolescente e pesquisas sobre neoplasias, que é uma doença crônica, como temas 

prioritários para o Ministério da Saúde.28 Essas temáticas também são apontadas como temas 

prioritários de pesquisa em enfermagem.29 
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Para maior aproximação com a temática de estudo, foi realizada uma revisão integrativa 

a fim de identificar o que há publicado na literatura científica sobre estratégias de ensino 

realizadas junto aos profissionais de enfermagem em cuidados paliativos.  

O caminho metodológico dessa revisão seguiu as seguintes etapas: formulação da 

questão norteadora da pesquisa, a busca nas bases de dados, coleta dos dados, avaliação dos 

dados coletados, análise e interpretação dos mesmos e apresentação dos resultados.30 

Dessa forma, a questão norteadora deste estudo foi “Quais são as estratégias de ensino 

utilizadas nas atividades de educação permanente dos profissionais de enfermagem em 

cuidados paliativos?” 

 Foram incluídos artigos originais com resumo e texto completo, publicados entre 2014 

a 2019, disponível eletronicamente, em português, inglês ou espanhol; que apresentassem a 

estratégia educacional, realizados com profissionais de enfermagem; com a avaliação da 

intervenção educativa. Excluíram-se aqueles que envolviam acadêmicos e treinamento de 

treinadores. 

A busca dos artigos foi realizada nos meses de fevereiro e março de 2019, nas seguintes 

bases de dados: CINAHL(Cummulative index to nursing and allied health literature), LILACS 

(Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), BDENF  (Base de dados em 

Enfermagem), SCIELO (Scientific Electronic Library Online)  e PubMed (Public/Publish 

Medline). Os descritores utilizados, combinados com os operadores booleanos (AND e OR) 

estão exemplificados na estratégia de busca do quadro 1: 

 

Quadro 1 - Estratégia de busca nas base de dados. Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 2019 

Títulos CINAHL Decs termos/  BDENF 

 SCIELO  e   LILACS    

MeSH Terms/ PUBMED 

“nurse” OR “nurses” OR 

“nursing” AND 

“continuing education in 

nursing” OR “continuing 

education for nurses” OR 

“continuing education” 

AND “method of teaching” 

OR “teaching strategies”  

AND  “palliative care 

education” OR “palliative 

care education for nurses”  

“enfermeiro” OR 

enfermagem AND educação 

continuada em enfermagem 

OR educação continuada  

AND Ensino OR educação 

AND cuidados paliativos 

"Nurses" OR "Nursing" AND 

"Education, Nursing, 

Continuing" OR "Education, 

Continuing" AND "Teaching" 

OR "education" AND "Hospice 

and Palliative Care Nursing" 

OR "Palliative Care" 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019 
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Para a seleção dos estudos foi utilizado as recomendações PRISMA (Preferred 

Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) definida como uma diretriz que 

objetiva ajudar autores a melhorarem a qualidade do relato dos dados da Revisão Sistemática e 

Metanálise. O PRISMA é composto de um checklist de 27 itens e um diagrama de fluxo de 

seleção de artigos de quatro fases que está descrito no fluxograma a seguir:31  

Figura 1- Fluxograma da seleção dos estudos a partir da recomendação PRISMA. Rio de 

janeiro, RJ, Brasil, 2019 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019 

Para a identificação dos estudos incluídos na RI foi desenvolvido o quadro 02 contendo: 

código dos artigos, autor principal, ano da publicação, país do estudo, objetivo principal e 

participantes. 

Quadro 2: Identificação dos estudos: Rio de janeiro, RJ, Brasil, 2019 

Cód. 

artigo 

Autor principal 

Ano / País 

Objetivo Participantes 

A132 Harden K  

2017    

EUA 

Melhorar os conhecimentos, atitudes e 

comportamentos dos enfermeiros em 

oncologia sobre os CP. 

   46 Enfermeiros 

   (Enf.)  

 

  
  
  
  
  
  
  
  

  

Registros identificados por meio de  
pesquisa nas bases de dados   

In
cl

u
sã

o
 

o
 

Id
en

ti
fi

ca
çã

o
  

Registros identificados   

em outras fontes 

Registros encontrados   

(n= 719 )  

Artigos rastreados 
(n = 565)  

Artigos excluídos:          
Repetido nas bases de dados, não 

encontrados na íntegra 

 (n = 154)  

Artigos avaliados para 

elegibilidade   
(n= 73) 

  

Artigos excluídos  
( (n =61) 

   

 
Artigos incluídos na revisão 

(n= 12) 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2019 

 

O quadro 3 apresenta uma síntese do método, estratégias de ensino e resultados dos 

artigos selecionados para esta revisão.  

Quadro 3 – Síntese dos artigos selecionados. Rio de janeiro, RJ, Brasil, 2019 

A2 33 Taleghani F 

2018/Irã 

Capacitar enfermeiros para fornecer CP a 

pacientes com câncer e suas famílias. 

24 Enf. 

 

A3 34 Pesut B 

 2015 

Canadá 

Avaliar os resultados de uma intervenção 

educacional em CP usando um método 

baseado em equipe. 

22 Enf. e 13 

trabalhadores 

domiciliares 

A4 35 Chen Y 

2017 

Taiwan 

Avaliar o impacto na confiança de 

profissionais pediátricos e atitudes 

relacionadas à manejo de dor e sintomas.  

53 Enf. e 

18 pediatras 

 

A5 36 

 

 

Morita T 

 2014  

Japão 

Determinar o impacto de um novo programa 

de educação com foco no cuidado dos 

sentimentos de insignificância dos pacientes. 

76 Enf. 

 A637 Mehta A  

2017  

EUA 

Avaliar se enfermeiros de um hospital da 

comunidade demonstram conhecimentos 

sobre CP. 

50 enf. 

A738 Boyle D 

2017 

EUA 

Descrever o desenvolvimento, a 

implementação e resultados de uma 

colaboração multicêntrica para ensinar 

habilidades de comunicação em CP na UTI.  

458 Enf.  

A839 Pan H 

2017/Taiwan 

Investigar a eficácia de dois métodos sobre 

conhecimento, atitude e prática  sobre CP. 

180 Enf. 

    

A940 Anderson W 

2017 /EUA  

Implementar e avaliar um programa de 

desenvolvimento em CP na UTI. 

428 Enf. 

A10 41 

 

 

Sand L 

 2018  

Suécia 

Investigar se um modelo de treinamento 

poderia dar a equipe de CP um maior 

conhecimento e preparação.  

24Enf.e 

11profissionais  

  de saúde.  

A1142 Griffiths J  

2015 

Inglaterra 

Pilotar um modelo de habilidades de 

comunicação baseado em evidências com 

enfermeiros. 

33 Enf. 

A12 43 Renton K 

2017  

Inglaterra 

Estabelecer se a participação em um dia de 

simulação paliativa pediátrica melhorou a 

confiança e conhecimento. 

57(Enf. e outros 

profissionais de 

saúde) 

Cód. 

Artigos 

Método/ Estratégia de 

Ensino 

                            Resultado 

A132 Ativa/ discussão em 

aula, estudo de caso e 

discussões em grupos. 

 

Aumentou o conhecimento, atitudes e 

comportamento. Aumentou o número de conversas 

com a família. 

A233  Tradicional e ativa /   

aula expositiva e 

treinamento clínico à 

beira do leito. 

Aumentou o conhecimento, atitude e desempenho.   O 

desenvolvimento profissional foi a consequência mais 

importante. 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2019 

Amostra final compreendeu em 12 (100%) artigos (quadro 2), todos de periódicos 

internacionais. Os países de origem das publicações que compuseram a amostra foram: Estados 

Unidos da América (EUA) com quatro (33,33%), Taiwan e Inglaterra com dois (16,66%) cada. 

A334 Ativa/aprendizagem 

baseada em equipe, 

aulas presenciais e a 

distância/  discussões 

em grupos e estudo de 

caso. 

 

Aumentou o conhecimento e competência para os 

trabalhadores de saúde domiciliares. No entanto, não 

houve mudanças significativas na autopercepção de 

competência  para enfermeiros. 

A435 Ativa/Palestras, estudos 

de caso, dramatização e 

visualizações de vídeos. 

 

 Aumentou os níveis de confiança e  atitudes. Porém 

enfatizam a necessidade de aprofundar a temática e 

abordar outras. 

A536 

 

Ativa/Palestras, estudo 

de caso, dramatização. 

 

Aumento na autoconfiança dos enfermeiros e efeitos 

modestos nas atitudes e práticas.  

 A637 Tradicional e Ativa/ 

aula expositiva, folha 

impressa e discussão em 

grupo. 

 

Aumentou o conhecimento e confiança para iniciar 

conversas com paciente e família sobre CP. 

A738 Ativa/oficina de 

comunicação, estudo de 

caso. 

 

Aumentou a confiança e habilidade em realizar tarefas 

de comunicação de CP e de contribuir para reuniões 

familiares. 

A839 Tradicional e Ativa/    

folha impressa (grupo 

controle) e vídeo (grupo 

experimental). 

 

Comparado com o grupo de educação em papel 

tradicional, o grupo de educação com vídeo  

multimídia melhorou em conhecimentos. 

A940 Ativa/ oficina, 

discussões em grupos, 

dramatização, estudo de 

caso. 

 

Aumentou as habilidades de comunicação em CP. 

A1041 

 

 

Ativa/seminários, 

palestras, discussões em 

grupos. 

 

Aumentou o conhecimento sobre estratégias de 

enfrentamento, como diferenciar os tipos de solidão e 

sobre insignificância. 

A1142 Ativa/ trabalho em 

grupo focal e 

dramatização. 

 

Aumentou a confiança nas habilidades de 

comunicação. 

A1243 Ativa/simulação 

realística, estudo de 

caso. 

Aumentou a confiança e conhecimento após o curso 

de simulação. 
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Irã, Canadá, Japão e Suécia com um (8,33%) estudo cada. Com relação ao ano de publicação, 

o ano de 2017 foi o que obteve o maior número de publicações sete (58,31%), seguido dos anos 

de 2018 e 2015 com duas (16,66%) cada e 2014 com uma (8,33%) publicação. 

Oito (66,64%) estudos foram realizados apenas com profissionais de enfermagem e 

quatro (33,33%) estudos foram realizados com profissionais de enfermagem e outras categorias. 

Os estudos tiveram uma grande variação do número de participantes, o maior com 458 

e o menor com 24 participantes. Essa variação não influenciou nos resultados. Nos resultados, 

os campos mais investigados foram: conhecimento, atitude, comportamento e confiança. Os 12 

(100%) estudos apresentaram ganhos em campos investigados. O campo do conhecimento foi 

o mais avaliado com sete (58,31 %) estudos. 

 Nove (75%) estudos utilizaram exclusivamente metodologias ativas (MA) e três (25%) 

dos estudos realizaram metodologias mistas de ensino, com o uso do método tradicional (MT), 

como aula expositiva, associada a MA, como seminários. Nenhum, zero (0%), estudo realizou 

apenas MT de ensino. 

Todos os estudos, 12 (100%), utilizaram mais de uma estratégia de ensino (EI). A 

estratégia mais utilizada, em sete (58,31%) estudos, foi o estudo de caso. Um (8,33%) estudo 

realizou comparação entre MA e MT, nessa comparação a MA apresentou o melhor resultado. 

Os estudos evidenciaram a necessidade de promover atividades de educação permanente 

com os profissionais de saúde em cuidados paliativos.  Pode ser observado nos resultados que 

as atividades proporcionaram benefícios para os profissionais, como o aumento do 

conhecimento, da confiança para atender o paciente em CP e sua família.  

Para os profissionais de enfermagem que estão diretamente relacionados aos cuidados 

com os pacientes,13 por muitas vezes os acompanham desde o diagnóstico até a fase de fim de 

vida, a educação em CP deve ser priorizada. 

Para promover a educação em CP para os profissionais de enfermagem e alcançar o 

sucesso, se deve considerar principalmente os componentes dos programas de treinamento e os 

métodos utilizados.32 É fundamental que o conteúdo programático seja atrativo, direcionado ao 

campo de atuação dos profissionais e os métodos, as estratégias de ensino utilizadas devem 

favorecer a interação entre os profissionais e o educador, aproximar a teoria da realidade da 

prática profissional, estimulando assim a adesão dos profissionais nas atividades educativas que 

devem ser rotineiras. 

No desenvolvimento das atividades educativas a MA foi a mais utilizada nos estudos. 

A metodologia ativa tem uma concepção de educação crítico-reflexiva firmada no estímulo ao 

processo ensino-aprendizagem, resultando em envolvimento por parte do aluno na busca do 
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conhecimento.44 É centrada no aluno, que deve junto com o professor fazer parte do processo 

ensino-aprendizagem. 

Enquanto, no método tradicional, os docentes repassam seu conhecimento aos alunos, 

normalmente por meio de exposição verbal da matéria e/ou demonstração.45 Neste método o 

objetivo é a transmissão de conteúdo. 

A escolha pelo método também estará relacionada a escolha das estratégias de ensino.46 

Como exemplos de estratégias de ensino, que são MA utilizadas nos estudos, temos: palestras; 

aprendizagem baseada em equipe; seminários; estudo de caso; oficinas; apresentação de filmes; 

dramatizações, ente outras.47 

Foram utilizadas várias estratégias de ensino, a mais utilizada foi o estudo de caso. O 

estudo de caso é realizado através de  uma pesquisa empírica que busca explorar um fenômeno 

contemporâneo em seu contexto natural, utilizando variadas fontes de evidências.48 O estudo 

de caso permite  através da simulação de um caso clínico a reflexão, utilizando o embasamento 

teórico, sobre os cuidados de enfermagem a serem realizados. 

Como o foco dos CP é uma atenção holística, direcionada a atender os pacientes em 

todas as suas dimensões, não apenas física-biológica, mas emocional, espiritual e o suporte ao 

seu familiar, a utilização de EI  como a dramatização, que foi utilizada nos  estudos A4, A5, A9 

e A11, representa uma possibilidade a ser mais explorada no ensino dos CP. A dramatização é  

uma estratégia que favorece o aprendizado, confere significados aos conteúdos, ajuda no 

desenvolvimento de habilidades técnicas e de comunicação, na compreensão do ser humano de 

maneira holística, além de fornecer um ambiente calmo e seguro para o processo de ensino-

aprendizagem, com mais confiança.49 Este tipo de EI pode estimular a interação, a troca de 

experiências, a percepção do papel do outro, a colaboração com a equipe e com 

paciente/família. 

O estudo A1 abordou a experiência de capacitar enfermeiras da oncologia para 

desenvolvimento de conversas sobre os CP. Essa necessidade de capacitação dos profissionais 

vem da observação que estes frequentemente não têm o conhecimento e a confiança para 

realizar conversas significativas sobre CP.40,50 As estratégias de ensino utilizadas, discussão em 

aula, estudo de caso e discussões em grupos, foram efetivas.  Os enfermeiros receberam créditos 

educativos e acesso a um sistema de gerenciamento de aprendizado on-line.32 Nota-se o 

estímulo a participação do profissional e a continuidade da aprendizagem, o que é desejado em 

atividades de EPS. 

O estudo A3 relatou a experiência de capacitar enfermeiros e trabalhadores de saúde, 

através da aprendizagem baseada em equipe (ABE). A ABE pode ser compreendida como uma  
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estratégia de ensino alicerçada no estudo em equipe, com valorização da responsabilidade de 

cada um dos participantes perante as suas equipes de trabalho e também valoriza  a  aplicação 

dos conhecimentos adquiridos para a resolução de questões importantes no contexto da prática 

profissional.51 De acordo com os autores, o termo trabalhadores de saúde, no estudo refere-se a 

prestadores não regulamentados que prestam cuidados em instalações de cuidados residenciais. 

Os resultados apontaram a percepção de real acréscimo educacional para os de menor grau de 

instrução.34 Enquanto os estudos A4, A10 e A12, que realizaram capacitações com enfermeiros 

e outros profissionais de saúde de nível superior, não apontaram diferenças, ambas as categorias 

se sentiram beneficiadas com a capacitação. As EI utilizadas, a não adequação do programa aos 

participantes, ou a grande diferença do nível de escolaridade entre eles pode ter influenciado no 

resultado do A3.  

O estudo A8, relata a comparação de metodologias de ensino, utilizando para o grupo 

experimental uma MA (vídeo multimídia) e o grupo de controle uma MT (texto impresso). O 

conteúdo da multimídia foi igual ao utilizado na folha impressa. Como resultado o grupo que 

recebeu a educação com a MA melhorou o nível de conhecimento sobre CP. O vídeo pode 

melhorar a apreensão do conhecimento, tornando a informação não tão abstrata, o que pode 

melhorar o desenvolvimento do conhecimento.39 Pode facilitar a abordagem do tema e 

estimular discussões, sendo capaz de instrumentalizar as práticas pedagógicas da enfermagem, 

contribuindo para a construção do cuidar.52 

Somente os estudos A4 e A12 foram direcionados a capacitação para a assistência em 

pediatria, o que aponta a necessidade de mais estudos para o atendimento dessa população. Não 

foram encontrados estudos que tivessem como foco os CP neonatais e sobre cuidados de fim 

de vida em pediatria, o que representam lacunas. 

Por fim, os estudos concluíram que as atividades educativas produziram o aumento do 

conhecimento sobre os CP, o que melhorou a assistência ao paciente e sua família. O aumento 

do conhecimento sobre CP também melhorou a percepção dos enfermeiros sobre o seu papel 

na equipe dos CP, o que gera mais confiança para intervir em benefício dos pacientes.   

Foi visto ainda que a metodologia ativa de ensino é uma tendência nas atividades 

educativas em cuidados paliativos e obteve o melhor resultado. Ao desenvolver as atividades é 

necessário ainda a adequação do conteúdo programático as necessidades educacionais dos 

participantes.  
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2.REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 O Câncer infantil 

O câncer infanto-juvenil é considerado um conjunto de doenças raras com 

características próprias que acomete pessoas entre 0 e 19 anos. Deve-se ressaltar o fato que a 

doença pode variar de acordo com o tipo histológico, localização primária do tumor, etnia, sexo 

e idade.53 

As taxas de tumores malignos pediátricos variam entre 1% e 4% em toda a população 

mundial. Em países em desenvolvimento, onde a população de crianças pode chegar a 50%, o 

câncer pediátrico ocorre entre 3% e 10% das neoplasias totais e nos países desenvolvidos, essa 

proporção decaí para cerca de 1%. A leucemia é o tipo de câncer pediátrico mais incidente no 

mundo, com cerca de 25% a 35% dos casos. Os linfomas ocupam o segundo lugar como tipo 

de câncer mais frequente nos países em desenvolvimento, como o Brasil, e ocupam o terceiro 

lugar em países desenvolvidos; sendo os tumores do sistema nervoso central o terceiro mais 

incidente em países em desenvolvimento.54 

As diferenças entre os cânceres infantis e de adultos consistem principalmente nos 

aspectos morfológicos (tipo do tumor), comportamento clínico (evolução) e localizações 

primárias. Nas crianças e nos adolescentes, a neoplasia geralmente afeta as células do sistema 

sanguíneo, o sistema nervoso e os tecidos de sustentação. Enquanto nos adultos, as células 

epiteliais, que recobrem os órgãos, são as mais atingidas. A maioria dos tumores pediátricos 

apresenta achados histológicos que se assemelham aos tecidos fetais nos diferentes estágios de 

desenvolvimento, sendo considerados embrionários. Essa semelhança às estruturas 

embrionárias gera grande diversidade morfológica resultante das constantes transformações 

celulares, podendo haver um grau variado de diferenciação celular. Por essa razão, a morfologia 

é o principal aspecto considerado para as classificações utilizadas nos tumores pediátricos, 

diferente das utilizadas nos adultos, que utilizam o local primário.54 

Grande parte da sua incidência está relacionada a fatores genéticos e hereditários e não 

a fatores de riscos como acontece no adulto. Por isso, existe certa dificuldade para definir o que 

determinou sua ocorrência, como poderia ter sido evitado nestas faixas etárias e à efetivação do 

diagnóstico, já que os sinais e sintomas são inespecíficos e diferentes dos adultos.55 

Há tendência de que o câncer em crianças e adolescente apresente menores períodos de 

latência, costuma ter uma evolução mais rápida e  tende a tornar-se mais invasivo, porém 

responde melhor à quimioterapia, o  que indica um melhor prognóstico.47 Contudo, algumas 

particularidades do paciente pediátrico, como faixa etária, perfil imunológico e tipo histológico 
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do tumor podem interferir na sobrevida da criança, assim como a falta de adesão ao tratamento, 

devido aos efeitos colaterais do tratamento nessa faixa etária.55 

Como já citado, atualmente o câncer infantil tem alta taxa de curabilidade4 e melhor 

prognóstico54, porém algumas crianças e adolescentes não chegarão à cura, devendo serem 

acompanhadas em cuidados paliativos de modo exclusivo até os cuidados de fim de vida.  

 

2.2 Cuidados paliativos: história, conceitos e princípios. 

 

2.2.1História dos cuidados paliativos 

O tratamento dos doentes em processo de morte até o século IV AC não era considerado 

ético. Com medo de serem castigados por estarem desafiando as leis da natureza os médicos 

temiam realizá-lo. Posteriormente, com a disseminação do cristianismo nasceu em Roma a 

primeira instituição destinada a ajudar os doentes, moribundos e os desprotegidos.56  

No século XVII, na Europa, surgiram várias instituições de caridade destinadas a abrigar 

pobres, órfãos e doentes. Esta prática se espalhou com organizações religiosas católicas e 

protestantes, e somente no século XIX essas instituições passaram a ter características de 

hospitais.5 No século XIX, em Lion, Jeanne Garnier fundou a ordem religiosa Association des 

Dames du Calvarie e com o contato com a população doente de uma região degradada em Lion, 

sentiu-se impelida a abrir a primeira instituição destinada a atender os moribundos no mundo 

em 1843. Em 1879, também impelida pela situação da população a superiora da ordem das 

Irmãs de Caridade Irlandesas, Mary Aikenhead, fundou o “Our Lady’s Hospice of Dying” em 

Dublin.56 

Nesse interim, o surgimento da palavra hospice. A palavra hospice é originada do latim 

hospes, que remete a estranho e depois anfitrião; hospitalis significa amigável, ou seja, boas-

vindas ao estranho, e evolui para o significado de hospitalidade.57 O termo hospice passou a ser 

referenciado aos locais onde os peregrinos descansavam e posteriormente foram também 

acolhendo aos doentes e moribundos.56 

Até o século XIX, o principal objetivo do tratamento médico era o alívio dos sintomas, 

desde que as doenças seguissem a sua história natural. No decorrer do século XX, a medicina 

mudou de foco e concentrou seus esforços em descobrir as causas e curas de doenças. Desta 

forma, com os avanços técnicos e ao aumento geral das expectativas de vida da população, o 

manejo dos sintomas foi depreciado pela comunidade médica.58 

Foi com Dame Cicely Saunders que essa visão do foco no doente e não na doença ou na 

cura começou a mudar. Em 1947 Cicely Saunders, formada como Assistente Social e em 
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formação como enfermeira, conheceu um paciente judeu de 40 anos chamado David Tasma que 

era portador de um carcinoma retal inoperável. Cicely o visitou com frequência na sua finitude 

tendo com ele longas conversas até a sua morte. Segundo Cicely Saunders, este foi o ponto de 

partida para o compromisso com uma nova forma de cuidar.59 

Posteriormente Cicely Saunders tornou-se médica. E em 1967, na Inglaterra, foi a 

pioneira do movimento moderno dos Hospices, iniciando o movimento de cuidados paliativos 

com a fundação do “St. Christopher’s Hospice”, cuja estrutura não só permitiu a assistência aos 

doentes, mas o desenvolvimento de ensino e pesquisa, recebendo bolsistas de muitos países.60 

Este movimento era baseado em dois elementos fundamentais: o controle efetivo da dor 

e de outros sintomas decorrentes dos tratamentos em fase avançada das doenças, bem como os 

cuidados com as dimensões psicológicas, sociais e espirituais de pacientes e suas famílias.61 A 

abordagem direcionada para o ser humano, com a visão em sua integralidade e a necessidade 

de intervenção em sintomas de natureza física, social, emocional e espiritual transformaram a 

prática dos cuidados paliativos em um trabalho obrigatoriamente de equipe multidisciplinar.2 

Saunders descreveu a natureza do sofrimento humano no final da vida e definiu o 

conceito de dor total  que aborda quatro domínios da dor, que em sua totalidade, constituem o 

conceito da chamada dor total: dor física (e outros sintomas físicos de desconforto), dor 

emocional (ansiedade, depressão, angústia), dor social (medo da separação, sensação de 

abandono, luto antecipatório) e dor espiritual, pois o sofrimento que não for identificado não 

terá como ser aliviado.59  

Profissionais de outros países, principalmente dos Estados Unidos e Canadá após 

período de experiência no St. Christopher’s Hospice, levaram a prática dos Cuidados Paliativos 

para seus países de origem.2 Esse movimento foi se espalhando pelo mundo. 

Em 1982 o Comitê de Câncer da Organização Mundial de Saúde (OMS) criou um grupo 

de trabalho para definir políticas para o alívio da dor e cuidados do tipo Hospice para pacientes 

oncológicos, e que fossem recomendados para todos os países. O termo Cuidados Paliativos já 

utilizado no Canadá, passou a ser adotado pela OMS devido à dificuldade de tradução adequada 

do termo Hospice em alguns idiomas.2  

Em 1990, a OMS definiu pela primeira vez para 90 países e em 15 idiomas o conceito 

e os princípios de cuidados paliativos, reconhecendo-os e recomendando-os a todos os países. 

Tal definição foi inicialmente voltada para pacientes oncológicos, preconizando-os na 

assistência integral a esses pacientes, visando os cuidados de final de vida. Juntamente com a 

prevenção, diagnóstico e tratamento, os cuidados paliativos passam a ser considerados um dos 

pilares básicos da atenção oncológica.62 
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 Em 2002, o conceito foi revisto e ampliado, incluindo a assistência a outras doenças 

como aids, doenças degenerativas, doenças cardíacas e renais e doenças neurológicas. Em 2004, 

um novo documento publicado pela OMS, que reafirma a necessidade de incluir os cuidados 

paliativos como parte da assistência completa à saúde, no tratamento a todas as doenças 

crônicas. Em 2007 o conceito da OMS amplia o horizonte de atuação dos cuidados paliativos, 

podendo ser adaptado às realidades locais, aos recursos disponíveis e ao perfil epidemiológico 

dos grupos a serem atendidos.63 A atual definição de CP pela OMS de 2018,  reafirma a 

necessidade de estabelecer os CP o mais precocemente.64 

Desde meados da década de 1980, vários hospices para crianças foram estabelecidos. O 

primeiro foi a Helen House, localizada nos terrenos de um convento de Oxford. Os hospices 

para crianças são muito diferentes dos adultos. Eles geralmente têm menos leitos e maiores 

facilidades para os membros da família.65 Em 1998 a OMS lançou a primeira definição de 

cuidados paliativos pediátricos (CPP).66 A atual engloba crianças e adultos.64 

No Brasil, o CP teve seu início na década de 1980 e conheceu um crescimento 

significativo a partir do ano 2000, com a consolidação dos serviços já existentes, pioneiros e a 

criação de outros também importantes.5 

O modelo de cuidados paliativos iniciou-se na década de 1980, no Rio Grande do Sul, 

seguido por São Paulo, e Rio de Janeiro no Instituto Nacional do Câncer (INCA). O INCA 

criou, o hospital do câncer IV (HC IV), nesta época, um serviço de suporte terapêutico 

oncológico que atendia pacientes fora de possibilidades de cura, tanto em domicílio quanto no 

hospitalar.61 

O HC IV é a Unidade de Cuidados Paliativos do INCA, responsável pelo atendimento 

ativo e integral aos pacientes portadores de câncer avançado, sem possibilidades de cura, 

assistidos por essa Instituição. Tem como Missão: “Promover e prover Cuidados Paliativos 

Oncológicos da mais alta qualidade, com habilidade técnica e humanitária”, tendo como foco a 

obtenção da melhor qualidade de vida de seus pacientes e familiares. A Unidade trabalha com 

equipes multidisciplinares e conta com uma estrutura organizada para o atendimento aos 

pacientes nas modalidades de consultas ambulatoriais, assistência domiciliar, internação 

hospitalar e serviço de pronto atendimento. Com o objetivo de facilitar a permanência do 

paciente em casa, o hospital disponibiliza material de conforto e medicamentos para controle 

de sintomas e bem-estar do paciente.67 Esta unidade é direcionada para pacientes adultos. 

Em 1997, foi criada a Associação Brasileira de Cuidados Paliativos (ABCP), formada 

por profissionais interessados em CP, em fevereiro de 2005 foi criada a Academia Nacional de 

Cuidados paliativos (ANCP), sendo considerada um marco para os "paliativistas". A academia 
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foi fundada objetivando contribuir para o ensino, pesquisa e otimização dos cuidados paliativos 

no Brasil.12 

Sendo um marco para o paliativismo pediátrico brasileiro a inauguração em 2013 do 

primeiro hospice no estado de São Paulo, o TUCCA Hospice Francesco Leonardo Beira. Tendo 

como proposta dar atenção e promover o tratamento digno a crianças e adolescentes em 

cuidados paliativos. Este espaço é destinado a criança e adolescente para a promoção dos 

cuidados necessários no fim da vida, como conforto, atenção e assistência multidisciplinar 

diferenciada e qualificada a pacientes e sua família.68 

 

2.2.2 Conceitos 

 Assim como ocorreu a mudança do termo hospice para cuidados paliativos, os conceitos 

de CP foram alterados durante os anos, ampliando a sua abordagem,  porém sempre visaram a 

atenção holística do paciente, a atenção a família, a promoção da qualidade de vida, o alívio do 

sofrimento, o tratamento multidisciplinar e uma assistência diferenciada do modelo curativista, 

porém que pode ser integrada a este.  

Como um marco para o movimento paliativista, a OMS publicou sua primeira definição 

de cuidados paliativos em 1990 descrevendo-os como o cuidado ativo e total para pacientes 

cuja doença não responda mais ao tratamento para a cura. O controle da dor, de outros sintomas 

e de problemas psicossociais e espirituais é primordial. Os cuidados paliativos têm como 

objetivo proporcionar a melhor qualidade de vida possível para pacientes e seus familiares.5 

Os cuidados paliativos são uma abordagem para melhoria da qualidade de vida de 

pacientes e seus familiares que enfrentem uma doença ameaçadora da vida, através da 

prevenção e do alívio do sofrimento, através da identificação precoce e impecável avaliação e 

tratamento da dor e outros problemas, físicos, psicossociais e espirituais.62 

A OMS em 1998 apresentou a definição de cuidados paliativos pediátricos (CPP), como 

sendo os cuidados ativos totais do corpo, mente e espírito da criança, e o fornecimento de apoio 

à sua família. Eles devem começar quando a doença for diagnosticada e continuarem, 

independentemente se a criança recebeu ou não tratamento para a doença.66 

Dentro dos CPP, temos os cuidados de fim de vida que se referem ao cuidado das 

crianças e adolescente e seus familiares durante o tempo que está intimamente relacionado com 

a sua morte (semanas, dias ou horas). Os CP incluem o cuidado na fase de fim de vida, porém 

o cuidado ao paciente somente na terminalidade não completa todos os requisitos para os 

cuidados paliativos. Este conhecimento é importante, pois influencia a elegibilidade dos 
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pacientes, norteia critérios e soluções adequados para um apropriado cuidado, principalmente 

no ambiente da pediatria.69 

Para a OMS a filosofia dos cuidados paliativos afirma a vida entendendo a morte como 

um processo natural, o qual inclui procedimentos que não a acelerem e nem a adiem, para isso 

deve ser oferecido sistemas de suporte para possibilitar ao paciente viver tão ativamente quanto 

possível, promovendo e auxiliando a melhorar a sua qualidade de vida.70 

O cuidado paliativo não inclui nem exclui propostas de tratamento que visem o 

prolongamento da sobrevida, como os tratamentos curativo e paliativo, mas sim, ocorrendo em 

paralelamente a eles. Possui diversas abordagens terapêuticas centradas no binômio 

paciente/família, que podem ocorrer em paralelo aos tratamentos curativos ou paliativos, e 

devem se intensificar na medida em que se aproxima o fim de vida.71 

 A atual definição apresentada pela OMS define  que os cuidados paliativos tem como 

meta a abordagem para a melhora da qualidade  de vida de crianças e adultos e sua família, 

devendo prevenir e aliviar o sofrimento através da identificação precoce, avaliação e tratamento 

correto da dor e outros problemas, como físicos, psicossociais ou espirituais, devem ser 

iniciados  o mais precocemente possível e serem instituídos à pacientes com doenças de risco 

de vida.64 

Cuidado paliativo, sem dúvida, é o exercício da arte do cuidar associado ao 

conhecimento científico, em que a associação da ciência à arte proporciona para o paciente o 

alívio do sofrimento relacionado com a doença. Por ser parte fundamental da prática clínica, 

pode ocorrer de forma paralela às terapias curativas.72 

De acordo com o INCA, os CP são os cuidados de saúde ativos e integrais destinados à 

pessoa com doença grave, progressiva e que ameaça a continuidade de sua existência. 

Objetivando a promoção da qualidade de vida do paciente e de seus familiares através da 

prevenção e alívio do sofrimento, da identificação precoce de situações possíveis de serem 

tratadas, da avaliação cuidadosa e criteriosa e do tratamento da dor e de outros sintomas físicos, 

sociais, psicológicos e espirituais.73 

Os cuidados paliativos se inserem como uma medida extremamente primordial, com a 

certeira abordagem de promover a qualidade de vida, de prevenir e aliviar o sofrimento das 

pessoas e de seus familiares diante de doenças que ameaçam a continuidade da existência.74 

Os cuidados paliativos não se baseiam em protocolos, mas em princípios. Não se usa 

mais a expressão em terminalidade, mas em doença que ameaça a vida. O cuidado deve ocorrer 

desde o diagnóstico, expandindo o campo de atuação. Não se usa mais o termo impossibilidade 

de cura, mas na possibilidade ou não de tratamento modificador da doença, afastando dessa 
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maneira a ideia de “não ter mais nada a fazer”. A família é lembrada, portanto assistida, também 

após a morte do paciente, no período de luto.2 

 Para a promoção desses cuidados é fundamental que os profissionais conheçam seus 

conceitos e adotem os seus princípios na assistência a ser desenvolvida. 

 

2.2.3 Princípios 

Os princípios dos cuidados paliativos estão calcados na bioética, na humanização do 

cuidado, no atendimento holístico a todos que precisam de um cuidado diferenciado, para o 

paciente e seu familiar que passa por todo o processo e sofre junto com o paciente, até mesmo 

depois da morte deste. 

A bioética surge, como um ramo da ética, visando abordar nas ciências biológicas nas 

pesquisas com seres humanos e animais. Ela propõe por exemplo, a discussão de temas, entre 

eles o morrer com dignidade e a qualidade de vida.75 

A bioética foi muito estudada por Beauchamp e Childress, que a fundamentaram em 

quatro princípios (autonomia, beneficência, não maleficência e justiça), que vão direcionar as 

discussões, as decisões, os procedimentos e as ações relacionadas a problemas morais e 

normativos na esfera biomédica.76 

O princípio da autonomia visa reconhecer o direito da pessoa a ter suas opiniões, realizar 

as suas escolhas e agir a partir dos seus  valores e crenças.76 No que tange os CP, pode se dizer 

que o princípio da autonomia ressalta o direito do paciente poder escolher a que tipo de cuidados 

ou terapêuticas ele deseja ser submetido, sendo importante para isso que ele receba todas as 

orientações acerca da terapêutica disponível e sua finalidade. 

 O princípio da beneficência: a palavra beneficência compreende um ato de compaixão, 

bondade e caridade. A ação beneficente deve ser compreendida em um sentido mais amplo, ou 

seja, que inclua todas as maneiras de agir que tenham o objetivo de beneficiar o próximo. 

Motiva a agir em interesse do próximo, e está estreitamente ligada à própria moralidade.76 

Entende-se que o princípio da beneficência nos CP é utilizado no sentido literal da palavra de 

realizar o bem, de agir em benefício do paciente e sua família, promover a qualidade de vida 

até o último suspiro de  vida. 

Princípio da não maleficência: imprime a obrigação de não infringir dano 

intencionalmente. Sanciona ao invés de suprimir os julgamentos sobre qualidade de vida.76 Nos 

CP, pode ser entendido, como a ação dá qual o paciente não deve ser submetido a procedimentos 

invasivos, dolorosos ou que prolonguem a vida sem promover qualidade de vida, gerando 

apenas dor e sofrimento. 
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O princípio da justiça como sendo: uma expressão da justiça distributiva, que abarca 

uma distribuição justa, equitativa e apropriada na sociedade. A justiça distributiva refere-se, à 

distribuição de todos os direitos incluindo os direitos civis e políticos e responsabilidades na 

sociedade.76 Nos CP esse princípio se refere a opção legal do paciente de receber tratamento, 

porém com o direito de não realizar, abandonar e optar por formas de tratamento.  

Com base no princípio bioético da autonomia do paciente ou seu representante legal por 

meio do consentimento informado, o que possibilita a tomada de suas próprias decisões, no 

princípio da beneficência e da não-maleficência, os cuidados paliativos desenvolvem o cuidado 

ao paciente visando à qualidade de vida e à manutenção da dignidade humana no percurso da 

doença, na finitude da vida, na morte e no período de luto.5 

A OMS em 1986 publicou os princípios que regem a atuação da equipe multiprofissional 

nos cuidados paliativos. Estes princípios foram reafirmados em 2002:5 

1. Promover o alívio da dor e outros sintomas desagradáveis.  

2.  Afirmar a vida e considerar a morte como um processo normal da vida. 

3. Não acelerar nem adiar a morte.  

4. Integrar os aspectos psicológicos e espirituais no cuidado ao paciente.  

5. Oferecer um sistema de suporte que possibilite o paciente viver tão ativamente quanto 

possível, até o momento da sua morte.  

6. Oferecer sistema de suporte para auxiliar os familiares durante a doença do paciente e a 

enfrentar o luto. 

7. Abordagem multiprofissional para focar as necessidades dos pacientes e seus familiares, 

incluindo acompanhamento no luto. 

8. Melhorar a qualidade de vida e influenciar positivamente o curso da doença. 

9. Deve ser iniciado o mais precocemente possível. 

 Com base nesses princípios os profissionais devem desenvolver a assistência ao paciente 

em cuidados paliativos e sua família.  

 

 2.3 Equipe de enfermagem na assistência dos cuidados paliativos pediátricos de fim de 

vida na oncologia 

A Oncologia é uma especialidade estressante, pois nela se enfrenta situações de contato 

com a morte, necessidade de cuidados de alta complexidade e paliativos, bem como a atenção 

à família, constituindo grandes desafios para os profissionais.77 

Trabalhar em oncologia é altamente complexo, demanda  conhecimento sobre a biologia 

do câncer, das terapêuticas atuais e seus  benefícios e possíveis riscos, capacidade de realizar 
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cuidados individualizados ao paciente e família, incluindo a avaliação dos sintomas que 

provocam sofrimento e tratamento destes, comunicação eficaz e planejamento do cuidado desde 

o diagnóstico até a cura ou final de vida do paciente, realizando conjuntamente o cuidado 

espiritual, emocional e social.8 

Para o enfermeiro oncologista o cuidado ao paciente oncológico acarreta reconhecer sua 

situação de fragilidade e insegurança, utilizando-se do conhecimento técnico-científico de 

forma reflexiva, propiciando um cuidado efetivo e humanizado.78 Estes cuidados estão 

intimamente interrelacionados, uma vez que compreendem o ser humano em sua totalidade.79 

Para atender o paciente na sua totalidade o enfermeiro deve elaborar um plano de 

cuidados de enfermagem, este deve ser realizado através do processo de enfermagem e de 

acordo com a Resolução do COFEN (Conselho Federal de Enfermagem) 358/2009,   é 

composto por coleta de dados, diagnóstico de enfermagem, planejamento, implementação e 

evolução de enfermagem ( com avaliação dos resultados obtidos).80 Considerando o raciocínio 

clínico que foi necessário para a elaboração desse plano de cuidados da enfermagem, este deve 

ser discutido e compartilhado com a equipe multidisciplinar,  principalmente com especialistas 

em CP, como também ser influenciado por esta.81    

Trabalhar em oncologia pediátrica, se adiciona a essa complexidade assistencial,8 o fato 

de envolver um conjunto de sentimentos influenciados por elementos, na impossibilidade  de 

fornecer a cura, a frustração da perspectiva de vida longa que se espera para pacientes 

pediátricos e a expectativa da morte de um ser que é  frágil, com isso protegido pela família e 

pela sociedade.82 E quando uma criança ou adolescente morre, o luto da família  e do seu grupo 

social é frequentemente muito mais longo e profundo.83 Pode-se dizer que o impacto da morte 

de uma criança ou adolescente, tanto para a família quanto para os profissionais envolvidos, é 

muito maior. 

Na oncologia pediátrica a morte faz parte do cotidiano dos profissionais, nesse sentido 

apenas a competência técnica de alto nível não é suficiente, para que se possa prestar 

corretamente a assistência de enfermagem nos cuidados de fim de vida. É essencial que os 

profissionais envolvidos no cuidado sejam sensíveis ao sofrimento, sejam capazes de se 

envolverem de forma positiva com os que sofrem, estando sempre dispostos ao diálogo.84 Sendo 

necessário também para isso preparo emocional para auxiliar as famílias no período final de 

vida. É importante ressaltar que os profissionais de enfermagem sofrem profundamente ao 

cuidar de crianças e adolescentes em processo de morte, e para enfrentar o cotidiano utilizam 

várias estratégias e mecanismos de defesa, individuais e coletivas, como a negação, criação de 

rotinas e afastamento.15 
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Um estudo sugere atentar para a formação desses trabalhadores, principalmente no que 

tange à especialidade da oncologia, com o objetivo de que estejam melhor preparados e seguros 

ao ingressar nesta área, o que poderá reduzir o sofrimento e ajudar no enfrentamento da morte 

presente no cotidiano de trabalho.85 

Em um estudo sobre a percepção do enfermeiro da oncologia pediátrica sobre fornecer 

uma morte digna aos pacientes, conclui que existe um conflito pessoal do profissional, sobre 

resistir e aceitar a morte de uma criança como algo natural. Visto que o objetivo dos cuidados 

de  fim de vida é a construção da morte digna para a criança e adolescente e que essa só é 

possível quando o profissional desenvolve a capacidade de oferecer suporte, amparo  a  criança, 

adolescente e sua família, estando associado com a capacidade do profissional oferecer 

presença, escuta e carinho para os familiares.86 Nessa compreensão, para que se forneça uma 

morte digna ao paciente é fundamental o preparo emocional destes profissionais. 

Os profissionais de enfermagem por estarem em maior contato com a criança e 

adolescente em processo de morte e sua família, devem ser capazes de identificar as 

necessidades destes, tanto para promover o suporte de enfermagem, quanto para solicitar o 

apoio de outro membro da equipe multidisciplinar para o desenvolvimento do cuidado integral.  

Diante do exposto, devido a toda essa demanda que a equipe de enfermagem precisa 

desprender na assistência em cuidados de fim de vida é essencial que os profissionais atuantes 

nesta área sejam rotineiramente ouvidos e  qualificados, tanto quanto as suas necessidades 

educacionais, quanto emocionais, devendo ser ofertado pelas instituições atividades de 

educação em serviço e suporte emocional, para que possam oferecer uma assistência de 

qualidade para o paciente e família e promoção de um ambiente de trabalho saudável a todos. 

 

2.4 Educação permanente em saúde e estratégias de ensino-aprendizagem junto aos 

profissionais 

As tendências do século XXI indicam que a característica central da educação é o 

deslocamento do enfoque individual para o enfoque social, político e ideológico.87 Assim, a 

educação deixa de ser direcionada apenas em passar conhecimento, o foco atual é preparar a 

pessoa para as demandas da sociedade.  

No Brasil, com essa visão de atender as demandas assistências da sociedade e preparar 

os profissionais de saúde para atendê-las, foi criado o Sistema Único de Saúde (SUS) através 

da Lei 8.080/90. Em seu Artigo 27,  prevê que a política de recursos humanos para a  área da 

saúde deverá ser formalizada e executada, em cumprimento do objetivo de organizar um 

sistema de formação de recursos humanos em todos os níveis de ensino, além da elaboração de 
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programas de permanente aperfeiçoamento de pessoal.88 Observa-se que a reorientação da 

formação profissional em saúde tem como proposta ser um movimento para o fortalecimento  

e cumprimento dos  princípios do SUS. 

Com a criação do SUS tornou evidente a necessidade de mudança na preparação dos 

profissionais de saúde. Esses profissionais são preparados com grande domínio de técnicas, 

porém diversas vezes não são capazes de compreender a subjetividade e a diversidade da cultura 

das pessoas. Não são preparados para o trabalho de forma multidisciplinar e apresentam muitas 

dificuldades de implementar os princípios do SUS na sua rotina laboral.89 

Com isso, em 13 de fevereiro de 2004 através da portaria 198 GM foi instituída a Política 

Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS) como estratégia do SUS para a formação 

e o desenvolvimento de trabalhadores para o setor.90 Em 2007, essa portaria foi alterada, com 

novas diretrizes para a implementação da PNEPS.23 

A Educação permanente em Saúde (EPS) é a aprendizagem no serviço, o processo de 

qualificação dos trabalhadores da saúde deve ter como objetivo as mudanças das práticas 

profissionais e da própria organização do trabalho, sendo então estruturados a partir da 

problematização que decorre do processo laboral.23 Espera-se com isso, que as propostas de 

atividades educativas nas instituições venham atender as demandas educacionais apontadas 

pelos próprios profissionais ou identificadas pelas gerencias dos serviços. 

No desenvolvimento de atividades educativas com profissionais, a educação deve ser 

baseada na reflexão da realidade, assim o participante deve avaliar criticamente o seu processo 

de trabalho e suas práticas diárias91, a fim de tornar o processo educativo significativo. 

E para o melhor desenvolvimento, a direção eficaz do processo de ensino e 

aprendizagem depende do trabalho sistematizado do professor, por meio da escolha de métodos 

de ensino e estratégias didáticas adequadas aos conteúdos de aprendizagem.46 

Nesse processo de ensino-aprendizagem, as metodologias de ensino utilizadas pelos 

professores para repassarem o conteúdo estão ligadas a um método de ensino. Existem diversos 

métodos de ensino que podem ser empregados para transmitir e gerar conhecimento nos 

alunos.92  

O método tradicional, no qual o professor é o sujeito ativo no processo de ensino-

aprendizagem, repassando seu conhecimento aos alunos, normalmente por meio de aula teórica. 

Deste modo, em disciplinas que utilizam somente o método tradicional, as aulas são centradas 

no professor, que define quais serão os conteúdos repassados aos alunos, assim como a 

organização de como será efetuado o processo de ensino-aprendizagem.92 Esse modelo de 

ensino, leva o aluno a uma postura quase sempre passiva, desse modo, sem a oportunidade de 
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demonstrar suas opiniões, interesses e de repassar seus saberes.93 Observa-se a verticalidade do 

processo de ensino-aprendizagem. 

A metodologia ativa é uma abordagem educativa que estimula os processos de ensino-

aprendizagem crítico-reflexivos, no qual o educando deve participar e comprometer-se com o 

aprendizado.94 E para o seu sucesso é necessário a participação e empenho do educador e 

educando.95 Nessa metodologia é possível observar a transversalidade para a aprendizagem, na 

qual o professor e aluno devem fazer parte desse processo. 

As possibilidades para desenvolver metodologias ativas (MA) de ensino-aprendizagem 

são várias, temos como exemplo da estratégia da problematização, do Arco de Marguerez, da 

aprendizagem baseada em problemas (problem-based learning – PBL), da aprendizagem 

baseada em equipe (team-based learning – TBL), do círculo de cultura. Ressalta-se que outros 

procedimentos também podem constituir MA de ensino-aprendizagem, como: seminários; 

trabalho em pequenos grupos; socialização; mesas-redondas; plenárias; exposições dialogadas; 

debates temáticos; oficinas; leitura comentada; apresentação de filmes; interpretações musicais; 

dramatizações; dinâmicas lúdico-pedagógicas; portfólio; avaliação oral; entre outros.96  

Como um exemplo, a oficina pedagógica é uma oportunidade de vivenciar situações 

concretas e significativas, baseada no tripé: sentir-pensar-agir, tendo com isso, objetivos 

pedagógicos.97 Nesse sentido, a oficina permite  ao professor e alunos construírem o 

conhecimento em ambiente coletivo, onde suas experiências e sentimentos na realização desta 

podem e devem ser compartilhados no decorrer da atividade educativa. 

Muitas propostas educativas para enfermagem são desenvolvidas através de atividades 

de capacitação. A capacitação é definida como um conjunto de ações intencionais e planejadas, 

que têm como meta fortalecer conhecimentos, habilidades, atitudes e práticas que a dinâmica 

das organizações não oferece por outros meios.23 

A capacitação se desenvolve, também, sob a influência de uma grande variedade de 

condições institucionais, políticas, ideológicas e culturais, que antecipam e determinam o 

espaço dentro do qual a capacitação pode operar seus limites e possibilidades. Nem toda ação 

de capacitação implica um processo de educação permanente. Embora toda capacitação vise à 

melhoria do desempenho do pessoal, nem todas estas ações representam parte substantiva de 

uma estratégia de mudança institucional, essencial nos processos de educação permanente.23 

Com base no exposto, se observa que  a utilização de metodologias ativas é a que melhor 

se enquadra no modelo de  proposta educativa junto aos profissionais, acrescenta-se que esta 

estimula a participação  e  permite uma maior interação entre o professor e os participantes, o 

que pode ser uma boa estratégia na atividade educativa em CPP. 
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3 METODOLOGIA  

 

3.1 Tipo de estudo  

Trata-se de um estudo exploratório, descritivo, com abordagem qualitativa. A pesquisa 

qualitativa favorece ao pesquisador apreender o modo como os seres humanos pensam, agem, 

reagem diante de questões focalizadas; proporciona o conhecimento da dinâmica entre a prática 

e o conhecimento, ajuda na percepção dos sentimentos, dos valores, dos temores e de atitudes 

das pessoas ao expor suas ações diante de um problema ou situação.98 

O estudo exploratório permite ao investigador a definição do problema de pesquisa e a 

formulação de hipótese do estudo com mais exatidão. Ainda permite que o pesquisador escolha 

as técnicas mais apropriadas para a sua pesquisa, e decida as questões a serem enfatizadas e 

detalhadas na investigação, e pode sinalizar potenciais dificuldades, sensibilidades e áreas de 

resistência no processamento de problema.99 

A opção por esse tipo de estudo vem ao encontro dos objetivos do estudo, de explorar 

os conhecimentos dos entrevistados e descrevê-los, para uma posterior intervenção.  

 

3.2 Cenário da pesquisa 

 A pesquisa foi desenvolvida com profissionais de um hospital de referência nacional em 

ensino, pesquisa e tratamento do câncer, localizado no município do Rio de Janeiro. Esse 

hospital é de grande porte, atende pacientes de todas as faixas etárias e, realiza tratamento para 

diversos tipos de câncer.  

 O cenário de coleta de dados foi uma enfermaria de pediatria que possuí 30 leitos, sendo 

12 destinados a pacientes da onco-hematologia, com 04 leitos privativos, apenas 2 com 

banheiros privativos e 18 para pacientes da onco-pediatria, possuindo 04 leitos privativos com 

banheiro compartilhado para dois pacientes. Os leitos privativos são destinados inicialmente a 

pacientes que necessitem de quartos isolados, seja por doença contagiosa ou por infecções 

contagiosas, ou por agravo do quadro clínico ou evolução do quadro para os cuidados paliativos 

de fim de vida. Este setor destina-se a atender pacientes na faixa-etária de 0-19 anos. 

Possuí uma equipe multidisciplinar composta por enfermeiros, técnicos de enfermagem, 

médico paliativista, oncologistas, hematologistas, cirurgiões pediátricos, psicólogas, 

fisioterapeutas, fonoaudióloga, nutricionistas, assistentes sociais, dentistas, terapeuta 

ocupacional, professoras escolares. Este setor possui uma rede de apoio com voluntários, que 

auxiliam pacientes e familiares desde o suporte espiritual, emocional, financeiro, social como 

desenvolvimento de atividades lúdicas, organização de festas e passeios, exibição de filmes. 



44 

 

Este setor é dividido em ala A, onco-hematologia, e ala B, onco-pediatria, possui 02 

enfermeiras diaristas e 02 técnicos diaristas (08 horas diárias por 05 dias), sendo 01 de cada 

categoria para cada ala. Na ala A, 01 enfermeira plantonista no horário diurno 07 às 19 horas 

(esquema de carga horária 12x60 e com complementações) e 01 enfermeira plantonista no 

horário noturno (19 as 07 horas e com complementações) e de 01 a 02 técnicos de enfermagem 

(conforme escala de complementações) plantonistas diurnos e plantonistas noturnos. Na ala B, 

02 enfermeiros plantonistas no horário diurno e 01 a 02 enfermeiros plantonistas no horário 

noturno (conforme escala de complementações) e 02 a 03 técnicos de enfermagem no horário 

diurno e noturno (conforme escala de complementações). Os profissionais trabalham com carga 

horária de 40 horas semanais. 

 

3.3 Participantes da pesquisa 

A pesquisa foi realizada com 10 enfermeiros e 19 técnicos de enfermagem lotados no 

setor da enfermaria de pediatria. Neste estudo, foi utilizado o termo pediatria para designar a 

faixa de idade que abrange de 0 a 19 anos, englobando o conceito de adolescência segundo a 

OMS e adotado pela instituição. 

Como critérios de inclusão: enfermeiros e técnicos, plantonistas, trabalhem a mais de 

01 ano no setor de enfermaria de pediatria da unidade. 

Como critério de exclusão: enfermeiros e técnicos, diaristas, que estejam de férias ou 

afastados por licença médica. 

Os enfermeiros e técnicos diaristas foram excluídos da pesquisa, porque tem suas 

atividades profissionais direcionadas a funções burocráticas, ficando a assistência a cargo do 

plantonista.  

A escolha por desenvolver a pesquisa com essas duas categorias, enfermeiros e técnicos 

de enfermagem, ocorreu porque um dos objetivos dos CP é justamente realização do trabalho 

em conjunto, em equipe e pela própria instituição já realizar atividade de educação para esses 

profissionais, como equipe de enfermagem. 

Para este estudo eram elegíveis 35 participantes, sendo que 29 participaram da pesquisa 

e 06 não participaram, destes 04 não participaram por estarem de licença médica prolongada, 

01 por ter menos de um ano no setor e 01 por estar de férias. 

 

3.4 Coleta de dados  

Foi utilizada a técnica da entrevista semiestruturada. Entre as técnicas de interrogação, 

a entrevista é a que apresenta maior flexibilidade, uma questão importante é a especificação dos 
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dados a serem investigados e a escolha e formulação das perguntas do roteiro99 que, como dito, 

nesta pesquisa foi do tipo semiestruturado.  

Esse tipo de entrevista permite ainda uma relação de pontos de interesse que o 

entrevistador pode explorar ao longo de seu curso.99 Tanto a entrevista, quanto sua forma 

semiestruturada, foi a escolhida para esta pesquisa pois possibilitou expressões subjetivas por 

parte dos participantes da pesquisa, permitiu uma maior interação com estes e a possibilidade 

de sanar dúvidas durante a sua realização, além de  ter permitido respostas mais centradas no 

que se  pretendia saber. 

Inicialmente, foi encaminhado um convite para um grupo já existente de enfermeiros e 

técnicos de enfermagem da pediatria através de um aplicativo de rede social de mensagens 

(WhatsApp), contendo informações sobre a proposta da pesquisa para os possíveis participantes 

e posteriormente foi agendado e realizado contato pessoal, no qual foi feita uma explanação 

oral sobre os objetivos da pesquisa.  Após o aceite verbal do participante, foi entregue o TCLE, 

o qual foi apresentado ao participante e após a obtenção do consentimento por escrito do 

participante para a sua inclusão no estudo (Apêndice 1), foi iniciada a pesquisa. 

Os dados foram coletados entre julho e agosto de 2019, as entrevistas duraram em torno 

de 25 minutos. Isso permitiu aos entrevistados exporem suas opiniões sobre os cuidados 

paliativos. 

Para a coleta de dados foi utilizado um roteiro de entrevista (Apêndice 2), no qual foi 

inserido perguntas do tipo fechadas e abertas. As perguntas fechadas constavam de questões 

como idade, tempo de serviço na unidade, tempo de experiência profissional, nível educacional, 

entre outros, visando a caracterização dos participantes do estudo. A seguir foram realizadas 04 

perguntas abertas voltadas para o atendimento dos objetivos do estudo, foram elas: 1) Para você, 

o que são cuidados paliativos? 2) Fale sobre os cuidados paliativos que você emprega à criança 

e adolescente com câncer em fim de vida. 3) Quais temas que você gostaria que fossem 

abordados em uma oficina para a equipe de enfermagem sobre cuidados paliativos de fim de 

vida à criança e adolescente com câncer? 4) Como você gostaria que esses temas fossem 

abordados em uma oficina de cuidados paliativos de fim de vida à criança e adolescente com 

câncer? 

As entrevistas foram gravadas com auxílio de um aparelho eletrônico para registro 

integral das falas dos participantes, após o consentimento do entrevistado. Todos os dados 

foram manejados e analisados de forma anônima, sem identificação nominal dos participantes 

da pesquisa,  os entrevistados foram numerados sequencialmente, primeiro os enfermeiros: Enf. 

de n01 a n10 e depois os técnicos de enfermagem: Téc. Enf. de n11 a n29. 
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Todas as entrevistas aconteceram no local de escolha dos participantes, que foi no setor 

de trabalho em uma sala de reuniões separada. Foram realizadas após o agendamento prévio 

com os participantes em data, local e horário acordados, sem tempo determinado para resposta. 

As informações coletadas por meio das entrevistas serviram de ponto de partida para o 

planejamento e elaboração da proposta de oficinas sobre CP de fim de vida.  

 

3.5 Análise de dados 

Os materiais produzidos na entrevista semiestruturada constituíram as fontes primárias 

para a análise dos dados. As entrevistas foram gravadas em mídia do tipo áudio formato MP3. 

Posteriormente foram transcritas na íntegra das gravações.   

Foi realizada a análise através do Software IRaMuTeQ (Interface de R pour les Analyses 

Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires) 0.7 alpha 2, desenvolvido por Pierre 

Ratinaud, que permite fazer análises estatísticas sobre corpus textuais e sobre tabelas 

indivíduos/ palavras. O programa utiliza a estrutura do software R para realização dos cálculos 

estatísticos e na linguagem Python.100 Sua primeira versão foi apresentada na língua francesa 

em 2009, porém atualmente já possui dicionários completos em outras línguas.  No Brasil, seu 

uso começou a partir de 2013, e a área da saúde tem se apropriado dessa ferramenta.101 

O IRAMUTEQ caracteriza-se como um método informatizado para análise de textos 

(corpus), que busca apreender a estrutura e a organização do discurso, informando as relações 

entre os mundos lexicais mais frequentemente enunciados pelo sujeito. Assim, realiza análises 

quantitativas de dados textuais pautadas em contextos e classes de conteúdo, com base na 

similaridade de vocabulário.102,103  

O uso de um software para o processamento dos dados viabilizou a codificação, 

organização e separação das informações, o que permitiu a localização de forma mais rápida de 

todo o segmento de texto utilizado na escrita qualitativa,101 promovendo assim um maior rigor 

metodológico a pesquisa qualitativa. 

Através do software, é possível realizar as seguintes análises: análise sobre corpus 

textuais (estatísticas textuais clássicas e a Classificação Hierárquica Descendente CHD 

conforme o método descrito por Reinert); e a análise sobre tabelas indivíduos / palavras (CHD 

conforme algoritmo proposto por Reinert (1987) e CHD por matrizes de distância).100  

A análise textual é um tipo específico de análise de dados, na qual tratamos de material 

verbal transcrito, ou seja, os textos.100 Essa análise tem várias finalidades, sendo possível 

analisar textos, entrevistas, documentos, redações etc. A partir da análise textual é possível 

descrever um material produzido por um produtor, seja individual ou coletivamente, como 
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também é possível utilizar a análise textual com a finalidade relacional, comparando produções 

diferentes em função de variáveis específicas que descrevem quem produziu o texto. Para que 

se possa compreender a análise textual do software é necessário inicialmente mencionar alguns 

conceitos importantes:  

1. Corpus: é elaborado pelo pesquisador; é o conjunto de texto que se pretende analisar; 

2. Texto: um conjunto de textos constitui o corpus de análise. Os textos são separados por 

linhas de comando também chamadas de "linhas com asteriscos"(****). No caso de 

entrevistas, como cada uma delas é um texto, elas necessariamente devem começar com 

esta linha de comando. Esta linha informa o número de identificação do entrevistado e 

algumas características (variáveis) que são importantes para o delineamento da pesquisa.  

3. Segmentos de texto (ST): são fragmentos de texto, na maior parte das vezes, do tamanho 

de três linhas, dimensionados pelo próprio software em função do tamanho do corpus. 

Após reconhecer as indicações dos textos a serem analisados, o software divide os textos 

do corpus em segmentos de texto.  

 

Figura 2: Conceitos da análise textual do software IRAMUTEQ 

 

 

 

4. Análises lexicográficas clássicas: identifica e reformata as unidades de texto, 

transformando número de textos, em número de segmentos de texto; identifica a 

quantidade de palavras, frequência média e hapax (palavras com frequência um), 

pesquisa o vocabulário e reduz palavras com base em suas raízes (lematização), cria 

dicionário de formas reduzidas, identifica formas ativas e suplementares; 

5. Método da classificação hierárquica descendente (CHD): Os segmentos de texto são 

classificados em função dos seus respectivos vocabulários, e o conjunto deles é repartido 

em função da frequência das formas reduzidas. A partir de matrizes cruzando segmentos 

de textos e palavras (em repetidos testes do tipo X2), aplica-se o método de CHD e 

Fonte: Camargo, Justos, 2013. 
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obtém-se uma classificação estável e definitiva. Esta análise visa obter classes de 

segmentos de texto que, ao mesmo tempo, apresentam vocabulário semelhante entre si, 

e vocabulário diferente dos segmentos de texto das outras classes. A partir dessas 

análises em matrizes o software organiza a análise dos dados em um dendograma da 

CHD, que ilustra as relações entre as classes. 

Em relação às análises realizadas pelo IRAMUTEQ®, se destaca que este viabiliza 

diferentes tipos de análise do corpus textual, desde a lexicografia básica, que abrange sobretudo 

a lematização e o cálculo de frequência de palavras, até análises multivariadas, com destaque 

para a Classificação Hierárquica Descendente (CHD), a Análise Fatorial de Correspondência 

(AFC), a análise de similitude e a nuvem de palavras.100 

Nesta pesquisa a fim de atender os objetivos propostos, para extrair os conteúdos se 

utilizou o método da classificação hierárquica descendente (CHD), pois esta interface 

possibilita com base no corpus original a recuperação dos segmentos de texto e a correlação 

entre cada um, o que permite o agrupamento das palavras estatisticamente significativas 

(Classes), possibilitando uma análise mais aprofundada e qualitativa das entrevistas. 

Sua utilização foi possível, uma vez que a porcentagem de texto do corpus para efetuar 

a CHD foi satisfatória. É importante salientar que as análises do tipo CHD, requerem uma 

retenção mínima de 75% dos segmentos de texto, sendo possível considerar o aproveitamento 

de 70% dos segmentos de textos, de acordo com alguns autores.100 Caso a CHD ofereça uma 

classificação com retenção inferior a esta, a mesma não pode ser considerada uma análise 

adequada aos dados coletados, pois fornece apenas uma classificação parcial. A CHD realiza 

uma análise de categorias por léxico, formando classes. Logo, o programa identifica e reformata 

as unidades de texto, transformando Unidades de Contexto Iniciais (UCI), ou seja, as 

entrevistas, em Unidades de Contexto Elementares (UCE), ou seja, os segmentos de texto. Os 

segmentos de texto (ST) são classificados em função dos seus respectivos vocabulários, e o 

conjunto deles é repartido em função da frequência das formas reduzidas. A partir de matrizes, 

cruzando segmentos de textos e palavras em repetidos testes do tipo χ² (qui-quadrado), aplica-

se o método de CHD e obtém-se uma classificação estável e definitiva.103 

Assim, a fim de criar um dicionário de palavras, o programa utiliza o teste qui-quadrado 

(χ2), que é um coeficiente estatístico que revela a força associativa entre as palavras e a sua 

respectiva classe. Essa força associativa é analisada quando o teste for maior que 3,84, 

representando p<0,005. O menor valor do qui-quadrado representa uma menor relação entre as 

variáveis.104 
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Cabe destacar que o pesquisador é o elemento central, pois faz uma interpretação do 

material gerado, juntamente com o texto original, para compreender os depoimentos e ajudar a 

identificar as conclusões mais plausíveis a partir dos dados. Sendo assim, apesar do programa 

viabilizar a codificação e categorização de uma enorme quantidade de informações, ele não 

substitui a responsabilidade do pesquisador na interpretação substantiva dos resultados.105 

Preparação do Corpus 

Abaixo são descritas as etapas cronológicas para o preparo do corpus conforme 

recomendações do programa:100  

1. O corpo textual foi gerado a partir das questões respondidas pelos enfermeiros e 

técnicos de enfermagem contidas no formulário de pesquisa.  

2. As entrevistas foram transcritas, suprimindo as perguntas, e mantendo-se apenas 

as respostas dos entrevistados, e todos os textos foram colocados em um único arquivo de texto. 

3. Foi realizada a revisão de todo o texto, a fim de configurá-lo de acordo com as 

recomendações do software: correção de erros de digitação e pontuação; uniformização das 

siglas e junção de palavras compostas por underline ao invés de hífen; retirados caracteres do 

texto; o texto não foi justificado; não se utilizou negrito, itálico ou recurso semelhante e 

parágrafos foram retirados. Todas as observações foram realizadas de forma minuciosa para 

que o processamento fosse feito com o maior aproveitamento das palavras compostas no 

corpus.  

4. No corpus textual, os textos foram separados por linhas de comando ou linhas 

de asteriscos (****), que determina o número de identificação do entrevistado e as variáveis 

definidas. Sendo assim, as seguintes variáveis foram estabelecidas: entrevistado (*n_01, *n_02 

até *n_29 conforme o número de identificação dos entrevistados); categoria profissional 

(*cat_1=enfermeiro; *cat_2=técnico de enfermagem); recebeu treinamento em CP 

(*trei_1=Sim; *trei_2=Não); tempo de trabalho (*trab_1= 0 a 5 anos; *trab_2= 6 a 10 anos; 

*trab_3=11 a 15 anos; *trab_4=16 a 20 anos; *trab_5=a mais de 20 anos) e maior grau de 

instrução em enfermagem (*instru_1=curso técnico de enfermagem; (*instru_2= Graduação em 

enfermagem; *instru_3= Pós graduação em enfermagem; (*instru_4=Mestrado ou mestrando 

em enfermagem; (*instru_5=Doutorado ou doutorando em enfermagem). 

5. Depois de toda a revisão, o texto digitado em arquivo único, foi aplicado no 

bloco de notas, salvado em arquivo com extensão codificada para UTF8 e aplicado no software.  

Após o processamento pelo software das entrevistas, foi realizado a interpretação e 

discussão dos dados encontrados pelas autoras através das evidências científicas encontradas 

na literatura nacional e internacional sobre os cuidados paliativos. 
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3.6 ASPECTOS ÉTICOS 

O projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal Fluminense e do Instituto Nacional de Câncer e seguiu os padrões sugeridos pela 

Resolução nº 466/2012, que dispõe sobre Pesquisa envolvendo Seres Humanos,106 frente ao 

direcionamento de somente ser iniciado após assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido ( Apêndice 1) pelo participante, a coleta de dados só foi iniciada após aprovação 

por escrito do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal Fluminense 

(número do parecer 3.411.284, CAAE 12129519.9.0000.5243) e do CEP da instituição 

coparticipante onde a pesquisa foi realizada (número de parecer 3.471.640, CAAE 

12129519.9.3001.5274).  

Como possível risco para o participante da pesquisa: o participante pode emocionar-se 

devido a temática abordada, caso isso ocorra ele foi orientado que poderia abandonar a pesquisa 

a qualquer momento e ou poderia realizá-la em outro momento oportuno. E caso desejasse 

poderia solicitar suporte com um psicólogo coparticipante desse estudo. 

Como possível benefício: contribuir para  a elaboração de uma proposta de atividade 

educativa  para os profissionais da equipe de enfermagem, para que se possa aprimorar  

habilidades e ampliar os conhecimentos sobre os cuidados paliativos de fim de vida, 

contribuindo assim para a segurança do paciente, qualificação da assistência e fortalecimento 

dos ideais dos cuidados paliativos na instituição. 

Cabe salientar que os participantes tiveram o direito de recusa à participação em 

qualquer uma das etapas da pesquisa, sem que houvesse prejuízo para eles. O sigilo das 

respostas e da identidade dos participantes serão garantidos e o material de resposta está 

arquivado em local apropriado sob responsabilidade dos pesquisadores. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

4.1 Caracterização dos participantes 

Os participantes foram 29 profissionais de enfermagem que atuam no cuidado direto à 

criança e adolescente com câncer em fase final de vida. O quadro 4 contém os dados relativos 

à caracterização dos participantes do estudo.  

 

Quadro 4 – Caracterização dos participantes do estudo segundo dados coletados do 

roteiro de entrevista, 2019 

Código Categoria 

Profissional 

S

e

x

o 

Faixa 

etária 

Tempo 

de 

formação 

em anos 

Tempo de 

trabalho 

na unidade 

em anos 

Nível de 

instrução 

em 

enfermagem 

Participação 

de 

treinamento 

em CP 

n01 Enf. F 41 a 50 11 04 Pós grad. Não 

n02 Enf. M 31 a 40 09 04 *Doutorado Sim 

n03 Enf. F 31 a 40 11 08 Pós grad. Não 

n04 Enf. F 41 a 50 18 13 Pós grad. SIM 

n05 Enf. F 51 a 60 10 08  Pós grad. SIM 

n06 Enf. F 41 a 50 16 13 Pós grad. SIM 

n07 Enf. F 31 a 40 13 08 Mestrado SIM 

n08 Enf. F 31 a 40 12 08 Pós grad. SIM 

n09 Enf. F 31 a 40 12 09 Mestrado SIM 

n10 Enf. F 31 a 40 10 08 Mestrado SIM 

n11 Tec. Enf. F 21 a 30 10 08 C. Técnico SIM 

n12 Tec. Enf. F 31 a 40 10 04 Pós grad. Não 

n13 Tec. Enf. F 31 a 40 16 04 Pós grad. Não 

n14 Tec. Enf. F 31 a 40 13 03 Pós grad. SIM 

n15 Tec. Enf. F 51 a 60 27 23 C. Técnico SIM 

n16 Tec. Enf. F 41 a 50 21 17 Pós grad. Não 

n17 Tec. Enf. F 41 a 50 19 04 Graduação Não 

n18 Tec. Enf. F 31 a 40 21 04 C. Técnico SIM 

n19 Tec. Enf. F 31 a 40 15 03 Graduação SIM 

n20 Tec. Enf. F 41 a 50 24 19 C. Técnico SIM 

n21 Tec. Enf. F 41 a 50 20 08 Pós grad. SIM 

n22 Tec. Enf. F 31 a 40 17 07 Pós grad. SIM 

n23 Tec. Enf. F 41 a 50 19 04 Pós grad SIM 

n24 Tec. Enf. M 31 a 40 15 04 Pós grad SIM 

n25 Tec. Enf. F 31 a 40 14 03 Pós grad SIM 

n26 Tec. Enf. F 41 a 50 18 04 Pós grad SIM 

n27 Tec. Enf. F 31 a 40 15 04 C. Técnico SIM 

n28 Tec. Enf. F 21 a 30 13 04 *Mestrado SIM 

n29 Tec. Enf. F 31 a 40  18 07 Pós grad. SIM 

Legenda: Enf.: Enfermeira(o); Tec. Enf.: Técnico em enfermagem; C. Técnico: Curso 

Técnico em enfermagem; Pós grad.: Pós graduação; *: cursando. 

Fonte: construído pelas autoras, 2019. 
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O quantitativo de profissionais divididos por suas categorias, sendo 10 (34%) 

enfermeiros e 19 (66%) técnicos de enfermagem. Destaca-se em relação à faixa etária que a 

maioria dos participantes 16 (55%) apresentou idade entre 31 a 40 anos denotando que são 

adultos jovens.  Quanto a variável sexo predominou o feminino 27 (93%) e apenas 2 (7%) 

participantes foram do sexo masculino. Estes resultados corroboram com um estudo107 que 

mostrou o perfil dos profissionais atuantes com crianças com câncer avançado como sendo em 

sua maioria mulheres, e com idades de 31 a 40 anos de idade. 

No aspecto referente ao tempo de formação profissional apresentou uma variação grande, 

de 09 a 27 anos, predominando aqueles, sendo 11 (42%), com 11 a 15 anos de formação. Isto 

representa que a maioria dos profissionais já tem mais de uma década de formação.  

Esses resultados se distanciam com um outro estudo que apresentou no perfil dos 

profissionais um resultado menor com uma média de sete anos de formação profissional; porém 

em relação a faixa etária que foi em trono de 30,8 anos e a maioria sendo do sexo feminino; o 

que pode se correlacionar com os resultados encontrados neste estudo.108 

   Quanto ao tempo que trabalham na unidade, apresentou uma variação de 20 anos, 

variando de 03 a 23 anos, com a maioria 14 (48%) profissionais de 0 a 05 anos. Isto relaciona-

se por apesar da maioria dos profissionais estarem formados há mais de uma década, por se 

tratar de uma instituição pública e atualmente o ingresso do profissional ser por concursos. 

Quanto ao maior nível de instrução em enfermagem, a maioria 17 (59%) possuem no 

mínimo a pós-graduação. Houve uma variação de 2ºgrau, com técnico em enfermagem, a 

profissional enfermeiro cursando o doutorado. A maioria dos técnicos de enfermagem 14 (74%) 

possuem graduação em enfermagem, destes 12 ( 86%) possuem pós-graduação, sendo que 01 

está cursando o mestrado, e apenas 05 (26%) possuem  apenas o 2º grau e o curso técnico em 

enfermagem, esses dados referem que a maioria dos profissionais possuem qualificações em 

enfermagem. 

Quanto aos profissionais que receberam algum tipo de capacitação em cuidados 

paliativos 06 (21%) disseram que nunca receberam e a maioria 23 (79 %) disseram que sim. 

Resultado diferente foi encontrado em um estudo com profissionais de enfermagem no qual 

todos os participantes relataram não terem tido orientação em CP.17 

Esses dados indicam que os profissionais possuem experiência profissional com 

pacientes em cuidados de fim de vida, qualificações em enfermagem e a maioria conhecimento 

sobre cuidados paliativos para melhor atender à criança e ao adolescente com câncer, mesmo 

que esse conhecimento sobre CP não tenha sido direcionado para a singularidade da população 

pediátrica. 
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4.2 Processamento dos dados das entrevistas no IRAMUTEQ® 

Todas as falas presentes nas entrevistas foram transcritas e lidas minuciosamente, foi 

realizada a preparação, as entrevistas foram transcritas para um arquivo único, o corpus, foi 

feita a revisão de todo o arquivo, a correção de erros de digitação e pontuação, a uniformização 

das siglas e a junção de palavras compostas como exemplo “qualidade_de_vida”, com os 

caracteres underline, em substituição aos espaços; e a codificação do texto para o software, 

utilizando as linhas de comando (****) compreendendo as variáveis do estudo para separar 

cada entrevista, como exemplo: **** *n_01 *cat_1 *trei_2 *trab_1 *instru_3, representa o 

entrevistado identificado como número 01, da categoria de enfermeiro, que não recebeu 

treinamento em CP, trabalha no setor de 0 a 5 anos e possui como maior grau de instrução em 

enfermagem a pós graduação. Depois de toda a revisão com a preparação e decodificação o 

texto digitado em arquivo único, foi aplicado no bloco de notas, salvado em arquivo com 

extensão codificada para UTF8 e aplicado no software. Após o processamento do material 

produzido pelo software IRAMUTEQ® foi feita a interpretação pelas autoras do estudo. Sua 

utilização foi possível, uma vez que a porcentagem de texto do corpus para efetuar a CHD foi 

satisfatória com uma retenção acima de 75% dos ST. 

O conteúdo resultante da análise realizada pelo software IRAMUTEQ® empregada no 

corpus chamado “corpus01”, encontrou 29 nomes de textos ou seja, entrevistas (UCI),  esses 

foram separados em 210 segmentos de textos (ST) ou UCE, dos quais 184 deles analisáveis e 

retidos na classificação hierárquica descendente (CHD) o que corresponde a um aproveitamento 

de 87,62% dos ST. Emergiram 7.315 ocorrências (palavras, fórmulas ou vocábulos), 80 

palavras distintas e quatro classes. 

Na CHD o software também possibilitou a divisão final das classes representada 

graficamente por um dendograma (Representação diagramática ramificada da interrelação de 

um grupo de itens que participam de alguns fatores comuns), de leitura da esquerda para direita, 

e a identificação lexical contida em cada uma das classes.100  

Inicialmente o software dividiu a amostra, o corpus, em dois grandes blocos, destes dois 

blocos surgiu a Classe 4 e Classe 1 e ocorreu outra subdivisão gerando a Classe 2 e a Classe 3 

e dentro destes subgrupos se pode perceber que ele aproxima ainda mais os vocábulos entre as 

classes, o que torna clara a afinidade entre elas, a Classe 2 e 3 por exemplo e seu distanciamento 

da Classe 1.  Assim, deu-se origem às quatro Classes, as quais se mostraram estáveis, compostas 

por unidades de segmentos de texto com vocabulários semelhantes.  

A representação da CHD pode ser observada na Figura 3. 
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Figura 3: Dendograma I da CHD relativa ao discurso dos membros da equipe de 

Enfermagem – Rio de Janeiro - 01 set 2019 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

Na figura n º 4 a seguir, se pode ver claramente a aproximação entre as Classes 2 e 3 e 

seu distanciamento da Classe 1. 

Figura 4: Distribuição das classes 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 
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O segundo dendograma gerado pelo software IRAMUTEQ®, relativo ao corpus 

originado das entrevistas com os membros da equipe de enfermagem, pode ser visualizado na 

Figura 5. Este dendograma permite observar o delineamento da CHD em suas quatro classes 

formadas com as palavras/termos mais relevantes, que foram caracterizadas por seus léxicos 

dominantes de sentido para o objeto de estudo e que, integrada aos segmentos de texto da 

análise, colabora para a sustentação da abordagem interpretativa deste estudo. 

Figura 5: Dendograma II da CHD com palavras/termos mais significativas das 

entrevistas  

 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

A organização percentual dos ST pelas classes, obtida diante da alocação de palavras 

homogêneas, pode ser observada nas figuras 3 e 5, que permitiu também evidenciar a 

distribuição por aglutinação de ST por entre as classes. Pode-se observar que a Classe 2 

concentra 33,1% dos ST, seguida da Classe 1 com 32,1%, após vem a Classe 3 com 17,9% e, 

por último, a Classe 4 com 16,9%. 

Outro dendograma gerado foi por aglutinação de palavras em formato de nuvem de 

palavras, como observado na figura 6.  
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Figura 6: Dendograma III da CHD com palavras mais significativas das entrevistas em 

formato de nuvem de palavras 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

Foi gerado outro documento pelo IRAMUTEQ®, o Rapport, que trata-se de relatório 

criado em arquivo do tipo “documento de texto”, que foi transcrito para a Tabela 1: Principais 

palavras/termos de cada Classe das entrevistas com os membros da equipe de Enfermagem, 

para propiciar uma melhor visualização e compreensão das classes, com as palavras/termos 

mais representativas para cada Classe; a percentagem correspondente à ocorrência das palavras 

nos segmentos de texto nesta classe em relação à sua ocorrência no corpus; “chi2”(qui-

quadrado), que é a representação X2 de associação da palavra com a classe; “eff.st” referente 

ao número de segmentos de texto que contém a palavra na classe; e “eff.total”, que representa 

o número de segmentos de texto em todo o corpus que contém, ao menos uma vez, a palavra 

citada. Nela estão representadas as com valor maior de χ2 e p< 0,0001. Ressalta-se que quanto 

maior o valor do χ2 e quanto menor o p-valor, maior será a relação da palavra/termo com a classe 

que foi alocada, o que corrobora para confiabilidade dos resultados. 
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Tabela 1: Principais palavras/termos de cada Classe das entrevistas com os membros da 

equipe de enfermagem 

Classe Palavras/termos Percentagem Eff.s.t. Eff. total chi2 /χ² 

Classe 1 cuidado 80,0 36 45 62,83 

 conforto 100,0 19 19 44,89 

 aliviar dor 100,0 15 15 34,6 

 sem tratamento curativo 100,0 11 11 24,79 

 Dor 86,67 13 15 22,35 

 quando 81,25 13 16 19,46 

 adolescente 90,91 10 11 18,6 

 qualidade de vida 90,91 10 11 18.6 

 analgesia 100,0 8 8 17,72 

 prestar 100,0 7 7 15,42 

 Controlar sintomas 100,0 7 7 15,42 

Classe 2 importante 91,67 11 12 19,83 

 achar  54,17 26 48 12,94 

Classe 3 psicólogo 100,0 4 4 18,71 

 menor 100,0 4 4 18,71 

 conversa 83,3 5 6 18,02 

 próprio 83,3 5 6 18,02 

Classe 4 levar 100,0 5 5 25,37 

 discutir 100,0 5 5 25,37 

 preparado 100,0 4 4 20,18 

 assim 61,54 8 13 19,94 

 morrer 83,33 5 6 19,57 

 sentar 71,43 5 7 15,47 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

Tomando uma das classes como exemplo (Classe 1) depreende-se que dos ST analisados 

32,1% compõe a Classe 1, suas duas formas ativas de maior significância foram: “cuidado e 

conforto” apresentando os maiores “χ²” e percentual nos seguimentos, quanto maior a 

semelhança entre os seguimentos maior será o agrupamento nas classes.  

Quanto ao aproveitamento dos segmentos de texto classificados para análise, a 

correspondência foi de 87,62%, sendo demonstradas as palavras mais significativas em relação 

ao “χ²”. As ocorrências de palavras analisáveis exibem representatividade com distribuição 

decrescente das Classes 2, 1, 3, 4. A Tabela 1 também revelou a relação do conteúdo lexical 

com as quatro classes, revelando as palavras mais representativas, ordenadas por classe e pela 

sua frequência nas entrevistas. 
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4.3 Apresentação das Classes e seus Temas e Subtemas  

 A organização textual estabelecida pelo software IRAMUTEQ®, através da 

Classificação Hierárquica Descendente (CHD), permitiu a divisão das classes, através dos 

segmentos de textos formados. Posteriormente, foi feita a interpretação pelas autoras do estudo 

dos resultados fornecidos pelo software com a elaboração dos temas e subtemas das classes. 

 

Quadro 5: Divisão das Classes e respectivos temas e subtemas referentes a entrevista com a 

equipe de enfermagem. 

Classe e Tema Subtemas 

Classe 1: Cuidados paliativos 

na percepção da equipe de 

enfermagem 

 

1-CP segundo a equipe de enfermagem 

 

2- CP de fim de vida empregados pela equipe de 

enfermagem 

Classe 2: Necessidades da 

equipe de enfermagem para 

trabalhar com fim de vida 

 

1-Suporte psicológico para a equipe de enfermagem 

 

2-Comunicação eficaz 

 

3-Presença da equipe multidisciplinar 

 

4-Dúvidas, dificuldades e interesses para aprendizagem 

 

5-Necessidade de capacitação/atualização 

Classe 3: Propostas para 

desenvolver a atividade 

educativa em CP de fim de 

vida 

1-Sugestões para o desenvolvimento de uma atividade 

educativa em CPP de fim de vida 

Classe 4: Estratégias de 

ensino para utilização em 

atividade educativa em CP de 

fim de vida. 

1-Uso de estratégias de ensino que propiciem um espaço 

democrático 

 

Fonte: autores, 2019 

 

A Classe 1 foi intitulada pelas pesquisadoras como “Cuidados paliativos na percepção 

da equipe de enfermagem”, apontou a visão da equipe de enfermagem sobre o que são os CP e 

os cuidados que eles empregam a criança e adolescente com câncer em fim de vida. 

A Classe 2 foi nomeada “Necessidades da equipe de enfermagem para trabalhar com 

fim de vida”, destacou aspectos que os profissionais consideram importantes para o trabalho 

em CP, temas de interesse para aprendizagem e o reconhecimento da necessidade de 

qualificação para essa assistência. 
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 A Classe 3 recebeu o título de “Propostas para desenvolver a atividade educativa em 

CP de fim de vida”, apresentou sugestões para desenvolver uma atividade educativa. 

A Classe 4 foi intitulada “Estratégias de ensino para utilização em atividade educativa 

em CP de fim de vida”, apontou as ideias dos profissionais sobre propostas de estratégias de 

ensino a serem empregadas em uma atividade educativa. 

 

4.4 Classe 1 - Cuidados paliativos na percepção da equipe de enfermagem 

 Esta classe foi constituída por 59 segmentos de texto, o que representou 32,1% do 

material passível de análise no corpus. A análise do recorte da Classe 1 teve como subtemas: 

1- CP segundo a equipe de enfermagem e 2- CP de fim de vida empregados pela equipe de 

enfermagem. 

Nesta classe, as variáveis de maior representatividade foram profissionais que trabalham 

na instituição entre 6 a 10 anos,  que apresentam a graduação como maior grau de instrução em 

enfermagem, e os entrevistados número10, 21 e 22 foram o que tiveram maior relação com a 

classe, conforme destacado pelo software IRAMUTEQ®. 

As palavras que obtiveram maior frequência e caracterizam essa Classe 1 (Cuidado, 

Conforto, Aliviar dor, Sem tratamento curativo, dor) traduzem a visão dos profissionais de 

enfermagem sobre o que são os cuidados paliativos e apontam na percepção dos profissionais 

quais são os cuidados realizados em fim de vida a criança e adolescente com câncer. Inicia-se 

a análise da Classe 1, de acordo com o tema e subtemas, mediante categorização das palavras 

associadas para os subtemas e as variáveis. 

 

Quadro 6: Classe 1– tema, subtemas, palavras associadas e variáveis  

Classe1: Cuidados paliativos na percepção da equipe de enfermagem 

Subtemas Palavras associadas variáveis 

1- CP segundo a equipe de enfermagem 

 

Cuidado/conforto/ Qualidade 

de vida fim de vida/ 

diagnóstico/ 

Sem tratamento curativo/ 

*n_10 

*trab_2 

*n_21 

*n_22 

*instru_2 2- CP de fim de vida empregados pela 

equipe de enfermagem 

Dor/Aliviar dor / analgesia 

Controlar sintomas/ 

proporcionar 

Fonte: autores, 2019.  

Legenda: 

*n_10 = entrevistado nº 10 

*trab_2 = trabalha na instituição entre 6 a 10 anos. 

*n_22 = entrevistado n º 22 

*instru_2 = maior grau de instrução em enfermagem: graduação. 
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4.4.1 - Subtema 1: CP segundo a equipe de enfermagem 

A palavra “cuidado” teve o maior qui-quadrado nesta classe, e também teve o maior 

qui-quadrado de todas as classes, o que evidencia a importância do cuidar na visão dos 

profissionais de enfermagem, e está relacionada as palavras: doença, criança, adolescente, 

paciente, diagnóstico, fim de vida, sem tratamento curativo, prestar, precisar.  

Os profissionais compreendem que o fundamental é o cuidado que deve ser prestado 

aos pacientes para atendê-los no que eles precisarem até a fase de fim de vida. Esse dado é 

representado pelos segmentos de texto abaixo: 

Os cuidados relacionados ao que aquela criança no caso precisa de acordo 

com aquela doença crônica dela. (nº 01, Enf.) 

Os cuidados paliativos para mim é cobrir a criança de cuidado... não só na 

doença em si, mas em toda a linha de cuidado. (nº 02, Enf.) 

Os cuidados de enfermagem que a gente pode realizar com o paciente. (nº 

08, Enf.) 

Não é só o cuidado relacionado a medicação, a sedação, essas coisas não, é 

cuidado mesmo. É você fazer um banho diferenciado, é você dar atenção para 

a família, isso tudo influência nos cuidados paliativos. (nº13, Téc. Enf.) 

 

E esse cuidado compreendido nos CP é percebido por alguns profissionais como uma 

assistência ampla, integral que deve abordar além dos sintomas físicos. Uma assistência 

holística abordando também o emocional, espiritual, cultural do paciente e sua família. 

São todos os cuidados..., mas todas as alterações físicas, psíquicas causadas 

na vida de uma pessoa por conta de uma doença. (nº 03, Enf.) 

É o que perpassa todos esses cuidados biológicos, tem a questão da 

assistência espiritual, é a fé daquela família, daquela criança... que tem que 

se ter o respeito e a valorização desse momento também. (nº 09, Enf.) 

E não é só cuidado farmacêutico, é o cuidado integral, o cuidado com a 

dignidade com respeito ao seu corpo, o respeito aos seus hábitos e as suas 

culturas. (nº17, Téc. Enf.) 

 

Assim como, profissionais reconhecem que esses cuidados para serem integrais devem 

ser centrados na criança e adolescente e sua família e que essa unidade familiar deve participar 

das tomadas de decisões sobre os tratamentos até o de fim de vida da criança e adolescente. 

Dando escolha também a família dela, dando escolha de como vai ser o 

tratamento quando chegar na terminalidade. Você decidir junto com a 

família de que forma vai ser o morrer daquela criança, acho que é isso. 

(nº 01, Enf.) 

Então, é você suprir necessidades das crianças e dos familiares... 

paliativar não é só aliviar dor mas aliviar também todo o estresse que 

envolve a família porque muitas vezes a família está tão doente quanto a 

criança... É o cuidado centrado na família em si, não só na criança e 

adolescente,  porque essa família inteira está doente. (nº 02, Enf.) 
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Conversando com a família explicando o diagnóstico e prognóstico da 

doença e acompanhando isso. (nº 05, Enf.)  

Principalmente é a atenção a família, a família nesse momento precisa 

de muita atenção... o respeito e o cuidar da família. (nº 23, Téc. Enf.) 

 

Com o segundo maior qui-quadrado nesta classe, os CP também foram associados a 

palavra “conforto”. A palavra conforto veio associada em muitas falas a palavra/termo: dor, 

aliviar dor, sofrimento, proporcionar e qualidade de vida. Se pode observar que os profissionais 

compreendem que proporcionar conforto é um conceito amplo, estando associado ao conceito 

do cuidado e a outros conceitos como o alívio da dor, do sofrimento, a promoção da qualidade 

de vida. 

É você conseguir dá um conforto. (nº 01, Enf.) 

Você vai prestar conforto, analgesia pro paciente não sentir dor, pra ter 

um final de vida mesmo com qualidade sem sofrimento. (nº06, Enf.) 

São os cuidados que visam minimizar a dor, o sofrimento da criança, 

promover o conforto. (nº12, Téc. Enf.) 

São os cuidados que a gente começa a prestar ao paciente para poder 

dar uma qualidade de vida, um conforto melhor a ele. (nº14, Téc. Enf.) 

Em primeiro lugar é dar o conforto, aliviar a dor, não só da criança, mas 

também da família... É prestar o atendimento de enfermagem focando 

em aliviar o sofrimento. (nº18, Téc. Enf.) 

 

Em relação a compreender quando devem ser implementados os CP, há profissionais 

que disseram que devem ser iniciados desde o diagnóstico, para pacientes com doença crônica 

ou com risco de morte. 

Os cuidados paliativos são cuidados necessários não só de fim de vida, 

mas desde o diagnóstico. (nº02, Enf.) 

São os cuidados que a pessoa tem que ter desde o começo do tratamento, 

até o final. São os cuidados desde a entrada do hospital até fim de vida 

ou fim de tratamento. (nº11, Téc. Enf.) 

 É o tratamento que geralmente nós iniciamos a partir do momento que 

o paciente recebeu o diagnóstico, quando ele tem uma doença que ela 

acomete a vida, o risco de vida pro paciente. (nº14, Téc. Enf.) 

 

Apenas dois enfermeiros exemplificaram como deve ser a transição dos cuidados nas 

fases dos CP. Compreendem que os cuidados paliativos devem ser intensificados até os 

cuidados de fim de vida. 

Então,  os cuidados paliativos para mim, ele tem que iniciar ao 

diagnóstico e em um determinado momento esse cuidado paliativo ele é 

menor o cuidado, o tratamento sobressai um pouco mais e ao longo do 

tempo isso vai se invertendo a medida que a doença vai progredindo ou 
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que os cuidados com a criança e adolescentes precisem ser mais 

intensificados. (nº02, Enf.) 

Deveria ser iniciado no início do tratamento  mesmo se considerando 

que o tratamento curativo e ao longo do tempo ele aumentaria  

gradualmente,  e o paciente entrando em cuidado paliativo, que seria o  

tratamento sem possibilidade de cura, esse tratamento seria 

intensificado cada vez mais até o cuidado de fim de vida. (nº 07, Enf.) 

 

Contudo, muitos profissionais associaram os cuidados paliativos apenas aos que são 

realizados na fase de fim de vida ou para pacientes fora de possibilidade curativa.  

São todos os cuidados referentes a sequelas de doença não só a morte. 

(nº 03, Enf.) 

Cuidados paliativos é cuidado de fim de vida. (nº 06, Enf.) 

Pra mim é o cuidado que a gente presta a criança ou adolescente na fase 

de fim de vida, na parte terminal dessa criança. ...a gente tenta melhorar 

a qualidade de vida dela, uma vez que a gente sabe que essa criança... 

sem tratamento curativo. (nº16, Téc. Enf.) 

É o cuidado no fim de vida, de todo o paciente que já está fora de 

possibilidade, que já não tem nenhum meio de cura. (nº17, Téc. Enf.) 

São os cuidados que nós temos no fim de vida da criança, preservando a 

integridade, preservando o familiar e principalmente o paciente. (nº19, 

Téc. Enf.) 

É dar um fim de vida mais digno pro usuário seja criança ou adulto. 

(nº21, Téc. Enf.) 

É um tratamento com finalidade não curativa, justamente para aliviar 

sintomas e para dar suporte aqueles pacientes fora de possibilidade 

terapêutica. (nº22, Téc. Enf.) 

Pra mim os cuidados paliativos são os cuidados para aquele paciente 

que está em fim de vida, porém ele merece uma dignidade. (nº24, Téc. 

Enf.) 

 

A limitada compreensão sobre o que são os cuidados paliativos, suas fases e a correta 

inserção dos pacientes nas suas fases, pode gerar uma relação conflituosa entre a equipe 

multidisciplinar e, também para os familiares. Um enfermeiro aponta que a falta de 

esclarecimento sobre em que fase está o paciente, e consequentemente os cuidados a que ele 

deve ser submetido, pode ser geradora de dúvidas e insegurança quanto ao tratamento a ser 

realizado tanto para a família quanto para relação equipe-família. 

Mas a gente sabe que  é recomendado, que ele tem... que deve começar 

no início, ao diagnóstico e  que a gente vê que não é assim que acontece, 

faz muito cuidado em fim de vida e que toda essa transição  que a gente 

tem  dificuldade de fazer na instituição,  de quando a terapia deixa de 

ser curativa para dar lugar mais intenso a uma terapia de conforto, de 
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qualidade de vida, a gente vê que acontece muito no final e que essa 

transição é muito conflituosa. (nº10, Enf.) 

 

4.4.2 - Subtema 2: CP de fim de vida empregados pela equipe de enfermagem 

Os profissionais associaram que os CP são empregados na fase de fim de vida a criança 

e adolescente com câncer visando o conforto e qualidade de vida da criança e adolescente e sua 

família neste momento tão difícil. 

A expressão “aliviar dor” teve o terceiro maior qui-quadrado nesta classe e está 

relacionada as palavras: analgesia, dor, sedação, morfina, dripping, prescrito, tranquilo.  

Eu acho que o alívio da dor é fundamental, falar de cuidados paliativos 

não tem como não falar de dor, aliviar a dor. (nº02, Enf.) 

A finalidade mesmo é o paciente não ter dor, porque o câncer causa dor, 

então o que eu penso é você tirar essa dor do paciente no final de vida é 

você proporcionar qualidade... Analgesia, você ver dor. (nº06, Enf.) 

Sempre tem foco mais no conforto, em sedação, analgesia. (nº10, Enf.) 

Da melhora da dor, da melhora de..., da qualidade mesmo dele, é tentar 

fazer tudo para que ele fique tranquilo, fique sem dor, pra que ele fique 

assim sem sofrimento. (nº20, Téc. Enf.) 

 

Nas falas dos participantes pode-se identificar essa percepção da valorização do cuidado 

para o alívio da dor, como também a evolução desse cuidado até a sedação terminal quando não 

se consegue mais controlar sintomas. 

Sedação também caso precise, sedação com morfina e os drippings. 

(nº01, Enf.) 

Instalar um dripping que iria amenizar o sofrimento dela, um dripping 

de morfina para ela deixar de pedir muito resgate de dor. (nº04, Enf.) 

Ficar mais atento a esse paciente no sentido de tá avaliando linear de 

dor, e quando é relatado você está ali e em prontidão pra tá ajudando 

nesse sentido, você não desvalorizar as informações que tanto esse 

paciente internado e como a família passa para a equipe. (nº26, Téc. 

Enf.) 

 

E reconhecem que para o alívio da dor os cuidados vão além de apenas fazer 

medicações, utilizando medidas farmacológicas e não farmacológicas, como fornecer apoio, 

estar presente, fazer compressas, mudar de posição entre outros  cuidados,  e que todos esses 

outros cuidados contribuem para aliviar a dor que pode ser mais do que física.  

Suporte para dor, posicionamento para tratar a dor... (nº01, Enf.) 

Controle da dor tanto com medicamentos prescrito, de analgesia e 

cuidados de enfermagem mesmo, com um pouco de atenção, uma 

compressinha quente, alguma coisa que você possa fazer que você possa 

acalentar a criança nesse processo dele de partida. (nº25, Téc. Enf.) 
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Acomodação, mudança de decúbito, oxigenioterapia, as medicações de 

horário que a gente faz, os resgates, estar junto com a família ajudando 

no que for necessário, no que estiver no nosso, no que a gente pode fazer.    

(nº27, Téc. Enf.) 

 

Em relação aos drippings, sedação os profissionais acrescentam sobre os seus efeitos 

que perpassam o alívio da dor, com a promoção de mais conforto com seu uso na redução da 

ansiedade. E que esse alívio da dor do paciente é também para amenizar o sofrimento da família. 

Em alguns momentos entra com o dripping de morfina por causa do 

controle respiratório, não só pela dor, quando a criança ou adolescente 

já está com muita dificuldade respiratória. (nº07, Enf.) 

O que eu tento fazer é a questão da dor, eu vejo se tem algum sedativo, 

pra que ele não fique tão ansioso naquele momento porque muitos ainda 

estão lúcidos. (nº22, Téc. Enf.) 

 

Em relação ao desconforto respiratório, a dor, a ansiedade e outros sintomas, os 

profissionais também mencionaram o “controle de sintomas” como cuidados de fim de vida. 

Essa expressão, muito associada nesta Classe 1, corresponde a fornecer suporte respiratório, 

medicamentoso, emocional, espiritual, nutricional, entre outros, que está associada as palavras: 

dor, respiratório, conforto, precisar. 

Na fase final a gente acaba focando mais é nos sinais e sintomas no 

controle, aqui o que a gente mais percebe... Aqui atua são o controle de 

sintomas principalmente respiratório, de dor, sangramento,  é o que a 

gente mais vê aqui quando está em fim de vida... Ao fim de vida  o que a 

gente mais atua com relação aos sintomas  respiratórios e de dor que é 

muito comum. (nº07, Enf.) 

Alívio de dor, dos sintomas que são agravados pela doença. (nº 28, Téc. 

Enf.) 

Amenizar sinais e sintomas dos pacientes no momento em que ele mais 

está na fase aguda, então se ele está com dor, como é um sintoma de 

cuidados paliativos, então você ameniza a dor, se ele está cansado então 

você ameniza esse cansaço,  pra mim os cuidados paliativos é isso é 

amenizar esses sintomas agudos quando ele não tem mais tratamento e 

aí você  trata os sintomas. (nº 29, Téc. Enf.) 

 

Foram citados outros cuidados com a alimentação, higiene, oxigenação, aspiração, 

posicionamento no leito, constipação, administração de medicações, orientação dos 

acompanhantes quanto aos cuidados, comunicação com paciente e família, suporte a família, 

apoio espiritual, flexibilização quanto ao horário e número de visitantes, proporcionar 

privacidade, com a finalidade de promover o conforto  e manter  a dignidade à  criança e 

adolescente com câncer em fim de vida. 
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Disfagia, a alimentação começa a ter dificuldade para se alimentar ou 

vai ser por sonda ou vai ser por gastrostomia ou a alimentação vai ser 

suspensa, é um cuidado que a gente vê muito em fim de vida que é a 

questão da alimentação. (nº07, Enf.) 

A questão do controle de dor, analgesia, conforto, colocar em uma 

posição adequada. Fornecer oxigênio, aspiração e acho que mais o 

controle de dor, conforto, oxigenação, a alimentação acaba não sendo 

algo tão importante. (nº09, Enf.) 

Algumas crianças têm constipação por causa das medicações, então a 

gente procura tá sempre observando quanto tempo que tá, observar 

também, conversar bastante... Mas os cuidados realmente são da parte 

respiratória, conforto respiratório, o controle da dor, que a gente faz e 

geralmente o suporte emocional, são os cuidados que a gente presta. (nº 

14, Téc. Enf.) 

Resgates para dor, SOS de medicações eméticas, dores abdominais, você 

faz bolsa de água quente, você também faz isso, fazer com que o paciente 

fique em uma posição mais confortável, tenha conforto, até mesmo os 

próprios acompanhantes, orientá-los quanto aos cuidados, fazer algo 

que não venha causar tanto sofrimento. (nº15, Téc. Enf.) 

 

Um cuidado muito enfatizado na fala dos participantes foi o suporte emocional para a 

família e criança e adolescente. E acrescentam que na assistência em oncologia, que pode ser 

longa devido ao tratamento, pode levar alguns profissionais a construírem vínculos afetivos 

com os pacientes e família. 

Na fase fim de vida primeiro a questão do suporte emocional para a 

família, para criança porque a gente constrói um vínculo, porque é muito 

tempo de tratamento, então a questão do suporte para criança e para 

família é algo que em qualquer situação, em qualquer demanda é 

necessário. (nº 09, Enf.) 

Controle de dor e higiene, cuidado com o psicológico da mãe e da 

criança é isso basicamente. (nº 11, Téc. Enf.) 

Um auxílio psicológico, tanto pro paciente quanto pro familiar. (nº 19, 

Téc. Enf.) 

 

Quanto à esfera da espiritualidade que é tão importante para os seres humanos, e 

consequentemente deve ser fonte de especial atenção para a criança, adolescente e família que 

possuam alguma forma de espiritualidade. Somente uma enfermeira citou esse suporte/apoio 

espiritual, cuidado esse tão importante para o enfrentamento do fim de vida  

Eu procuro controlar sintomas de ordem física, mas procuro também dá 

o suporte... também suporte emocional, suporte espiritual, respeitando a 

crença daquela pessoa, mas entendendo que eu também tenho fé... eu 

acho que  também é importante o suporte  espiritual nesse momento, é a 

união de todas essas coisas para oferecer uma terminalidade digna para  

aquela criança e família. (nº 09, Enf.)  
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Um profissional cita que os CP devem ser personalizados, respeitando o momento, a 

individualidade.  

Acho que é muito particular... depende de como a criança está, porque 

cada um tem um fim de vida de uma maneira diferente e aí são cuidados 

diferentes. (nº25, Téc. Enf.) 

 

Dois técnicos de enfermagem apontaram como um cuidado na fase de fim de vida o 

preparo do ambiente, propiciar um ambiente mais tranquilo, com maior privacidade do paciente 

e de sua família nesse momento da partida de um ente querido. 

...colocar o paciente em um quarto de isolamento, para que ele possa ter 

uma privacidade maior, para que a família possa passar um tempo mais 

confortável com o paciente. (nº 24, Téc. Enf.) 

Seria a questão do ambiente, do preparo do ambiente proporcionando 

um ambiente mais tranquilo. (nº 26, Téc. Enf.) 

 

E profissionais acrescentaram, por se tratar de uma fase tão difícil para o paciente e 

família, a necessidade de romper as habituais regras da enfermaria quanto a horários e números 

de visitantes, devido a peculiaridade do momento, permitindo assim uma melhor interação da  

família e paciente  com outros membros do seu grupo social. 

Às vezes até mesmo permitir, autorizar uma visita no momento de 

terminalidade que chegue fora do horário, que more longe, mas que a 

criança ama essa pessoa. (nº09, Enf.) 

O respeito com a necessidade da família, os horários que estes são mais 

estendidos em relação aos procedimentos. (nº17, Téc. Enf.) 

 

Em relação a prestação de cuidados, os profissionais  de enfermagem se reconhecem 

como os maiores fornecedores dos cuidados no hospital, por estarem em maior contato com os 

pacientes e família, e  são capazes de perceber e solicitar o apoio quando necessário de  outros 

membros da equipe para melhor atender as necessidades do paciente e sua família. 

Assim você vai perguntar para o médico para instalar um dripping. 

(nº04, Enf.) 

Ou então, assim em termos deve ser solicitado o apoio com o psicólogo. 

(nº05, Enf.) 

A enfermagem está 24 horas com paciente, e na maioria das vezes eles 

vem para enfermagem querendo conversar, um ombro, pra poder 

desabafar, eles vêm pra enfermagem. (nº06, Enf.) 

Se a criança tiver condição e desejar comer eu converso com a 

nutricionista, porque a alimentação não é uma questão só nutricional é 

uma questão de prazer também. (nº09, Enf.) 
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Muitas das vezes você observa que ele precisa de uma demanda maior e 

aí a gente passa para a equipe médica, tem que ficar atenta a esses 

detalhes que ele precisa. (nº26, Téc. Enf.) 

 

Apesar de toda demanda assistencial e principalmente emocional que os profissionais 

de enfermagem vivenciam na assistência à criança e adolescente com câncer em fim de vida, 

um profissional demonstra satisfação por fazer parte deste momento e poder atender a essa 

família e paciente. 

Na fase final de vida medicação, apoio psicológico, que a gente acaba 

dando, a enfermagem acaba dando, porque felizmente a gente tem um 

contato maior com a família que qualquer outro profissional de saúde, 

isso é fato. (nº13, Téc. Enf.) 

 

Profissionais reconhecem que na fase dos CP de fim de vida os cuidados invasivos 

devem ser reduzidos, deve-se dar mais espaço para o paciente e família. 

A gente trabalha com a menor assistência também... que eu falo é 

permitir que a criança tenha naquele final de vida... a criança tenha mais 

tranquilidade paz. É mais redução também assistencial, é menos 

invasivo, não é assistencial é menos invasivo. (nº01, Enf.) 

É dar um final de vida mais digno para o usuário seja criança ou adulto, 

livre de dor, sem procedimentos invasivos, para que ele tenha um 

término de vida mais tranquilo. (nº21, Téc. Enf.) 

 

4.4.3 - Discussão da Classe 1 

Pelas falas dos entrevistados se pode perceber que eles compreendem que em CP o 

importante é o cuidado. E esse deve ser diferenciado, contemplar todas as esferas do cuidado 

emocional, espiritual, cultural, social do paciente e sua família, refletindo assim na percepção 

de uma assistência diferenciada, integral, que deve ser qualificada. 

Estudos nacionais18,108 encontraram resultados semelhantes, que apontam a necessidade 

de implementar cuidados holísticos a todo os pacientes em CP, refletindo assim na integralidade 

da assistência. Em CP é fundamental reconhecer o paciente como um ser biopsicoespiritual 

social para poder atendê-lo em todas as suas dimensões.109  

Em um estudo internacional sobre CPP, apresentou nos seus resultados a necessidade 

de se respeitar a singularidade do paciente, devendo ser acompanhado de pessoas que 

possibilitem um cuidado integral, e preservem o seu valor quanto ser humano.110 Esse dado 

reforça a importância do cuidado integral a ser realizado pelos profissionais de enfermagem na 

assistência dos CPP e vem a corroborar com os achados deste estudo.  
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Nesta perspectiva o cuidado paliativo trata-se de uma “filosofia”, um “modo de cuidar” 

e não uma omissão de tratamento e cuidados. É baseado na pessoa, proposto a ser realizado por 

uma equipe multiprofissional, disposta a aceitar o limite da vida, se direcionando aos cuidados 

e não à cura.14  

Por outro lado, estudos citaram que os CP ainda são estigmatizados como cuidados 

limitados ou inúteis aos pacientes, para muitos profissionais da saúde, é subentendido que a 

impossibilidade de cura de uma doença atua como uma justificativa para a execução da 

assistência limitada, 17,108 o que confronta os princípios dos cuidados paliativos. E devido a 

essas concepções errôneas os cuidados a serem empregados aos pacientes em CP podem não 

ser realizados, o que irá aumentar a dor e sofrimento do paciente e família.19 

Com isso é importante enfatizar nos cuidados paliativos, independente do estágio de 

doença ou tratamento recebido, que o paciente deve receber toda a assistência necessária para 

a promoção do conforto e dignidade. 

Outro aspecto destacado pelos participantes é que o cuidado precisa ser continuado e 

realizado para atender as necessidades individuais de cada paciente e sua família, com 

abordagem integral contribuindo assim para a qualidade de vida de paciente e sua família.  

Em uma revisão sistemática evidenciou que os enfermeiros têm a oportunidade de 

avaliar e atender às demandas das crianças e adolescentes e seus familiares durante todo o 

processo nos cuidados paliativos, sejam nos aspectos fisiológicos, emocionais ou 

psicossociais.111 Outro afirma que a assistência nos CP não deve ser direcionada apenas no 

cuidado do corpo, o que ressaltou a importância dos aspectos biopsicossociais dos pacientes e 

suas famílias.108 

Nessa mesma vertente, em um estudo de revisão constatou a importância da atenção ao 

o binômio paciente-família, uma vez que se constitui como prestadora e receptora de cuidado.112 

Desse modo, na visão dos participantes, a família é protagonista. Assim, deve-se sempre incluir 

a família como uma unidade de cuidado, seja nas decisões dos planos terapêuticos, na presença 

da realização dos procedimentos, e na inclusão da realização dos cuidados.  

Em uma revisão sistemática sobre CP para pacientes em fim de vida reforça a 

importância da humanização da fase de morte, da    efetiva    comunicação entre profissional e 

paciente, da corresponsabilização da tomada de decisões e da participação da família.113 

Assim, na percepção dos participantes do estudo, o paciente e família precisam ser 

cuidados e acolhidos pela equipe com uma abordagem integral que tenha o foco na promoção 

do conforto para que possam juntos enfrentar as situações difíceis advindas da doença. Se pode 

observar que os profissionais compreendem que proporcionar conforto é essencial em CP 
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estando associado ao alívio da dor, do sofrimento e a promoção da qualidade de vida, e que 

precisa ser estendido, centrado na família. E essas percepções da necessidade desses cuidados 

se pode relacionar com a variável de tempo de trabalho em torno de 10 anos com essa clientela. 

Compreende-se por qualidade de vida em cuidados paliativos, o conforto, alívio e 

controle dos sintomas, suporte espiritual e psicossocial. Sendo necessário a atuação de uma 

equipe multidisciplinar, com uma visão humanizada, voltada para a valorização da vida e 

promotora do cuidado integral.114  

Estudos realizados com profissionais de enfermagem vêm confirmar os achados desse 

estudo de que o conforto, a qualidade de vida, o alívio da dor e do sofrimento devem ser o foco 

de uma assistência em CP.107,108  

Outro aspecto identificado nas entrevistas foi que poucos profissionais associaram 

corretamente a implementação dos CP desde o início do diagnóstico de uma doença crônica ou 

ameaçadora da continuidade da vida, como o câncer. Estudos apontam que os pacientes terão 

melhoras na qualidade de fim de vida com a implementação dos CPP desde o início do 

tratamento.17,19 

Os CP devem ser implementados precocemente a todas pessoas com diagnóstico de uma 

doença crônica ou condição ameaçadora da vida64, devendo ocorrer paralelamente com o 

tratamento curativo, quando todas as alternativas para a cura da doença falharem devem ser 

implementados os CP de modo exclusivo9; com a progressão da doença e da piora acentuada 

do quadro clínico; o paciente entra em  processo de morte, é a fase de fim de vida,  que se 

desencadeia de forma irreversível tendo o prognóstico de vida limitado.2 

Dois enfermeiros exemplificaram como deve ser a transição dos cuidados nas fases dos 

CP.  Apontando que devem ser implementados desde o diagnóstico, devendo ser intensificados 

até os cuidados de fim de vida. 

Entretanto, houve profissionais que não compreenderam a elegibilidade dos CP, 

indicando-os apenas para pacientes oncológicos ou com sequelas de doenças, e a maioria dos 

profissionais do estudo associaram o seu emprego somente ao fim de vida ou na impossibilidade 

de cura de uma doença. O que contradiz os achados do estudo que apontou o recebimento de 

algum treinamento em CP pela maioria dos profissionais. 

Essa visão equivocada fere um dos princípios dos CP, pois o mesmo deve ser iniciado 

o mais precocemente possível.5 Resultados semelhantes foram encontrados em estudos com 

profissionais de enfermagem, o qual evidenciou os equívocos na associação a implementação 

dos CP  a serem direcionados ao fim de vida ou impossibilidade de cura de uma doença.17,108 O 
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que evidencia a necessidade de uma maior qualificação para os profissionais de enfermagem 

sobre os CP. 

A compreensão dos CPP na maioria das vezes é errada e incompleta e ainda existem 

alguns mitos relacionados aos CPP, como sendo indicado apenas para pacientes com câncer, 

devendo ser iniciado após o término do tratamento curativo.115 E essa falta de compreensão, 

esses mitos sobre os CPP servem como barreiras para implementação dos CP, impostas, muitas 

vezes, pelos próprios profissionais,19 o que pode dificultar a aceitação da família a abordagem 

paliativa. 

É importante o conhecimento sobre a indicação e transição dos cuidados nos CP, pois 

influência a elegibilidade dos pacientes e direciona os critérios para a correta inserção dos 

cuidados.69 

Outro achado do estudo foi que a limitada compreensão sobre o que são os cuidados 

paliativos, suas fases e a correta inserção dos pacientes nas suas fases, pode gerar uma relação 

conflituosa entre a equipe multidisciplinar e, também para os familiares. O que pode levar ao 

emprego de cuidados obstinados, fúteis, que só causam dor e prolongam o sofrimento, do 

paciente e sua família que criam expectativas irreais em relação ao prognóstico, controle da 

doença, proximidade da morte. 

Em estudo com familiares de pacientes em CP foi observado que as famílias tinham 

necessidade de receber informações reais e objetivas sobre as condições de saúde da criança e 

adolescente. Por vezes, mesmo despreparada e com medo, ela deseja conhecer o prognóstico.116  

Em relação aos cuidados empregados na especificidade da fase de fim de vida de criança 

e adolescente com câncer, se pode observar  que a preocupação com a dor, “aliviar dor” desses 

pacientes foi de grande relevância para os entrevistados e apontado nas falas como primordial 

para assistência de enfermagem nesta fase dos CPP.  

Essa percepção e compressão da importância de aliviar a dor para crianças e 

adolescentes em fim de vida com o objetivo de aliviar também o sofrimento foi encontrada em 

outros estudos.17,35 

Na compreensão da complexidade da abordagem da dor foram citados cuidados desde 

a administração de analgésicos e/ou opioides, instalação de infusão contínua de opioides, como 

também a evolução desse cuidado até a sedação paliativa, quando não se consegue mais 

controlar sintomas. 

A dor vivenciada pelo paciente em cuidados paliativos é uma dor complexa, que inclui 

aspectos físicos, mentais e espirituais.117 E os participantes do estudo consolidaram esse 

entendimento na abordagem da dor do paciente, que é necessário vê-lo de forma integral, 
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correlacionando-se com o conceito de dor total encunhado por Saunders59, com  o emprego de 

recursos farmacológicos e não farmacológicos para o manejo da dor, que pode ser mais do que 

física. 

Estudos35,108,112 mencionam para o controle da dor em CPP o uso de intervenções não 

farmacológicas, com emprego de cuidados similares ao encontrado neste estudo, como o uso 

de compressa, posicionamento no leito, a comunicação, o suporte emocional, entre outros 

cuidados para o alívio da dor e sofrimento, e promoção do conforto.  

A dor na oncologia pediátrica é muito complexa, estando relacionada a vários fatores. 

Em uma RI, foi evidenciado que uma das principais ações do enfermeiro para o cuidado 

paliativo é o controle da dor. A dor consiste no sintoma mais frequente nos pacientes com 

doença oncológica avançada, entretanto, são acometidos também com outros sintomas que 

podem piorar a sensação dolorosa.118  

Em um estudo realizado sobre sedação paliativa em pediatria oncológica evidenciou o 

benefício do seu uso para dores refratárias a opioides, sangramentos refratários, dispneia 

refratária a medicações, agitação extrema, angústia e sofrimento.119 Assim, se pode perceber a 

complexidade e dificuldade de abordar a dor em fim de vida e que a sedação paliativa está 

direcionada para o alívio do sofrimento quando não se consegue controlar os sintomas 

angustiantes. 

Nesse interim, os entrevistados também apontaram como alvo do cuidado em CPP além 

da dor, o controle de sintomas. Os entrevistados ao citarem o controle de sintomas o associaram 

com o desconforto respiratório, dor, ansiedade, constipação, sangramentos, disfagia, fadiga, 

entre outros sintomas comuns em pacientes em fim de vida.  

 A dor e outros sinais e sintomas desagradáveis como a fadiga, cansaço, dispneia, 

náuseas, vômitos, insônia, ansiedade, impotência e frustações, fazem parte do cotidiano de 

muitas crianças e adolescentes com doença crônica e/ou em fase de fim de vida.120  

Foram citados cuidados de enfermagem para ajudar no controle de sinais e sintomas de 

ordem física, mas também cuidados para a esfera emocional, social e espiritual através da 

comunicação, apoio ao paciente e a família, flexibilização  das condutas de enfermagem quanto 

a horário, número de visitantes, consumo de alimentos desejados, quarto privativo,  toque 

afetivo, acalentar, orientação quanto aos cuidados, comunicação com outros membros da 

equipe multidisciplinar para atender aos desejos e demandas. 

Em estudo nacional evidenciou que cerca de 80% das crianças e adolescentes que 

morreram de câncer tiveram como sintoma a dor, seguido de dispneia, náuseas e vômitos e 

outros sintomas como constipação, depressão, ansiedades, alterações do sono, fraqueza e 
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irritabilidade.121 O que reforça os achados deste estudo sobre a necessidade de controlar 

sintomas no paciente oncológico pediátrico em fim de vida.. 

Um cuidado muito enfatizado na fala dos participantes foi o suporte emocional para a 

criança, adolescente e família. E acrescentam que na assistência em oncologia, que pode ser 

longa devido ao tratamento, pode levar alguns profissionais a construírem vínculos afetivos 

com os pacientes e família o que pode facilitar para o fornecimento desse suporte. 

Um estudo de RI aponta que é impossível fornecer uma morte digna para pacientes 

pediátricos se este estiver com sofrimento físico e/ou emocional;18 e os profissionais de 

enfermagem por estarem em maior contato com estes precisam atender a essas demandas. 

Estudos evidenciam que o suporte emocional é um dos principais cuidados realizados pela 

equipe de enfermagem aos pacientes em CP e sua família107,118. 

Os profissionais de enfermagem precisam compreender que esse cuidado não é somente 

do psicólogo, eles devem ouvir a criança e conversar sobre o momento vivido, o medo de sentir 

a morte próxima, a separação das pessoas e objetos amados e a impossibilidade da realização 

de sonhos.17  

E sendo um dos princípios para a integralidade, o suporte emocional para o paciente em 

fim de vida e família pode ser através de uma escuta sensível ao sofrimento e dilemas 

enfrentados. Devendo também englobar o suporte social e espiritual.  

Em relação a essa abordagem integral para o controle de sintomas, apenas uma 

enfermeira mencionou o cuidado espiritual para que se possa oferecer um fim de vida digno. 

Esse dado evidencia a necessidade de uma maior orientação aos profissionais sobre a 

necessidade da inclusão do suporte espiritual a todos os pacientes em CP e suas famílias. 

A espiritualidade auxilia os pacientes em fase terminal a resistir às pressões e aos 

desconfortos físicos e psicológicos de tal modo a promover o seu bem-estar até o último 

momento de sua vida. A enfermagem, por ser uma profissão que está em contato direto com o 

paciente, é responsável por esse olhar holístico que deve contemplar, no processo de cuidar, as 

dimensões biológica, psicológica, social e espiritual do ser humano.122 Nessa ótica, a 

compreensão do fenômeno espiritualidade é essencial para a oferta de uma assistência de 

enfermagem de qualidade.  

Nesse sentido o suporte espiritual, está atrelado ao suporte emocional e social fornecido 

a criança, adolescente e sua família nesta fase de fim de vida, podendo ser interpretado como 

um ato de carinho, compaixão, solidariedade e respeito à dignidade humana. 

Em relação a prestação de cuidados, os profissionais de enfermagem se reconhecem 

como os maiores fornecedores dos cuidados no hospital, por estarem em maior contato com o 
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paciente e família, e  são capazes de perceber e solicitar o apoio quando necessário de  outros 

membros da equipe para melhor atender as necessidades do paciente e sua família.  

Os profissionais da enfermagem exercem um papel de extrema importância em cuidados 

paliativos, visto que são eles que promovem os cuidados necessários e devem suprir as 

necessidades dos pacientes diariamente.108 

Com isso, vem a necessidade de contribuir para a realização dos desejos da criança, que 

inserida nesta realidade complexa, pode vivenciar situações desagradáveis quanto aos sinais e 

sintomas da doença, efeitos dos medicamentos, incluindo as restrições durante todo o processo 

de hospitalização de ações próprias do seu momento de vida.107 

Os participantes citaram como cuidado a satisfação de desejos e flexibilização de 

condutas. Resultados semelhantes quanto a flexibilização de condutas para atender as demandas 

do paciente e família foi também evidenciado em outros estudos.11,17,108 

Apesar de toda dor e angústia associada a finitude precoce de uma criança e adolescente, 

uma técnica de enfermagem, através de uma ótica positiva, por fazer parte da equipe de 

enfermagem, sente-se gratificada por poder atender, através do contato mais próximo, a criação 

e fortalecimento de vínculos afetivos, a esse paciente e sua família nesse momento tão difícil 

para todos os envolvidos. O que traz a reflexão sobre a primazia da profissão de enfermagem, 

por acompanhar de perto o paciente em todas as fases da vida, com abordagem técnica e 

empática. 

Profissionais reconhecem que na fase dos CP de fim de vida os cuidados invasivos 

devem ser reduzidos e com isso evitar os cuidados fúteis, obstinados, deve-se dar mais espaço 

para o paciente e família. 

Através de todos esses cuidados mencionados pelos entrevistados na atenção a criança 

e adolescente com câncer em fim de vida  e sua família se pode mais uma vez reafirmar que 

essa equipe compreende  a importância do continuar a cuidar em CP de fim de vida e que realiza 

esses cuidados objetivando a autonomia, protagonismo, satisfação de desejos, conforto, alívio 

do sofrimento, qualidade de fim de vida e consequentemente a morte digna, preceitos esses dos 

CPP. 

É fundamental que os profissionais de enfermagem, por estarem em maior tempo de 

contato com paciente e família, tenham conhecimentos sobre as fases dos CP para que possam 

orientar, retirar dúvidas e estimular a adesão da família a estas fases, como também, serem fonte 

de informação para outros membros da equipe, o que pode inclusive evitar maior sofrimento e 

ansiedade ao paciente e família através de cuidados fúteis. 
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4.5 Classe 2-Necessidades da equipe de enfermagem para trabalhar com fim de vida 

A classe 2 foi formada por 61 segmentos de textos, com 33,15 % do corpus referente às 

entrevistas com os membros da equipe de Enfermagem. Nesta classe, as variáveis de maior 

representatividade foram os entrevistados número 13 e 20.  

A organização dos conteúdos da Classe 2 realizada pelas pesquisadoras, teve como 

subtemas: 1- Suporte psicológico para a equipe de enfermagem, 2- Comunicação eficaz, 3- 

Presença da equipe multidisciplinar, 4- Dúvidas, dificuldades e temas de interesse para 

aprendizagem, 5-Necessidade de capacitação/atualização.  

Os segmentos de texto e as palavras que caracterizam essa Classe 2 (importante, achar, 

abordar, difícil, suporte) apontam questões que os profissionais consideram essências para 

trabalhar com CP de fim de vida a criança e adolescente com câncer, o que eles gostariam que 

fosse oferecido pela instituição, como também suas dúvidas e necessidade de treinamento. 

 No quadro 7 está apresentado o seu tema e subtemas, mediante categorização das 

palavras associadas para os subtemas e as variáveis/indivíduos ligadas à Classe:  

 

Quadro 7: Classe 2 – tema, subtemas, palavras associadas e variáveis.  

Classe 2: Necessidades da equipe de enfermagem para trabalhar com fim de vida 

Subtemas Palavras associadas variáveis 

1- Suporte psicológico para a equipe de 

enfermagem 

2- Comunicação eficaz   

3 - Presença da equipe multidisciplinar 

4-Dúvidas, dificuldades e temas de interesse 

para aprendizagem 

5-Necessidade de  

capacitação/atualização  

Importante/ achar/ coisa/ 

abordar / difícil/ suporte/ 

preparo/ profissional/ 

falar/ língua 

 

 

*n_13 

*n_20 

 

Fonte: autores, 2019. 

Legenda: 

*n_13 = entrevistado nº 13                                 

*n_20 = entrevistado nº 20                

 

     

4.5.1 Subtema 1: Suporte psicológico para a equipe de enfermagem  

Os profissionais veem o suporte psicológico como um dos pilares para que eles 

consigam desenvolver e continuar a trabalhar com CP de fim de vida, e a falta desse suporte 

psicológico para a equipe de enfermagem pode causar desconfortos e insegurança na 

assistência. 

  Os relatos a seguir mostram a falta que os profissionais sentem do apoio psicológico 

frente a assistência em CP de fim de vida a criança e adolescente com câncer: 
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Eu acho que tinha que ter um apoio psicológico para a enfermagem 

também, a gente pode lidar com esse emocional da família melhor, eu 

acho que falta isso. (nº13, Téc. Enf.) 

O amparo psicológico para o profissional, eu acho que palestras sobre 

o emocional que as vezes acomete muito a gente, as vezes se identifica 

muito, acontece da gente perder muita criança. (nº14, Téc. Enf.) 

É importante também um olhar para os profissionais que trabalham com 

fim de vida, que isso eu sinto muito a falta, porque eu não vejo ninguém 

se preocupando com quem cuida, e com isso a gente acaba adoecendo. 

(nº18, Téc. Enf.) 

Na pediatria um dos aspectos mais importantes seria os profissionais 

terem suporte emocional para dar suporte as mães que estão passando 

por esse momento. ... Porque as vezes a gente tem que dar o apoio pra 

elas porque a gente que está à beira do leito naquela fase final mesmo 

ali, então eu acho que nós deveríamos receber um suporte pra dar 

suporte. (nº22, Téc. Enf.) 

equipe, essa questão psicológica eu acho muito falha. (nº25, Téc. Enf.) 

Principalmente uma abordagem psicológica para esses profissionais 

para eles saberem lidar com as situações, porque cada paciente é um 

paciente. (nº29, Téc. Enf.) 

 

Os dados do perfil dos participantes apontam que estes já possuem a convivência com 

o fenômeno da morte na unidade de trabalho. Um profissional apontou em sua fala que sem 

suporte adequado esse contato rotineiro com a finitude pode desestabilizar, trazer sentimento 

de frustração e fracasso para os membros da equipe de enfermagem. 

E o momento mesmo da morte eu acho que é difícil para qualquer 

profissional,  mas como a gente lida direto com esse momento eu  acho 

que a gente tem que ter mais preparo para acompanhar a família nesse 

momento e talvez a gente ter um suporte para o funcionário porque 

realmente se desestabiliza eu já vi vários funcionário depois de um óbito 

se sentirem muito mal e as vezes até entrarem em processo de depressão 

por se envolverem muito mesmo naquele momento e as vezes até se 

frustrarem por não se sentir ...é... ali atuando de uma forma que poderia 

ter uma atuação melhor. (nº07, Enf.) 

 

Em relação ao suporte psicológico, os participantes também relataram que é importante 

a instituição fornecer esse suporte com psicólogo precocemente para o paciente e sua família. 

O que se observa, na visão dos entrevistados, uma carência no suporte psicológico fornecido ao 

paciente e família pela instituição. 

Um auxílio psicológico, tanto pro paciente quanto pro familiar. (nº19, 

Téc. Enf.) 

E aí a psicologia tanto com a parte da equipe quanto a parte da criança 

da mãe da criança que tem que ser muito mais bem preparada desde o 

começo desde antes de começar a sentir os sintomas de  sinais de fim de 

vida, coisa que a gente acaba não enxergando isso feito de uma maneira 
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correta desde o começo, a gente acaba enxergando que isso é feito no 

final realmente. (nº 25, Téc. Enf.) 

 

4.5.2 Subtema 2: Comunicação eficaz 

Outro tema que os profissionais consideram importante para o trabalho com cuidados 

de fim de vida é a comunicação, foi elaborado então o subtema comunicação eficaz. As palavras 

que estão associadas a este subtema são: achar, porque, falha, preparo.  

Os profissionais relataram que sentem falta de uma comunicação mais efetiva na 

unidade, o que gera dificuldades na relação enfermagem/paciente-família e enfermagem/outros 

profissionais.  

Acontece algumas falhas, as vezes o  médico da alguma informação pelo 

fato da enfermagem ter muito contato com a criança e a mãe acaba 

questionando e a gente não está muito preparado para poder conduzir 

aquele diálogo, para que a equipe saiba o até aonde pode ser dito e o 

que não pode ser. ( nº 07, Enf.) 

Quando está tudo acontecendo quando todos os sintomas já estão 

aparecendo é que vem a conversa é que vem a explicação, eu acho que 

se isso fosse feito antes a gente minimizava bastante o sofrimento tanto 

das mães como das crianças. (nº25, Téc. Enf.) 

Eu acho que todo mundo tem que está falando a mesma linguagem e 

respeitar muito o ponto de vista, o que aquele colega está colocando que 

ele tá ali naquele enfrentamento direto com o paciente no dia a dia. 

(nº26, Téc. Enf.) 

 

4.5.3 Subtema 3: Presença da equipe multidisciplinar 

Outra questão que emergiu da fala dos participantes foi a necessidade de haver uma 

equipe multidisciplinar e que essa equipe precisa ser presente e estar integrada para desenvolver 

uma melhor assistência à criança e adolescente com câncer em fim de vida e sua família: 

E a equipe não é só a equipe de enfermagem, cuidados de fim de vida 

está todo mundo ali relacionado, não adianto só a enfermagem está 

presente. (nº 13, Téc. Enf.) 

Uma equipe preparada para lidar com os cuidados paliativos. 

Multiprofissional para lidar com isso. (nº 23, Téc. Enf.) 

A equipe multiprofissional é muito bonita no nome, mas tem que ter essa 

interação. (nº 26, Téc. Enf.) 

 

Para os profissionais quando a equipe multidisciplinar não está integrada, quando não 

há uma comunicação eficaz entre a equipe, isso pode ocasionar desconforto para o 

paciente/família e para os profissionais de enfermagem. 

Até que ponto cada profissional faz para que o outro possa agir e fazer 

de outra forma pra gente não achar que a enfermagem, a enfermeira vou 

fazer tal coisa e depois ai vem o médico e diz não faz, até que ponto isso 

bom pro paciente, para o acompanhante e para gente. (nº 12, Téc. Enf.) 
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Como já apresentado os profissionais de enfermagem se reconhecem como os principais 

fornecedores do cuidado, o que lhes permite, na visão deles, ter um olhar mais acurado para as 

necessidades dos pacientes sobre seus cuidados. Um profissional relata o desconforto ao assistir 

um paciente e identificar a necessidade de uma intervenção que deve ser realizada 

conjuntamente com a participação de outro membro da equipe multidisciplinar, e esse outro 

membro da equipe não valoriza as informações por ela identificadas. 

Porque as vezes a gente observa que o paciente está com aquele 

desconforto, mas as vezes eu acho, isso é uma opinião minha. Que isso 

poderia ser um pouco melhor avaliado, as vezes você sente um 

determinado sofrimento em alguns momentos desnecessários, isso como 

profissional de enfermagem isso me incomoda um pouco, a gente sinaliza 

sempre isso para a equipe, mas você não pode tá tomando certas atitudes 

sozinha. (nº 26, Téc. Enf.) 

 

4.5.4 Subtema 4: Dúvidas, dificuldades e temas de interesse para aprendizagem 

Neste subtema o 4, pode-se levantar os assuntos de maior interesse para serem 

abordados em uma atividade educativa. 

A temática sobre o que são os cuidados paliativos e CP de fim de vida foram apontadas 

como importante: 

Primeiro esclarecer para equipe o que é fim de vida, o que é cuidado 

paliativo, por que nem todo mundo sabe. (nº 06, Enf.)   

E eu acho que essa questão do cuidado paliativo mesmo, pra diferenciar 

o que é cuidado paliativo e o de fim de vida. (nº 29, Téc. Enf.)   

 

Os profissionais reconhecem que aprender como se comunicar, como ter uma escuta 

sensível com paciente e família é fundamental para melhor assisti-los.  

Comunicação eu acho importante porque a gente não tem aqui. (nº 01, 

Enf.)    

Acho que como a equipe de enfermagem fica 24 horas com o paciente, 

aprender a lidar, como falar com esses pacientes, comunicação de 

conversa. (nº 03, Enf.)   

E a interação do familiar com a equipe e com o paciente... Uma 

interação maior a equipe de enfermagem ter uma proposta de conversar 

com os pais. (nº 05, Enf.)   

Importante falar essa questão da escuta. (nº 09, Enf.)   

 

Um dos cuidados na fase de fim de vida é o suporte a família no luto. Apesar de não ter 

sido citado anteriormente pelos entrevistados como cuidados por eles realizados nesta fase de 

fim de vida, uma enfermeira o cita como tema de interesse para aprendizagem. Saber se 

comunicar com a família enlutada é um cuidado essencial. 
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Sobre o suporte no final de vida, como lidar com isso, comunicação com 

a família, o luto e o suporte a família, como a gente poderia interagir 

com a família. (nº 01, Enf.)  

 

E para aprendizagem é sobre como dar suporte emocional. Como relatado anteriormente 

os profissionais apontaram a necessidade de receberem suporte emocional para poderem 

oferecer esse suporte a família e paciente. 

Dar apoio psicológico para a família, orientar a gente como fazer, 

porque isso a gente falha também, porque tem gente que se envolve 

demais, eu sei que é difícil porque cuidando de criança é difícil, é difícil 

de não se envolver. (nº 13, Téc. Enf.)   

 

Uma enfermeira aponta a dificuldade enfrentada para fornecer esse suporte emocional, 

ter uma escuta sensível e se comunicar com os familiares nesse momento tão angustiante para 

eles. 

E pro fim de vida no caso eu tenho dificuldade sobre essas angústias é... 

Quando os pais falam sobre tudo que poderia ter sido, aquilo que a 

criança não vai fazer, todo esse sonho que não vai ser realizado. (nº 10, 

Enf.)   

 

Observa-se que os profissionais querem dar assistência emocional a família, mas como 

citado nas falas anteriores eles tem dificuldades, o que reflete a necessidade de aprender sobre 

estratégias de enfrentamento. 

Eu acho que a equipe ainda apesar de lidar muito com situações de fim 

de vida ainda tem muita dificuldade do enfrentamento desse momento. 

um suporte melhor a família, as vezes se esquiva se afasta por não saber 

como lidar ou então enfrenta e depois não tem um suporte emocional pra 

ele mesmo, eu acho isso importante abordar a questão do enfrentamento 

da morte, do óbito para esses funcionários. (nº 07, Enf.)   

Mas existe umas que a gente acaba se identificando mais, então algo 

sobre essa questão do vínculo, um apoio palestras incentivando a gente, 

demostrando, como lidar com isso. (nº 14, Téc. Enf.)   

 

Outro tema que reflete muita dúvida e dificuldade, foi a questão de implementar ou não 

procedimentos, dos cuidados de enfermagem. Os profissionais apontaram vários procedimentos 

como: o fornecimento de oxigenioterapia, cateterismos, analgesia, entre outros. Pode-se 

observar pelas falas, mais uma vez, que a comunicação ineficaz entre os membros da equipe e 

o conhecimento limitado sobre o que concerne os cuidados de fim de vida, é fonte de dificuldade 

para a assistência, gerando dúvidas na assistência e interesse para uma melhor compreensão 

sobre estes temas. 
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Instalar macronebulização, não é instalar, é colocar cateterismo vesical, 

não é colocar. (nº 04, Enf.)   

... as vezes até mesmo essa questão dessa dieta é dificuldade uma 

barreira pro funcionário por que as vezes nem ele intende a real 

necessidade de suspender uma dieta, de suspender um antibiótico, de 

suspender uma hidratação muito volumosa. Eu acho que esses tópicos 

seriam fundamentais para preparar esses funcionários para poder lidar 

com isso. (nº 07, Enf.)   

Os cuidados de enfermagem que a gente pode realizar com o paciente. 

(nº 08, Enf.) 

Eu tenho dúvidas também sobre essa questão nutricional, na 

terminalidade, o que a gente pode e que não pode. (nº 09, Enf.)   

A questão de controle de dor, falta as questões práticas. (nº 22, Téc. Enf.)  

Eu acho que tudo seria importante pra gente saber  como abordar, o 

tratamento, até mesmo abordar  as questões com os familiares,  nesse 

final de vida, a gente não sabe como conversar, como falar, como tratar, 

o que a gente pode fazer ou não. (nº 20, Téc. Enf.)   

 

Em relação aos procedimentos na administração de medicamentos pode-se observar que 

um profissional relatou ter dificuldades para administrar/instalar certos medicamentos por 

receio dos seus efeitos. 

Eu acho que a questão mesmo dessa parte medicamentosa, eu acho que 

isso fica muito aberto, a gente não sabe até onde é o certo fazer certas 

medicações. (nº12, Téc. Enf.) 

 

 Os CP são cuidados diferenciados que se baseiam nos princípios da bioética. Contudo, 

são fruto de dúvida, principalmente na fase de fim de vida, sobre os aspectos éticos e legais 

para respaldar a assistência. Um profissional relata a sua ansiedade e interesse em aprender 

sobre as questões éticas nos cuidados de fim de vida em pediatria. 

Mais os temas legais, eu acho as coisas ficam muito solta aqui, você não 

sabe o que a pode o que não pode,  em relação a medicação o que a 

família pode negar, o que a família não pode, o que a enfermagem, eu 

acho que seria mais da parte médica, mas me interessa saber o que eles 

podem fazer por autonomia própria sem a família. (nº13, Téc. Enf.)   

 

Em relação a dificuldade para se trabalhar e consequentemente interesses para 

aprendizagem, um profissional acrescenta que tem certos procedimentos, como terapia 

subcutânea e até o curso de más notícias, que mesmo sendo realizados pela instituição os 

profissionais tem muitas dificuldades para realiza-los, sendo fonte de interesse para 

(re)aprender sobre esses temas. 

Algumas terapias como a subcutânea também acho que é super 

importante, apesar de a gente ter visto muito aqui, as pessoas não sabem, 
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um curso relacionado a dar más notícias, eu acho também importante 

porque as vezes tem dificuldade. (nº 07, Enf.)   

  

4.5.5 Subtema 5:Necessidade de capacitação/atualização  

Assim, com base nas dúvidas, dificuldades e interesses para aprendizagem apontadas 

pelos profissionais, estes sinalizaram que necessitam de capacitação e/ ou atualização para 

trabalhar com crianças e adolescentes em cuidados de fim de vida. 

Neste subtema, se pode observar pelas falas abaixo que os profissionais reconhecem a 

importância de receberem uma qualificação para trabalharem com pacientes em fim de vida em 

pediatria. 

Para mim seria tudo importante porque eu não tenho especialização e 

nem fui treinada. (nº 01, Enf.) 

Porque a gente aqui não tem essa capacitação para lhe dar com os 

cuidados paliativos de fim de vida. Quais são as nossas funções, o que 

devemos fazer, como agir, não só o emocional como o técnico também. 

(nº 14, Téc. Enf.)   

Porque aqui a gente não tem o melhor preparo, pelo menos os técnicos... 

entendeu. (nº 20, Téc. Enf.)   

 

Um profissional relata que a própria estrutura da unidade representa uma dificuldade 

para trabalhar com pacientes nas diferentes fases dos CP. É importante citar que na unidade não 

há um setor específico para pacientes em CP de fim de vida, e que os profissionais trabalham 

com pacientes desde a confirmação do diagnóstico até o fim da vida. 

Sendo que, a gente não tem uma separação aqui, a gente aqui da 

pediatria, a gente simplesmente pega um paciente com diagnóstico 

descobrindo hoje e daqui a três meses ele está em fim de vida, então a 

gente não tem uma orientação técnica para a equipe com relação a isso. 

(nº 14, Téc. Enf.)   

 

 

4.5.6 Discussão da Classe 2 

Devido a toda complexidade assistencial técnica e emocional, os segmentos de textos 

oriundos das entrevistas revelam a necessidade de suporte psicológico para a equipe de 

enfermagem. Foi possível evidenciar as demandas emocionais que os profissionais de 

enfermagem estão expostos no trabalho com os CPP. E inclusive identificam que esse desgaste 

emocional, pode adoecê-los, e relataram o adoecimento de outros colegas de trabalho, o que 

aponta a necessidade da promoção de um ambiente de trabalho mais saudável. 

Esses dados vão ao encontro de outro estudo que questionou os profissionais de 

enfermagem quanto aos seus sentimentos e sensações frente à atuação em CPP e evidenciou 
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que a maioria manifesta frustração e impotência diante das limitações e das perdas. Destacaram 

ainda vários estressores emocionais, tais como, a angústia, a exposição ao sofrimento, as 

dificuldades de responder a perguntas difíceis a pacientes e familiares, as mortes repetidas e, 

até mesmo, o desconforto pessoal frente ao sofrimento e a morte.108 Estressores estes também 

identificados neste estudo. 

Ressalta-se que o despreparo emocional e a dificuldade de manutenção do equilíbrio 

diante da possibilidade de morte da criança e sofrimento de seus familiares são importantes 

fatores geradores de estresse, além do dinamismo e necessidade de enfrentamento de situações 

em constante mudança.107 

Com à complexidade das situações vivenciadas diariamente na rotina laboral, os 

profissionais de enfermagem podem adotar estratégias de enfrentamento, como o 

distanciamento, 107,108 que podem refletir negativamente na qualidade da assistência para o 

paciente e sua família. 

E estudos apontam que a formação dos profissionais de saúde é direcionada para o 

cuidado curativo.6,11 Este fato também pode contribuir para o sofrimento do profissional ao 

trabalhar com pacientes sem perspectiva de cura em fim de vida. 

Compreende-se assim que é necessário que os profissionais tenham o conhecimento 

técnico e através de habilidades intrínsecas, uma estabilidade emocional para que possam 

promover o conforto ao paciente em CP de fim de vida e sua família através do suporte 

emocional. 

E, como apresentado nas falas dos entrevistados e evidenciado nos resultados que os 

profissionais trabalham há anos com pacientes em CPP. Essa exposição frequente a estressores 

da assistência em fim de vida pode trazer consequências para a saúde dos profissionais, o que 

pode refletir em um enorme desgaste emocional;108 o que evidencia a necessidade de 

recebimento de suporte psicológico pela instituição.17,108   

E os participantes da pesquisa também enalteceram o suporte psicológico, 

acrescentando ser importante o oferecimento aos familiares e pacientes com um enfoque mais 

intenso e desde o início da doença oncológica. Essa percepção da necessidade de um suporte 

psicológico para paciente e família foi evidenciada em outros estudos, devido a dor emocional 

e à angústia vivenciadas.107,108  

Na instituição cenário, tem-se a especialidade da psicologia para atender o paciente e 

sua família, contudo os psicólogos desenvolvem atividades de diaristas e se dividem para o 

atendimento no ambulatório e na enfermaria, não estando presentes na instituição no período 

noturno, fim de semana e feriados, o que pode representar uma grande lacuna de tempo para 
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promoção desse suporte especializado e tão necessário. Essa lacuna, ou talvez o quantitativo de 

psicólogos, pode ter corroborado com as percepções dos profissionais de enfermagem sobre a 

necessidade de um suporte psicológico mais intenso ao paciente e família.  

Assim como, o suporte psicológico, ter uma comunicação eficaz entre os membros da 

equipe foi apontado como essencial para o trabalho em CPP de fim de vida. Nos relatos os 

profissionais apontam que muitas dúvidas para a abordagem com a família ocorrem devido a 

comunicação ineficaz de outros membros da equipe multidisciplinar com esse paciente e 

família. Assim, o profissional de enfermagem, muitas das vezes por acompanhar de perto o 

declínio do paciente, se angustia devido as irreais expectativas da família.  

Desse modo, a falta de preparo dos profissionais para a comunicação e o suporte 

emocional aos pacientes geram silenciamentos, falsas promessas de cura ou comunicações 

abruptas de prognósticos adversos, com sérios prejuízos à relação terapêutica.123 

Quando essa comunicação é ineficaz pode gerar dúvidas quanto o plano terapêutico que 

será adotado. Fato esse observado na fala dos participantes ao exporem as dúvidas sobre o que 

já foi falado com a família, se devem ou não realizar certos procedimentos. Uma comunicação 

ineficaz pode servir como uma barreira para uma assistência de qualidade, podendo resultar 

num controle inadequado dos sintomas dos pacientes.19 

Em um estudo sobre comunicação com familiares enlutados foi observado que quando 

se tem uma comunicação efetiva e empática com a família e com a participação da equipe 

multidisciplinar pode ajudar a equipe médica em discussões sobre metas de cuidados no final 

da vida.124  Auxiliando assim a família a formar uma a aliança terapêutica com a equipe para a 

promoção de uma morte digna do paciente e menos traumática para a família.  

Outro aspecto destacado pelos entrevistados foi a necessidade de uma equipe 

multidisciplinar integrada. Neste contexto, as relações interpessoais saudáveis entre os 

membros da equipe contribuem para um ambiente mais tranquilo e harmonioso, o que aumenta 

a capacidade das pessoas estarem mais disponíveis para o próximo, o que favorece a expressão 

subjetiva do cuidado, e as vinculações intersubjetivas essenciais à humanização.107 Podendo 

assim favorecer a um ambiente de trabalho mais saudável. 

Cumpre salientar que a criação do ambiente de trabalho saudável é favorecida pela 

postura do profissional enfermeiro, seu estilo de liderança e de chefia, assim como, pelo seu 

modo de estabelecer relações e interações com os integrantes da equipe de enfermagem e com 

os demais profissionais da saúde.107 Desse modo, o enfermeiro por ser o chefe da equipe de 

enfermagem, por ter um contato mais próximo com  paciente e família está em ótima posição 
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para intervir pelos pacientes e pelos técnicos de enfermagem, promovendo a articulação junto 

aos outros membros da equipe multidisciplinar. 

Os dados encontrados em um estudo americano apontam que os membros de uma equipe 

multidisciplinar podem conhecer ou se conectar de uma maneira diferente ao paciente e à 

família, e podem contribuir para reiterar informações e permitir que a família tenha todas as 

perguntas respondidas. O envolvimento de membros da equipe psicossocial pode ajudar a 

melhorar comunicação sobre questões de fim de vida e  tomada de decisão, podendo facilitar o 

encaminhamento prévio para cuidados paliativos de fim de vida, e tem sido associado ao maior 

uso de medicamentos para conforto (opioides e sedativos) nas últimas 24 horas de vida.124 

Nessa compreensão, enfatiza-se a importância da equipe multidisciplinar integrada e atuante 

para a promoção de uma morte digna do paciente. 

Foi visto que os profissionais de enfermagem podem estar vulneráveis ao estresse 

ocupacional devido à complexidade das situações vivenciadas na rotina laboral dos CPP, assim 

relataram que aprender sobre comunicação e estratégias de enfrentamento é uma necessidade. 

Esses resultados foram similares a outros estudos,17,108 o que corroboram sobre a importância 

desses temas para a equipe de enfermagem. Neste caso, a comunicação a ser aprendida, é 

voltada para melhorar a assistência ao paciente e família, através de uma comunicação eficaz e 

uma escuta sensível, sendo interpretado como difícil e angustiante, porém essencial pela equipe 

de enfermagem. Embora seja importe saber se comunicar, ainda é escassa a inclusão do tema 

no ensino superior em saúde e nos programas de educação continuada de muitas instituições 

hospitalares.123 Estudos evidenciam a necessidade da aprendizagem sobre comunicação de más 

notícias pelos profissionais de enfermagem.125,126,127 

Atualmente existem cursos de comunicação de más notícias, baseados em evidências, 

que foram desenvolvidos e adaptados para uso na prática clínica para ajudar os profissionais a 

darem más notícias; seguir protocolos pode ajudar a aliviar o sofrimento do paciente e família 

que está recebendo as notícias e do profissional que está dando as notícias;127 como o do 

protocolo SPIKES (Setting up, Perception, Invitation, Knowledge, Emotions, Strategy e 

Summary) que é oferecido na instituição. 

A orientação e estímulo para os profissionais para que desenvolvam estratégias de 

enfrentamento pessoal, emocional, como a adoção de práticas espirituais, sociais, a prática de 

atividades de interesse com hobbies, esportes, é uma boa tática para o ensino sobre estratégia 

de enfrentamento.128 E um estudo aponta que o investimento em capacitação profissional é uma 

boa estratégia de enfrentamento em CPP.107 

Assim como, a adoção de estratégias pela gerencia do serviço,  as estratégias de 

enfrentamento baseadas no problema, evidenciou que ações de enfermagem, tais como gestão 
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participativa; educação continuada e/ou permanente; reuniões de equipe a fim de expor as 

dificuldades em grupo; realização de práticas e treinamentos para sanar as dificuldades 

individuais, permitem mudanças no comportamento e no ambiente de trabalho e 

consequentemente a alteração do elemento estressor.128  

Nessa vertente, é primordial que o profissional aprenda a desenvolver e utilizar 

estratégias de enfrentamento benéficas, sendo necessário um esforço pessoal, e institucional, 

para que adquira confiança, segurança e autoconhecimento para o trabalho com fim de vida em 

pediatria, o que irá fortalecer o lado profissional e pessoal, refletindo na qualidade da assistência 

e de vida para o profissional. 

Os profissionais também apontaram interesses para aprendizagem sobre procedimentos, 

em suas falas se pode observar que a maioria das dúvidas não são de ordem técnica, e sim da 

falta de conhecimento de quando a realização de  procedimentos  deve ou não ser feita, a fim 

de evitar os cuidados obstinados, fúteis. Eles citaram dúvidas quanto ao fornecimento de 

oxigenioterapia, alimentação, hidratação, medicações, cateterismos, entre outros.  

De acordo com o INCA, um dos principais objetivos do CPP é o acompanhamento no 

cuidado de fim de vida dos pacientes internados, visando a proteger os interesses do paciente, 

respeitando a sua autonomia e escolhas, evitando medidas “fúteis de suporte” de acordo com 

as boas práticas clínicas. 129 

Nessa compreensão, repensar as condutas relacionadas à finitude humana contribui para 

minimizar as dificuldades enfrentadas pelos profissionais frente a morte, no sentido de reduzir 

a obstinação terapêutica, proporcionando um cuidado humanizado ao paciente em fim de 

vida.113   

Sendo assim, para a assistência é importante conhecer os princípios que regem os 

cuidados de fim de vida, reconhecer e excluir intervenções fúteis, aquelas medidas que não 

contribuem para a qualidade de fim de vida do paciente. 

É preciso haver ponderação na realização dos cuidados para que estes não causem 

apenas dor e desconforto para o paciente. É necessário que o enfermeiro ao prescrever os 

cuidados a serem realizados deva ter a sensibilidade e competência para os indicar visando a 

segurança, conforto e qualidade da assistência ao paciente. 

Quanto a abordagem técnica de procedimentos, os participantes apresentaram interesse 

em aprender sobre hipodermóclise e controle da dor. Em um estudo foi evidenciado os 

benefícios da hipodermóclise na prática clínica e a necessidade de um maior aprofundamento 

no conhecimento e manejo dessa tecnologia em saúde pelos profissionais de enfermagem.130 
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Estudos apontam que os profissionais tem dificuldade em avaliar e abordar a dor em CPP.17,35  

Na instituição existem cursos oferecidos sobre hipodermóclise e controle de dor. 

Em um estudo com médicos e enfermeiros foi evidenciado que eles tinham medo e 

insegurança para o manejo da dor em pacientes pediátricos em fim de vida, e após uma 

intervenção educativa eles relataram aumento na confiança para o manejo da dor e uso de 

opioides para o alívio do sofrimento.35  

Embora avaliar e mensurar a dor não sejam tarefas fáceis, esses procedimentos devem 

se tornar rotineiros para os enfermeiros e sua equipe.131 Por isso, é essencial que os profissionais 

de enfermagem sejam capacitados para empregarem a escala de avaliação da dor, como também 

aprenderem sobre como manejá-la através de diretrizes medicamentosas, como a escala da 

OMS132, e cuidados não farmacológicos para uma abordagem integral.  

Um participante demonstrou interesse e ansiedade em aprender sobre os preceitos 

éticos. Um estudo de RI apontou que as questões éticas que envolvem os CPP estão relacionadas 

ao sofrimento e uma variedade de emoções para os profissionais de enfermagem.18 O que 

evidencia a necessidade dessa abordagem desde a formação. 

Em um estudo nacional identificou a necessidade de discussão e reflexão sobre a 

formação dos profissionais de enfermagem e a introdução dessa temática nos currículos 

acadêmicos de ensino médio e superior, visando a formação de profissionais capacitados para 

atuarem na fase do fim de vida de forma humana, obedecendo os princípios da bioética.133  

A Resolução do conselho federal de medicina (CFM) 1.805/2006134 autoriza ao médico 

limitar ou suspender procedimentos ou tratamentos que posterguem a vida de paciente em fase 

terminal de doença incurável, respeitada a vontade da pessoa e de seu representante legal, 

podendo ser facultada aos médicos a sua realização mediante o consentimento da família, o 

responsável médico utilizar os cuidados paliativos para evitar o sofrimento do doente terminal. 

Isso da anuência a implementação dos CP de fim de vida.  

Para os profissionais de enfermagem em relação a implementação dos CP de fim de vida 

é importante compreender que de acordo com o COFEN, em seu artigo 42 que diz “Respeitar 

o direito do exercício da autonomia da pessoa ou de seu representante legal na tomada de 

decisão,” e acrescenta que deve se respeitar as diretivas antecipadas da pessoa no que concerne 

às decisões sobre cuidados e tratamentos que deseja ou não receber no momento em que estiver 

incapacitado de expressar, livre e autonomamente, suas vontades.135 

 Sendo assim, quanto a realização de cuidados pelos profissionais de enfermagem é 

importante ressaltar que no Brasil a família é a representante legal de adolescentes e crianças, 

e que a família tem a autonomia para aceitar ou não o emprego de CP de fim de vida. 
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De acordo com a resolução do COFEN em seu artigo 48 que diz: “Prestar assistência de 

Enfermagem promovendo a qualidade de vida à pessoa e família no processo do nascer, viver, 

morrer e luto .” e acrescenta “Nos casos de doenças graves incuráveis e terminais com risco 

iminente de morte, em consonância com a equipe multiprofissional, oferecer todos os cuidados 

paliativos disponíveis para assegurar o conforto físico, psíquico, social e espiritual, respeitada 

a vontade da pessoa ou de seu representante legal.”135 

Sendo vedado pelo COFEN em seu artigo, Artigo 74, “Promover ou participar de prática 

destinada a antecipar a morte da pessoa”; 135 ou seja não participar da eutanásia, procedimento 

para a antecipação da morte. 

É importante enfatizar que em CP o que se prega é a ortotanásia, que significa para o 

paciente uma morte natural e com dignidade, no seu tempo e consiste na não utilização de 

procedimentos desnecessários e desumanos com o intuito de ultrapassar o processo natural, que 

implicariam aumento de sofrimento.113 Com esse entendimento, é respaldado aos profissionais 

de enfermagem participarem de procedimentos de cuidados de fim de vida, como sedação 

paliativa, extubação paliativa. 

Uma observação feita por um participante sobre não haver um setor separado para o 

atendimento de pacientes em fim de vida também se torna uma dificuldade, ter que trabalhar 

com pacientes iniciando o diagnóstico o qual deve-se estimular a esperança para cura e ao 

mesmo tempo atender um paciente que se deve orientar a família sobre a proximidade da morte. 

Estudo com equipe multidisciplinar relata como dificuldade enfrentada no cuidar em CPP à 

sobrecarga emocional despertada e a necessidade de continuar a atender as outras crianças 

internadas nas diversas fases de tratamento oncológico.11 

Frente a toda complexidade dos CPP de fim de vida, a necessidade de vasto 

conhecimento técnico e desenvolvimento de habilidades intrínsecas para a promoção de um 

cuidado integral, os participantes apontaram que necessitam ser melhor preparados para 

assistência à criança e adolescente com câncer em fim de vida e sua família evidenciando a 

importância do desenvolvimento de atividades educativas sobre essa temática. 

Estudos realizados com profissionais de enfermagem evidenciam a importância de se 

realizar atividades educativas em CPP e principalmente sobre a abordagem do fim de 

vida.17,107,108 Estudos apontam que a demanda pela  capacitação de profissionais em CP decorre 

da necessidade de se incluir nas grades curriculares da graduação,16,18,108 e também dos cursos 

técnicos de enfermagem, a temática dos CP, na preparação desses futuros profissionais.  
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Nessa compreensão, as academias e as instituições de saúde precisam desenvolver 

competências em alunos e profissionais de saúde, não apenas em aspectos técnicos, todavia em 

questões relacionadas à emoção, vislumbrando sobre a finitude da vida.136  

Essa visão confirma os resultados deste estudo evidenciando que apesar dos 

profissionais terem mais de uma década de formação, terem qualificações em enfermagem, 

trabalharem a mais de 3  anos nesse setor, apresentam dificuldades até hoje para trabalharem 

com pacientes em fim de vida, e essas dificuldades são de ordem técnica e  também pessoais, o 

que confirma a necessidade do emprego da temática desde a formação e o dever das instituições 

de promover o aprimoramento de habilidades e aumento do conhecimento através de atividades 

educativas para os profissionais, assim como fornecer para eles o suporte psicológico para que 

possam ter estrutura emocional para o enfrentamento dos estressores emocionais na rotina 

laboral.  

Entende-se também a necessidade de um empenho pessoal dos profissionais para a 

aprendizagem, visto que reconhecem a necessidade de capacitação, que procurem através de 

cursos, leitura de artigos, especializações uma melhor preparação para essa assistência, assim 

como participem ativamente de atividades educativas institucionais. 

 

4.6 Classe 3: Propostas para desenvolver a atividade educativa em CP de fim de vida  

A Classe 3 foi constituída por 33 segmentos de texto, o que representou 17,93% do 

material de classificação do corpus referente às entrevistas com os membros da equipe de 

Enfermagem. As variáveis de maior representatividade foram os entrevistados 05, 04, 03, 07 e 

06, profissionais enfermeiros, que trabalham na instituição de 11 a 15 anos e os que possuem 

pós-graduação, foram os que obtiveram maior correlação com a classe, os quais foram 

destacados pelo software IRAMUTEQ®. 

Os segmentos de texto e as palavras que caracterizam esta classe (psicólogo, menor, 

conversa, próprio, aula, plantão, interação) manifestam o modo como os entrevistados desejam 

que seja desenvolvida a atividade educativa, o que deve ser feito pela instituição na qualificação 

de seus profissionais de Enfermagem em cuidados paliativos de fim de vida a criança e 

adolescente com câncer, no que tange ao aprimoramento de habilidade e atualização do 

conhecimento.  

 

Quadro 8: Classe 3– tema, subtema, palavras associadas e variáveis.  

Classe 3:  Propostas para desenvolver a atividade educativa em CP de fim de vida 

   Subtema Palavras associadas variáveis 
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1- Sugestões para o 

desenvolvimento de uma 

atividade educativa em CPP de 

fim de vida     

Psicólogo/ menor/ conversa/                       

próprio/ aula 

*n_05  

*cat_1 

*trab_3 

*n_04 

*n_03 

*instru_3 

*n_07  

*n_06 

Fonte: autores, 2019. 

Legenda: 

Classe 3: 

*n_05 = entrevistado nº 05      

*cat_1= Enfermeiro 

*trab_3 = trabalha na instituição entre 11 a 15 anos. 

*n_04 = entrevistado nº 04                         

*n_03 = entrevistado nº 03      

*instru_3= pós-graduados     

*n_07 = entrevistado nº 07  

*n_06 = entrevistado nº 06        

 

4.6.1 – Subtema 1: Sugestões para o desenvolvimento de uma atividade educativa em CPP 

de fim de vida     

Nesta classe os profissionais revelaram quais seriam as propostas para tornar mais 

atrativa a atividade educativa.  

A palavra psicólogo teve o maior qui-quadrado nesta classe, e está relacionada a 

presença de um psicológico para uma abordagem psicológica, para conversar com a equipe e 

ensinar estratégias de enfrentamento na atividade educativa. 

Presença de um psicólogo treinado, para  poder conversar com a equipe, 

para saber o que a gente pode falar com o familiar, por que nem tudo  a 

gente pode falar,  até que ponto as coisas que a gente pode falar pro 

familiar,  as orientações mesmos de final de vida pro familiar. E a equipe 

está preparado pra isso porque tem muita gente que sofre junto com o 

paciente, na maioria das vezes. (nº06, Enf.)  

Eu acho que a parte psicológica é a pior, eu acho que poderia ter um 

curso indicando o que a gente tem que agir, não digo diretamente com a 

criança, mas com o familiar, o que a gente poderia fazer para ajudar 

esse familiar. (nº 11, Téc. Enf.) 

Incentivando a gente, demostrando, como lidar com isso, talvez reuniões 

mensais, com apoio psicológico pra gente também, seria muito 

interessante. (nº 14, Téc. Enf.) 

E quanto ao paciente pra gente aprender mais seria a parte psicológica 

tanto para a família quanto para os funcionários. (nº 15, Téc. Enf.) 

Exatamente isso é aprender a lidar com isso, principalmente criança que 

ninguém aceita a morte de criança, a gente está preparado para nascer, 
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crescer e desenvolver, morrer e enterrar os pais, não os filhos, então 

essa parte psicológica de saber lidar com isso. (nº 20, Téc. Enf.) 

 

A palavra “psicólogo” também esteve associada a equipe multidisciplinar. Os 

participantes do estudo também sugeriram a participação de outros membros da equipe na 

atividade educativa.  

E como trabalhar com toda a equipe médico, psicólogo nos cuidados. (nº 

08, Enf.) 

Eu acho que deveria ser multidisciplinar para a gente entender um pouco 

de cada um de como a gente pode agir no todo. (nº 12, Téc. Enf.) 

Que tivesse outras categorias e tivesse essa troca, não só a enfermagem, 

que unisse médico, psicólogo, nutricionista. (nº 13, Téc. Enf.)   

 

Além da presença de outros membros da equipe multidisciplinar, um participante 

sugeriu que a atividade educativa incluísse os familiares, acompanhantes com a intenção de 

promover uma maior interação do grupo assistencial com o grupo a ser assistido. 

Deveria fazer no próprio setor, entrar mesmo nas enfermarias, fazer 

mais reuniões, fazer reuniões com os acompanhantes, com os familiares, 

fazer uma interação dos profissionais com os acompanhantes. (nº 18, 

Téc. Enf.)   

 

Em relação ao quantitativo de pessoas, os participantes sugeriram que poderia ser em 

número menor, em grupos, foram sugeridos que poderia ser voltada, específica para as 

demandas de cada equipe de plantão. 

Eu não sei se de repente em grupos pequenos, se de repente acontece-se 

uma ação por plantão, como o plantão já está integrado por trabalharem 

sempre juntos acho que de repente seria mais proveitoso. (nº 07, Enf.)  

Fazer reuniões com as equipes, ..., pegar cada plantão. (nº 14, Téc. Enf.)   

 

Dentre as sugestões para se realizar a atividade educativa, podemos observar que os 

profissionais reconhecem a importância da periodicidade nas atividades educativas. 

Assim todo mundo da equipe, os enfermeiros, de 3 ou de 6 em 6 meses o 

que aconteceu com essas crianças que morreram... Um treinamento, um 

curso de 3 em 3 meses, a gente abordar o que está acontecendo. (nº 04, 

Enf.) 

Fazer reuniões com as equipes, pelo menos uma vez por mês. (nº 14, Téc. 

Enf.) 

Eu acho extremamente necessário, que a gente deveria ter uma semana 

para abordar esses temas. (nº 20, Téc. Enf.)  
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A abordagem dos temas, os métodos de ensino, o uso das estratégias de ensino, também 

foram fontes de interesse para os profissionais que relataram, inicialmente uma aula expositiva 

sobre a temática e depois o aprofundamento dos temas.  

O primeiro passo deveria ser ter uma aula para os profissionais e 

depois poderia fazer uma dinâmica de grupo. (nº 06, Enf.)   

Geralmente é em aula, muitas vezes a aula o funcionário não absorve 

tanto. Mesmo que fosse em forma de aula seria em troca de informações 

de conhecimento, mas eu acho que o diálogo seria melhor do que aquele 

monte de funcionários assistindo a aula puramente expositiva. (nº 07, 

Enf.)   

 

Um profissional enfatiza que atividade deve ser específica para a pediatria e abordar os 

cuidados de fim de vida.  

A gente deve receber aula voltada para oncologia pediátrica em fim de 

vida é diferente do público adulto. (nº14, Téc. Enf.)  

 

E um participante do estudo cita que atividade educativa deve ser para se padronizar o 

atendimento, tornar o cuidado automático, o que rompe com os princípios dos CP. 

Eu acho que uma parte que seria boa de treinamento seria você 

padronizar o atendimento, todo mundo saber o passo a passo do que 

aquele tipo de paciente precisa, ou o que a gente pode dar pra ele, que 

aí fica mais automático sabe. (nº 24, Téc. Enf.) 

 

 

4.6.1 Discussão da Classe 3 

 Os profissionais reconheceram a importância e necessidade de uma maior qualificação 

em CPP através de atividades educativas e ainda revelaram, sob o ponto de vista deles, 

sugestões para tornar as atividades mais interessantes e produtivas.  

Os profissionais opinaram sobre a importância da presença de psicólogo na atividade 

educativa. Como já apresentado os profissionais de enfermagem na assistência em CPP de fim 

de vida estão expostos a muitos estressores, sendo importante receberem suporte 

psicológico18,108, aprender sobre estratégias de enfrentamento128 e  por esses profissionais terem 

que lidar com a dor e morte frequentemente é necessário um maior e melhor elaboração desses 

sentimentos para que o luto deles também seja trabalhado;11  e assim devem ser ouvidos também 

quanto as demandas emocionais durante a atividade educativa. 

Espera-se que academia e instituições sejam capazes de desenvolver mudanças na 

relação da pessoa com os estresses do ambiente e, consiga os ajustes para o enfrentamento de 

estressores associados ao trabalho com o fim de vida.136 
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Acrescentaram também a importância da presença de outros membros da equipe 

multidisciplinar a fim de enriquecer com a perspectiva de cada categoria, favorecer a interação, 

a troca de experiências multidisciplinares. Estudos apontam que desenvolver atividades em 

CPP com a equipe multidisciplinar é uma boa estratégia para discussão e reflexão para uma 

abordagem coordenada.11,35,107  

E  empregar atividades como discussão de casos em equipe, debates, cursos ou ensinos 

clínicos podem promover oportunidade de abertura de espaços para trocas de experiências, de 

modo a ajudar o enfermeiro e demais profissionais na compreensão dos fenômenos complexos 

do viver e do morrer humano, o que deve auxiliar nas tomadas de decisões.107 Desse modo, 

desenvolver atividade entre a equipe do plantão e também com a multidisciplinar, como 

apontado no estudo, é uma boa estratégia para criação de um ambiente de trabalho educativo e 

mais saudável, através da troca de experiência, comunicação e aprendizagem mútua, o que 

poderá refletir em uma melhor assistência ao paciente e sua família. 

Um entrevistado citou a inclusão de familiares na atividade educativa, como a proposta 

é para os profissionais, como os temas serão abordados com uma esfera técnica a inclusão de 

pessoas ditas leigas não seria produtiva, assim como para os familiares a abordagem educativa 

tem outo foco. Uma pesquisa34 apresentou como resultado desfavorável para o conhecimento a 

atividade educativa ser entre profissionais enfermeiros e cuidadores de saúde. Isto traz a 

reflexão de ser importante conhecer os participantes e suas necessidades educacionais para que 

a atividade educativa seja realmente produtiva. 

Para o desenvolvimento e a projeção da prática de enfermagem, é necessário que o 

enfermeiro se comprometa permanentemente em aprender, para que possa ensinar e direcionar 

o trabalho de sua equipe. Desse modo com maior capacitação se projeta a profissão.137  

A observação de que as atividades educativas sobre CPP na instituição precisam ser 

rotineiras foi apontada pelos profissionais. Na educação de profissionais é desejado promover 

atividades rotineiras para atualizar os profissionais.23 Isto reafirma os achados do estudo de que 

embora a maioria dos entrevistados terem admitido o recebimento de alguma educação em CP, 

eles apresentaram várias dúvidas e dificuldades para essa assistência, o que evidencia a 

necessidade de serem realizadas atividades educativas sobre a temática e de modo rotineiro. 

Compreende-se a adoção pela instituição hospitalar e suas gerencias, de atividades 

educativas rotineiras  para os profissionais de enfermagem, sobre a temática da paliação  e fim 

de vida em pediatria, assim como a adoção de estratégias em equipe, pode permitir além da 

exposição de dificuldades técnicas, a exposição de sentimentos e consequentemente a acolhida 

pelos membros da equipe sobre o sofrimento emocional do outro, assim como pode permitir a 
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observação e até prevenção, com o encaminhamento do profissional para um serviço de 

psicologia, um maior sofrimento psíquico e consequentemente o adoecimento desse 

profissional.  

A abordagem dos temas, os métodos de ensino, foram fontes de interesse para os 

profissionais que sugeriram o uso inicial de um método tradicional, como aula expositiva, a 

esse dado aponta a visão ainda tradicional de estudo, de receberem a informação,92,93 talvez 

pela academia ou pelo modelo adotado na instituição. Esse dado liga-se com a variável de 

profissionais que já trabalham há mais de uma década nessa instituição, o que remete a 

formação com tendência tradicional de ensino.  

Essa formação tradicional em saúde decorre das recomendações do século passado, que 

foram amplamente propagadas e resultaram em uma espécie de ‘modelo’ a ser assumido pelas 

instituições, ainda hoje é utilizada.93  

Todavia, eles demonstraram compreender, como na fala de alguns participantes que “ter 

uma aula puramente expositiva”, só receber a informação, não é suficiente para abordar a 

complexidade da educação sobre o fim de vida em pediatria para a prática clínica. E 

identificaram a necessidade de adotar outras estratégias que permitam o aprofundamento dos 

temas através de discussões e dinâmicas. 

E esta ausência de motivação do estudante para obter conhecimento por meio de aula 

expositiva se pode vincular a práticas pedagógicas controladoras e com recompensas que, por 

vezes, não são incentivadoras.138  

Um profissional propôs na atividade educativa que se ensinasse cuidados padronizados, 

ou seja, que abordasse os protocolos assistenciais, como usualmente se aprende na assistência 

com finalidade curativa. Neste sentido, é importante enfatizar que o cuidado nos CP, não são 

baseados em protocolos, e sim em princípios,2 e não em cuidados padronizados e sim no 

respeito a individualidade e o momento do paciente e sua família, por essa razão alguns 

pacientes sofrerão certas intervenções e outros não. Assim, reforçasse a necessidade de 

abordagem da temática junto aos profissionais a fim de desconstruir conceitos equivocados com 

relação aos CP. 

 

4.7 Classe 4- Estratégias de ensino para utilização em uma atividade educativa em CP de 

fim de vida 

 Esta Classe 4 foi constituída por 31 segmentos de texto, o que representou 16,85 % do 

material passível de análise no corpus. A análise dos conteúdos, no recorte da Classe 4, foi 
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nomeada pelas autoras como “Estratégias de ensino para utilização em uma atividade educativa 

em CP de fim de vida”. 

Inicia-se a análise da Classe 4, de acordo com o tema, mediante categorização das 

palavras associadas para as variáveis. Nesta classe, as variáveis de maior representatividade 

foram os entrevistados número 14, 25 e 16, profissionais que trabalham na instituição entre 16 

a 20 anos e a categoria de técnico de enfermagem, foram o que tiveram maior relação com a 

classe, conforme destacado pelo software IRAMUTEQ®. 

Os segmentos de texto e as palavras destacadas pelo IRAMUTEQ caracterizam essa 

Classe 4 (levar, discutir, preparado, assim, morrer, interessante) exemplificando as ideias dos 

profissionais sobre o que o método e as estratégias de ensino-aprendizagem a serem empregadas 

devem permitir  para o seu desenvolvimento em uma atividade educativa para a equipe de 

enfermagem sobre CP de fim de vida à criança e adolescente com câncer.  

 

Quadro 9: Classe 4– tema, subtema, palavras associadas e variáveis. 

 

Classe 4: Estratégias de ensino para utilização em atividade educativa em CP de fim de vida. 

Subtema Palavras associadas variáveis 

1-Uso de estratégias 

de ensino que 

propiciem um espaço 

democrático 

Levar / discutir/ preparada /assim / 

morrer / conversar 

Sentar / melhorar/ mãe / experiência 

/ discussão /grupo 

*n_14 

*n_25 

*n_16 

*trab_4 

*cat_2 

 

Fonte: autores, 2019. 

Legenda: 

*n_14 = entrevistado nº 14 

*n_25 = entrevistado nº 25 

*n_16= entrevistado nº 16 

*trab_4 = trabalha na instituição entre 16 a 20 anos. 

*cat_2= técnico de enfermagem 

 

4.7.1Uso de estratégias de ensino que propiciem um espaço democrático 

Os entrevistados apontaram como desejam a operacionalização da oficina, através das 

metodologias de ensino e as estratégias de ensino a serem adotadas, a palavra “discutir e levar” 

tiveram o maior qui-quadrado nesta Classe e estão relacionadas as palavras: preparado, assim, 

talvez, morrer, sentar, sair, interessante, sofrer.   

As estratégias de ensino a serem utilizadas na realização da atividade educativa, segundo 

os profissionais entrevistados, devem ser as que permitam o emprego de um espaço 

democrático. Esse dado pode ser observado pelos segmentos de texto abaixo: 
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E no final a gente consegue discutir com os outros colegas se a conduta 

que cada grupo criou foi correta ou não foi, o que o outro grupo faria, 

eu acho que fica bem enriquecedor. (nº 02, Enf.) 

O que realmente a gente fez de legal, o que a gente poderia melhorar, o 

que a gente fez de errado, acho que é uma forma da gente está sempre 

renovando um aprendendo com o outro. (nº 04, Enf.) 

Para a gente discutir, falar, cada um ali vai relatar aquilo que sente ou 

que pensa, a sensação que está tendo naquele momento. (nº 14, Téc. Enf.) 

Um momento que a gente pudesse estar sentado discutindo, 

conversando, trocando experiências e vendo de que forma a gente pode 

conduzir melhor. Porque o tratamento sofrido de uma criança em fim de 

vida é tão sofrido pra ela, quanto para gente, eu acho que seria 

interessante. (nº 16, Téc. Enf.) 

 

Os profissionais apontaram vários tipos de estratégias de ensino, como estudo de caso, 

oficinas, discussão em grupo, palestras, vídeos, dramatização, simulação realística, aula 

expositiva dialogada. As palavras que tiveram maior relevância neste subtema foram: sentar, 

conversar, discussão, criar, grupo, a gente, mãe, experiência. 

Acho que misturando assim, associando aulas teóricas, convivências e 

debates, eu acho isso muito importante também. (nº 01, Enf.) 

Casos clínicos para discussão em um espaço que a gente pudesse estar 

discutindo casos clínicos, uma simulação realística. (nº 02, Enf.) 

Atividade práticas, uma encenação, uma dramatização. (nº 03, Enf.) 

Roda de conversa, com muito embasamento científico. (nº 09, Enf.) 

Vivência, levar para discussão, ou então fazer uma dinâmica com 

situação hipotética, dramatizar. (nº 10, Enf.) 

Uma revisão, um olhar diferenciado...Em uma sala, sentar-se em grupos 

de rodas, em grupos fechado em eixos. (nº 16, Téc. Enf.) 

Deveria ser mais dinâmico, na área, na prática... pôr em prática aquilo 

que você aprende mais no seu dia a dia, mais uma simulação. (nº 19, 

Téc. Enf.) 

Tinha que ser uma oficina com a equipe, onde cada um desse sua 

opinião, troca de experiências, através de atividades. (nº 21, Téc. Enf.)   

Teria que ser algo dinâmico e se possível puxar a equipe para participar, 

algo mais interativo. (nº 28, Téc. Enf.) 

 

Acrescentaram como interessante uma atividade com experimentos reais, para entender 

melhor a situação do familiar e paciente.  

Eu acho que o ideal seria exemplificar, a gente teria uma mãe específica 

e seria uma experiência, começaria por ela, ah vamos fazer assim e 

assim, sempre conversando com a mãe e mostrando para gente como ela 

lhe deu com essa situação, entendeu... Eu acho que basicamente seria ter 

um exemplo. (nº 11, Téc. Enf.) 

Não sei talvez vídeos, relatos de casos de mães que perderam filhos e se 

sintam na situação, de uma forma dinâmica que a equipe conseguisse 
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interagir entre si e conseguisse entender o que se passa do outro lado. 

(nº 28, Téc. Enf.) 

 

 Sobre a referência a metodologia de ensino, um profissional cita tem que ser uma 

metodologia ativa. 

Metodologia ativa, uma é com figuras que trouxessem, que fizessem fazer 

entrar realmente no cenário, o cenário mesmo uma dramatização, para 

você vivenciar aquilo na pele, você está dentro da situação. (nº 29, Téc. 

Enf.) 

 

E um profissional reconhece que com o emprego de estratégias de ensino, a atividade 

educativa é justamente direcionada para melhorar a assistência ao paciente e família.  

Através de diálogo, vídeos mostrando que a gente pudesse estar 

conversando, discutindo, criando estratégias, para que a gente possa 

melhorar a qualidade do nosso atendimento. (nº 26, Téc. Enf.) 

 

4.7.2 Discussão da Classe 4 

 Este estudo apontou a necessidade do desenvolvimento de atividade educativa junto aos 

profissionais a fim de qualificar a assistência e prepará-los para as demandas técnicas e 

emocionais. No desenvolvimento de atividade educativas é importante a adoção de métodos e 

estratégias de ensino que melhorem e aproximem da prática clínica. 

O uso das melhores evidências na prática clínica qualifica e assegura o cuidado de 

enfermagem, implica a atualização constante dos profissionais e requer estratégias de ensino-

aprendizagem que estimulem a participação e o aprimoramento.137  

Nessa compreensão, na elaboração da atividade educativa em CPP é importante que seja 

empregado um tempo para ouvir os profissionais quanto as suas demandas técnicas e 

emocionais, como foi realizado neste estudo; e  posteriormente realizar a atividade educativa 

baseada nessas demandas, para melhor prepará-los; para essa assistência que tem alta 

complexidade técnica e grande demanda emocional.18,84 

 O processo ensino-aprendizagem deve ser alicerçado na troca de saberes entre docentes 

e estudantes, construído de forma compartilhada; para isso, é necessário conhecer o saber prévio 

do estudante para que este, ao ser estimulado, incorpore novos saberes e reelabore o 

conhecimento.139 O que aponta a necessidade de se criar espaços democráticos, como apontado 

nas falas dos entrevistados que almejam a troca de experiências durante a atividade educativa. 

 Pelos resultados do estudo foi possível observar que os profissionais possuem 

qualificações em enfermagem, o que está relacionado a um maior tempo de contato com o meio 

acadêmico e que a maioria já recebeu algum treinamento em CP. A esses dados se pode 
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correlacionar com a preferência deles sobre emprego de métodos de ensino e a grande variedade 

de estratégias citadas a serem adotadas em uma atividade educativa em CPP de fim de vida. 

A educação de profissionais deve ser baseada no diálogo e na troca de experiências; 

precisam ser pensadas e elaboradas a partir de demandas dos próprios profissionais, buscando 

assim a mudança nas práticas de saúde observadas nas instituições.91 Nessa concepção da 

criação de espaços democráticos na educação dos profissionais em CPP, a oficina pedagógica 

aponta como uma boa estratégia de ensino. A oficina é um espaço para a construção coletiva 

do saber.24  

A oficina pedagógica é um âmbito de reflexão e ação, no qual se pretende superar a 

separação que existe entre teoria e prática, entre conhecimento e trabalho e entre a educação e 

a vida.140 E para a efetivação da aprendizagem, para ampliação de saberes é importante para os 

profissionais que ocorra a discussão sobre os problemas vivenciados, como evidenciado em 

suas falas que desejam serem ouvidos, quanto as suas demandas educacionais e pessoais, 

emocionais; devido à complexidade da assistência em CPP de fim de vida. 

Em um estudo de RI, os profissionais de saúde também relataram falta de preparo para 

prestar uma assistência tão singular, que vai além dos aspectos técnicos.18 Sendo observado 

também em outro estudo essa demanda.17 Enquadra-se a importância na educação em CP a 

adoção de estratégias de ensino que sejam interativas, permitam a exposição das dúvidas de 

origem técnica e da exposição dos sentimentos enfrentados.  

Os participantes apontaram ser importante para aprendizagem que ela ocorra em um 

espaço democrático, através de contextos dialógicos, da troca de experiências, de ouvir e ser 

ouvido e possam fazer parte da construção do conhecimento. Neste sentido, estudo aponta a 

necessidade de criar espaços democráticos nas instituições, para que ocorra o compartilhamento 

de experiências, em uma aliança de saberes em que o objeto de cuidado passe também a ser a 

equipe.11 

O processo de ensino deve estabelecer uma relação diferenciada com o estudante, onde 

se observa uma trajetória de construção do saber e promoção da aprendizagem.47 Para os 

entrevistados é importante que a aprendizagem ocorra de uma forma transversal, onde todos 

façam parte do processo de ensino-aprendizagem. 

Os entrevistados desejam que a atividade educativa permita a aprendizagem em grupo. 

Neste sentido, é importe que se procure criar discussões sobre o tema com seus colegas de 

trabalho, gestores e com os próprios pacientes, procurando conhecer a visão do outro, 

estabelecendo contrapontos às suas percepções, possibilitando também a aprendizagem 

coletiva.91 
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Foi observado a importância do emprego de estratégias de ensino que permitam a 

reflexão em grupo para a solução de problemas. O emprego de dinâmicas grupais que estejam 

estruturadas em uma pedagogia crítico-reflexiva, permitem ao grupo a saírem da posição de 

objeto e passarem a posição de sujeitos do conhecimento produzido.6                                        

Um fato que chamou a atenção foi o grande número de estratégias que foram citadas, 

desde aula expositiva de método tradicional, e principalmente metodologias ativas, como 

dramatização, estudo de caso, roda de conversa, oficina, entre outras.  

Em relação ao emprego de uma metodologia, uma entrevistada enfatiza que a 

metodologia ativa é que deve ser abordada. E pode-se perceber que eles citaram e preferem que 

as estratégias de ensino a serem adotadas, permitam a participação, comunicação entre os 

envolvidos e sejam dinâmicas, criativas, mais interativas, o que é observado no emprego de 

metodologias ativas (MA). 

A MA tem como objetivo tornar o estudante proativo e criativo e, para isso, é preciso 

cercá-lo em atividades mais complexas para que aprendam a tomar decisões e avaliá-las, com 

base em conhecimento, demonstrando a criatividade a partir da exposição a novas 

experiências.141  

 Em um estudo de revisão foi constatado como benefícios das metodologias ativas de 

ensino-aprendizagem o desenvolvimento da autonomia do aluno, o rompimento com o modelo 

tradicional, o trabalho em equipe, a integração entre teoria e prática, o desenvolvimento de uma 

visão crítica da realidade e o favorecimento de uma avaliação formativa.47 E na RI deste estudo 

foi evidenciado que as MA são uma tendência no ensino dos CP. 

Nessa compreensão se pode observar que a metodologia ativa é a que vem ao encontro 

da fala dos entrevistados, quando citam ser importante falar e serem ouvidos, que não desejam 

mais apenas aquele modelo tradicional de aula, que desejam que atividade permita a 

participação do grupo, e que o conhecimento teórico seja aplicado a prática vivenciada.  

Nessa vertente, há evidências de adoção de metodologia ativa na capacitação em 

CP,35,43,91 e em um estudo a metodologia ativa em comparação com o emprego de método 

tradicional obteve o melhor resultado,35 como evidenciado na RI deste estudo. 

Acrescentaram ser interessante uma abordagem prática. A abordagem prática dos 

cuidados paliativos promove o desenvolvimento das habilidades essenciais à implementação 

dessa filosofia de cuidado, validando a aprendizagem em sala de aula. Propicia aos estudantes 

a criação de mecanismos próprios para levarem conforto aos pacientes e seus familiares. Eles 

perdem a inibição, o medo, aprendem a lidar com o paciente como pessoa, e não como doença, 
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a escutar, a orientar e ensinar o que for necessário e, sobretudo, a apoiá-lo e à sua família, 

representando um verdadeiro aprendizado de humanização.142  

Como exemplo, a simulação realística que proporciona aos profissionais experiências 

que habilitam ou aperfeiçoam percepções de cuidados de enfermagem, conduzindo ao 

desenvolvimento de técnicas específicas, de trabalho em equipe, de senso crítico-reflexivo, de 

tomada de decisões, o que induz a uma aprendizagem mais enriquecedora e uma prática mais 

segura tanto para o paciente como para o profissional.143  

Um estudo concluiu que o uso da simulação realística na educação em CPP, promoveu 

o aumento da confiança e conhecimento, proporcionando um ambiente não ameaçador e seguro 

para os pacientes, e demonstrou ser uma valiosa oportunidade para os profissionais se 

relacionarem e discutirem, compartilharem experiências.43 

Nessa vertente, utilizar estratégias de ensino que tenham uma abordagem prática é uma 

boa tática na educação em CPP.35,43 Vislumbra-se que a abordagem prática permite que o 

profissional exponha no decorrer da atividade educativa, as dúvidas e dificuldades enfrentadas, 

como também suas habilidades e conhecimentos. 

O processo educativo em CP contribui não somente para a construção de espaços de 

reflexão acerca das questões sobre o cuidado de pessoas com doenças que ameaçam a vida, 

porém possibilita mudanças na forma de pensar o cuidado na terminalidade, reconhecendo a 

sua importância e necessidade de considerar os aspectos biopsicossociais.144  

Um profissional reconhece que a atividade educativa deve ser para melhorar a 

assistência ao paciente e família. Espera-se que a atividade educativa, com emprego de 

estratégias educativas mais atrativas, promova o aumento do conhecimento deles sobre a 

temática e aprimoramento de habilidades, para que possam manejar melhor as complexidades 

da assistência à criança e adolescente com câncer em fim de vida e sua família.  Na RI deste 

estudo foi evidenciado que as atividades educativas, com o uso de variadas estratégias de ensino 

ativas proporcionaram o aumento do conhecimento sobre os CP, os níveis de confiança e 

consequentemente a melhora da assistência ao paciente e sua família. 

Na integração da aprendizagem teórica, experiência prática e a ética em cuidados 

paliativos para direcionar a conduta, os alunos ampliam sua compreensão e aplicação do 

conhecimento e avançam na formação de uma identidade profissional, com vistas a 

empregarem cuidados paliativos de qualidade e proporcionar uma morte digna.145 Enquadra-se 

a importância de realizar atividades educativas rotineiramente  para o melhor preparo dos 
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profissionais na assistência aos pacientes em fim de vida para promoção de uma morte digna 

do paciente. 

Compreende-se que através da escolha de  método e estratégias de ensino que venham 

a permitir um espaço democrático, com a exposição de ideias, dúvidas e sentimentos, para o 

desenvolvimento de uma aprendizagem significativa, onde o participante se comprometa com 

a aprendizagem e perceba que ela é direcionada para o emprego de uma assistência integral e 

mais qualificada, e também para atenção ao profissional, para a promoção de um ambiente de 

trabalho mais saudável, é  com essa visão que se deve escolher os métodos e estratégias de 

ensino na educação em CPP. 
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5. O PRODUTO DA DISSERTAÇÃO:  

 

 Através dos resultados do estudo quanto aos conhecimentos, dúvidas e interesses para 

aprendizagem, dos profissionais de enfermagem sobre cuidados paliativos a criança e 

adolescente com câncer em fim de vida, foi possível elaborar o produto desta dissertação que é 

uma proposta de oficinas para os profissionais de enfermagem. 

A oficina constitui um espaço para construção coletiva do conhecimento, de análise da 

realidade, de um confronto e troca de experiências. A atividade, a participação, a socialização 

da palavra, a vivência de situações concretas através de socio dramas, análise de fatos 

acontecidos, a   leitura   e   a discussão   de   textos, o   trabalho   com   variadas   expressões   

do   popular, são elementos fundamentais na dinâmica das oficinas pedagógicas.24  

  Espera-se que este produto promova o desenvolvimento do pensamento crítico, a 

aproximação e sensibilização do profissional com os princípios   dos   cuidados   paliativos   de   

fim   de   vida, aprimoramento de habilidades e ampliação dos conhecimentos para qualificar a 

assistência. 

Para o desenvolvimento da proposta de oficina, optou-se pela utilização de 

metodologias ativas.141 Com uso de variadas estratégias de ensino para tornar a atividade mais 

dinâmica e interativa, como estudo de caso, dinâmicas em grupo, dramatização, como 

simulação da prática clínica, para que através  do pensamento crítico o participante possa 

elaborar com o grupo a prescrição dos cuidados de enfermagem que visem a promoção da 

qualidade de fim de vida.  

A incorporação entre teoria e prática fomentada por meio das metodologias ativas lança 

um novo horizonte de possibilidade de formação, que se faz mais coerente, efetiva e sólida o 

que se conhece por aprendizagem significativa. A relação com a realidade facilita a fixação dos 

conteúdos, uma vez que ganham significado e força, o que propicia o desenvolvimento do 

pensamento crítico.146 

Nesse estudo, o conhecimento será construído e aprimorado através do conhecimento 

que o profissional já possuí, associado ao conhecimento descrito na literatura. Espera-se que 

através do conhecimento aprendido que os profissionais consigam associar seu emprego para 

melhorar a prática clínica. 

A seguir o produto elaborado: 

Proposta de oficinas para profissionais de enfermagem sobre cuidados paliativos a 

criança e adolescente com câncer em fim de vida 
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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 
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• 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 

Atividade em 

grupo com 

apresentação 

Instituto Nacional 

de Câncer. Tipo de 

câncer: Câncer 

infanto-juvenil. 

INCA. 2020  
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construção de 

painéis sobre os 

CPP 

ao final das 

atividades 

propostas 

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 

protocolo 

SPIKES 

Dinâmica em 

grupo 

Comunicação de 

notícias difíceis: 

compartilhando 

desafios na atenção 

à saúde /Rio de 

Janeiro: INCA, 

2010. 
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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 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir da análise dos dados se pode perceber que os profissionais compreendem a 

importância de se empregar cuidados aos pacientes em cuidados paliativos, e que esses devem 

ser realizados visando atender as necessidades do paciente e sua família. Também 

demonstraram a compreensão sobre a necessidade de ultrapassarem as barreiras dos cuidados 

físicos, direcionados não somente a doença, e sim abordar o paciente como um todo, através da 

promoção de um cuidado integral que precisa ser estendido à família. 

A família foi reconhecida pelos entrevistados como protagonista, representante do 

paciente, através da identificação dos seus desejos e necessidades, devendo participar da tomada 

de decisões para a implementação dos cuidados a serem empregados. Assim, por participar de 

toda a jornada com o paciente, muitas vezes longa e dolorosa, sendo também fonte de cuidados 

pela equipe de enfermagem. 

Houve destaque para a importância de se realizar uma assistência direcionada para a 

promoção do conforto, da qualidade de vida, alívio da dor e do sofrimento, o que vem ao 

encontro com os preceitos dos CP, para alcançar uma morte digna. Entretanto, ao analisar as 

falas dos entrevistados sobre suas percepções sobre CP pode-se observar a construção de um 

conceito, ainda que incompleto, que foi construído pela experiência profissional na unidade 

hospitalar, e precisa ser aprimorado através de atividades educativas. 

Foi observado divergências sobre quando iniciar os cuidados paliativos e sua 

elegibilidade. Poucos profissionais entrevistados demonstraram compreender a necessidade da 

implementação dos CP desde o diagnóstico e sua indicação para pacientes com doenças 

crônicas e ou com risco de morte. A maioria associou os CP apenas para pacientes fora de 

possibilidades curativas ou em fim de vida, e raros entrevistados demonstraram compreender a 

transição dos CP em suas fases, que devem ser iniciados desde o diagnóstico e intensificados 

até os CP de fim de vida.   

Foram citados vários tipos de cuidados demandados pelas crianças e adolescentes em 

fim de vida e sua família, o que aponta a complexidade para essa assistência. Entre esses 

destacaram-se analgesia, controle de sintomas, suporte espiritual e emocional entre outros, o 

que reafirma os achados anteriores sobre o emprego de cuidados holísticos, integrais. 

Os profissionais se reconhecem como os maiores fornecedores dos cuidados devido ao 

maior tempo de contato com paciente e família, o que permite a criação de vínculos, e 

fortalecimento de laços afetivos; e são capazes devido a essa aproximação, de identificar 

demandas e solicitar o apoio de outros membros da equipe multidisciplinar afim de atender  ao 

paciente e família. Isto traz a reflexão sobre a  primazia da profissão de enfermagem para a 
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promoção de cuidados em todas as fases da vida, nos diferentes cenários do cuidado e em todas 

as formas de cuidados,  e na realização  de cuidados não apenas para tratar a doença e sim para 

acolher o sofrimento humano através de um  cuidado com um olhar técnico e também mais 

empático. 

Com toda demanda técnica e emocional, ao constante contato com a dor e sofrimento 

de criança e adolescente em sua finitude e de sua família, faz-se importante para esse trabalho 

o recebimento de um suporte psicológico pela instituição, pois os profissionais estão expostos 

a vários estressores emocionais que acabam gerando sentimento de frustração e fracasso, o que 

pode leva-los a um grande desgaste emocional, podendo ocasionar a redução da qualidade na 

assistência e com o consequente adoecimento psíquico do profissional o aumento do 

absenteísmo e sobrecarga da demanda assistencial para os outros profissionais. 

Além disso, os profissionais, devem fornecer o suporte emocional a paciente e família 

para a integralidade do cuidado, sendo necessário para isso que tenham recursos emocionais 

para que possam fornecer esse cuidado tão importante. Sendo assim, o fornecimento de suporte 

psicológico pelas instituições para os profissionais de enfermagem que trabalham com CPP é 

essencial, para qualidade da assistência e de vida para o profissional.  

Assim como apontado pelos profissionais é primordial a presença e atuação em conjunto 

da equipe multidisciplinar, com uma comunicação mais efetiva e respeitosa. Enquadra-se como 

relevante que os profissionais precisam desses elementos integrados para que possam trabalhar 

com qualidade e para o desenvolvimento de um ambiente de trabalho mais saudável. 

Dentre os dados levantados chamou atenção o reconhecimento da necessidade de 

aprimoramento para trabalharem com cuidados de fim de vida, através das várias lacunas de 

conhecimento apontadas e as várias temáticas para aprendizagem que precisam ser abordadas. 

O que alicerça a compreensão da importância da articulação entre o processo de trabalho e 

educação dos profissionais, para que as instituições ofereçam atividades educativas que 

atendam as demandas educacionais apontadas pelos profissionais.                                                                                                                 

Observou-se que a maioria das demandas educativas não foram de origem técnicas e 

sim da falta de compreensão sobre os preceitos dos CP e da comunicação ineficaz entre as 

equipes, o que gera muitas dúvidas sobre os cuidados que devem ser empregados. 

Os profissionais apontaram vários temas para aprendizagem, como a definição do 

conceito e das fases dos CP, e consequentemente sobre os cuidados em cada fase, aprender 

sobre escuta sensível e comunicação de más notícias, estratégias de enfrentamento, analgesia, 

hipodermóclise, aspectos éticos, para poderem estar melhor preparados para as demandas 

técnicas e emocionais de paciente e família, para terem bases científicas e emocional. 
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Através da compreensão da necessidade de aperfeiçoamento pelos profissionais, foi 

apontado o desejo de desenvolvimento de atividade educativa para CPP de fim de vida com a 

participação de psicólogo, para ouvir as demandas emocionais e aprenderem sobre estratégias 

de enfrentamento e de outros membros da equipe multidisciplinar, para que haja a troca de 

experiências, o compartilhamento de ideias e união para a implementação do plano terapêutico. 

Foi acrescentado a importância do emprego de atividades educativas em grupo, para 

promover a participação e interação entre os participantes e que as atividades educativas na 

instituição sejam rotineiras e direcionadas para as demandas da oncologia pediátrica para tornar 

a aprendizagem significativa. 

Foram citados métodos e estratégias de ensino-aprendizagem a serem desenvolvidas em 

espaços democráticos que permitam a participação e interação de todos; as metodologias ativas 

foram as mais citadas, como oficina, simulação, dramatização, entre outras; para que possam 

discutir, questionar e assim fazerem parte da construção do conhecimento. 

No desenvolvimento de uma atividade educativa em CP de fim de vida a criança e 

adolescente com câncer, deve ser feita uma abordagem dos assuntos de interesse para 

aprendizagem, como levantado nesse estudo, assim como o emprego de estratégias a serem 

utilizadas durante a atividade educativa, como foi apontado  a necessidade de uma abordagem 

acolhedora dos profissionais, que possa permitir o uso de métodos e estratégias de ensino  que 

permitam a livre comunicação, a interação grupal, a  exposição de dúvidas e sentimentos, a 

integração com outros membros da equipe multidisciplinar, um aprendizado pessoal e 

profissional.  

Pelos achados do estudo foi evidenciado a necessidade de uma melhor qualificação dos 

profissionais de enfermagem em cuidados de fim de vida, devido à complexidade e 

especificidade da assistência em CPP. 

Ademais, há de se considerar que os entrevistados esperam que uma atividade educativa 

seja para melhor prepará-los para as demandas tanto técnicas quanto emocionais/pessoais frente 

a complexidade de assistir à criança e adolescente com câncer em fim de vida e a sua família.  

 

Implicações para a prática 

Este estudo contribui na medida que possa subsidiar e estimular reflexões futuras sobre 

a importância das atividades educativas e da criação de estratégias para educação dos 

profissionais e futuros profissionais para assistência à criança e adolescente com câncer em 

cuidados paliativos e em cuidados de fim de vida. 
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Nesse contexto, instrumentalizar a equipe de enfermagem, através de uma proposta de 

aprimoramento para preencher lacunas de conhecimento que aproxime o profissional dos 

princípios dos cuidados paliativos podendo assim colaborar com a melhoria da qualidade da 

sua assistência. Visando assim o crescimento e reconhecimento da enfermagem como profissão 

e ciência e a promoção do empoderamento do profissional. 

Para instituição, espera-se com este estudo servir de fonte para adoção de uma nova 

técnica de prática educativa na assistência à criança e adolescente com câncer em cuidados 

paliativos, além de poder inspirar a criação de outras, o que poderá melhorar à prática da equipe 

de enfermagem, consequentemente a melhora do serviço ofertado na instituição, e a promoção 

de um ambiente de trabalho mais saudável. Além de ser útil a outras instituições oncológicas 

que atendam pacientes pediátricos em cuidados paliativos e de fim de vida. 

Para a criança e adolescente em cuidados paliativos e sua família, através da educação 

dos profissionais baseada nos princípios dos cuidados paliativos, a qual poderá ser utilizada 

para a realização de um plano de cuidados direcionado as necessidades individuais desse 

paciente e que contemple a sua família, contribuindo assim para a segurança do paciente e 

conforto para este e sua família. Além de poder aumentar o conhecimento e a adesão da família 

aos cuidados paliativos e de fim de vida. 

Para a sociedade, visto que o câncer ainda é uma doença cercada por estigmas e  os 

cuidados paliativos e de fim de vida, ainda são fontes de desconhecimento e medo, sendo assim 

estudos que objetivam a propagação do conhecimento sobre os cuidados paliativos ao paciente 

com câncer servem como fonte de educação social, pois a finalidade da aprendizagem é que ela 

seja propagada a outros, não fique restrita apenas ao ambiente hospitalar, chegando até o meio 

social que todo ser integra. 

Para a pesquisa este estudo tem contribuições, pois esta é um tema alvo de pesquisas do 

Núcleo de Pesquisa em Enfermagem na Saúde Integral da Criança e do Adolescente 

(NUPESICA), da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, da Universidade Federal 

Fluminense, agregando novos conhecimentos ao grupo e estimulando novos estudos que 

possam trazer ganhos aos profissionais de enfermagem em pediatria, no que se refere a  

capacitação para melhor assistir à criança ou adolescente em cuidados de fim de vida e sua 

família. 

Este estudo pode servir de base para a afirmação de políticas públicas direcionadas a 

criança e adolescente com câncer em cuidados paliativos e em cuidados de fim de vida. 

 

Limitações do estudo 
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O estudo foi realizado com profissionais de enfermagem de uma única instituição 

hospitalar, e somente foi incluída a categoria de enfermagem, o que permite uma visão limitada 

sobre os temas de interesse para aprendizagem em CPP de fim de vida. 

 

Sugestões 

 Sugere-se que sejam desenvolvidas pesquisas em outros centros a fim de comparar e 

descobrir sobre as necessidades educativas de outros profissionais de enfermagem, assim como 

preferências para a abordagem educativa e futuramente se criar um método de ensino em CPP 

de fim de vida que contemple as demandas dos profissionais de enfermagem nacionalmente. 
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8. APÊNDICES  

 8.1 Apêndice 1. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título do Projeto: Cuidados paliativos de fim de vida a criança e adolescente com câncer: uma 

proposta de oficina para a equipe de enfermagem 

 

 

Pesquisadores Responsáveis: Tatiana Pifano da Silva e Liliane Faria da Silva. Instituição a que 

pertencem os pesquisadores responsáveis: Instituto Nacional de Câncer e Universidade Federal 

Fluminense. Telefone e e-mail para contato: (021) 964161913.  tatipisil@yahoo.com.br 

 

Você está sendo convidado (a) a participar de uma pesquisa. Para que você possa decidir se 

quer participar ou não, precisa conhecer os benefícios, os riscos e as consequências pela sua 

participação.  

Este documento é chamado de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e tem esse nome 

porque você só deve aceitar participar desta pesquisa depois de ter lido e entendido este 

documento. Leia as informações com atenção e converse com o pesquisador responsável e com 

a equipe da pesquisa sobre quaisquer dúvidas que você tenha. Caso haja alguma palavra ou 

frase que você não entenda, converse com a pessoa responsável por obter este consentimento, 

para maiores esclarecimentos. Se você tiver dúvidas depois de ler estas informações, entre em 

contato com o pesquisador responsável. 

Após receber todas as informações, e todas as dúvidas forem esclarecidas, você poderá fornecer 

seu consentimento por escrito, caso queira participar. 

A entrevista será realizada após o agendamento prévio com você em data, local e horário 

acordados, sem tempo determinado para resposta. 

PROPÓSITO DA PESQUISA 

 Esta pesquisa tem como objetivos: 

Identificar os conhecimentos dos profissionais de enfermagem sobre os cuidados paliativos.  

Descrever os cuidados paliativos empregados a criança e adolescente com câncer em fim de 

vida. 

Desvelar os temas que os profissionais consideram importantes de serem abordados em uma 

oficina sobre cuidados paliativos a criança e adolescente com câncer em fim de vida. 

Propor uma oficina para os profissionais de enfermagem sobre cuidados paliativos a criança e 

adolescente com câncer em fim de vida. 

 

PROCEDIMENTOS DA PESQUISA 

Sua participação nesta pesquisa consistirá na participação em entrevista concedida a 

pesquisadora e gravada através de recurso de áudio. A entrevista acontecerá no local de sua 

escolha. Será realizada após o agendamento prévio com você em data, local e horário acordado, 

a fim de preservar o seu anonimato e promover o seu conforto. 

 

BENEFÍCIOS 
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Você não será remunerado por sua participação e esta pesquisa poderá ou não oferecer 

benefícios diretos a você. Se você concordar com o uso de suas informações e/ou do material 

do modo descrito acima, é necessário esclarecer que você não terá quaisquer benefícios ou 

direitos financeiros sobre eventuais resultados decorrentes desta pesquisa.  

O benefício principal da sua participação é contribuir para  a elaboração de uma proposta de 

atividade educativa  para os profissionais da equipe de enfermagem, para que se possa 

aprimorar os conhecimentos sobre os cuidados paliativos de fim de vida, contribuindo assim 

para a segurança do paciente, qualificação da assistência e fortalecimento dos ideais dos 

cuidados paliativos na instituição. 

 

RISCOS 

Como possível risco para o participante da pesquisa: o participante pode emocionar-se devido 

a temática abordada, caso isso ocorra ele será orientado que poderá abandonar a pesquisa a 

qualquer momento e ou poderá realiza-la em outro momento oportuno. E caso deseje poderá 

solicitar suporte com um psicólogo colaboradora desse estudo entrando em contato com a 

pesquisadora ou diretamente com a Psicóloga Ilse Pietz que poderá ser encontrada no telefone: 

3207 5831 de segunda a quinta-feira, no horário de 09:00 às 17:00 horas. 

Todos os nossos esforços estarão dirigidos para que não exista nenhum desconforto para o 

participante da pesquisa e nem risco para a integridade da sua saúde. 

 

CUSTOS 

Você não terá nenhum custo com essa pesquisa. 

CONFIDENCIALIDADE 

Se você optar por participar desta pesquisa, as informações sobre seus dados pessoais serão 

mantidas de maneira confidencial e sigilosa. Seus dados somente serão utilizados depois de 

anonimizados (ou seja, sem sua identificação). Apenas os pesquisadores autorizados terão 

acesso aos dados individuais. Mesmo que estes dados sejam utilizados para propósitos de 

divulgação e/ou publicação científica, sua identidade permanecerá em segredo. 

BASES DA PARTICIPAÇÃO 

A sua participação é voluntária e a recusa em autorizar a sua participação não acarretará 

quaisquer penalidades. Você poderá retirar seu consentimento a qualquer momento sem 

qualquer prejuízo. Em caso de você decidir interromper sua participação na pesquisa, a equipe 

de pesquisadores deve ser comunicada e a coleta de dados relativos à pesquisa será 

imediatamente interrompida. 

GARANTIA DE ESCLARECIMENTOS 

A pessoa responsável pela obtenção deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido lhe 

explicou claramente o conteúdo destas informações e se colocou à disposição para responder 

às suas perguntas sempre que tiver novas dúvidas. Você terá garantia de acesso, em qualquer 

etapa da pesquisa, sobre qualquer esclarecimento de eventuais dúvidas e inclusive para tomar 

conhecimento dos resultados desta pesquisa. Neste caso, por favor, ligue para Tatiana Pifano 

da Silva, no telefone (21) 964161913 de 08 as 20 horas, ou E-mail: tatipisil@yahoo.com.br, ou 

End. de trabalho: Praça da cruz vermelha, 23, 5A setor de pediatria, Centro, Rio de janeiro, 

Ramal: 1199. End. residencial: rua Degas, 400, bl.03, apt. 706, Cachambi, Rio de janeiro. Os 

Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são compostos por pessoas que trabalham para que todos 

os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos sejam aprovados de acordo com as normas 

éticas elaboradas pelo Ministério da Saúde. A avaliação dos CEPs leva em consideração os 

benefícios e riscos, procurando minimizá-los e busca garantir que os participantes tenham 

acesso a todos os direitos assegurados pelas agências regulatórias. Assim, os CEPs procuram 

defender a dignidade e os interesses dos participantes, incentivando sua autonomia e 

participação voluntária. Procure saber se este projeto foi aprovado pelo CEP desta instituição. 
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Em caso de dúvidas, ou querendo outras informações, entre em contato com o Comitê de Ética 

da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense (CEP FM/UFF), por E-mail ou 

telefone, de segunda à sexta, das 08:00 às 17:00 horas: E-mail: etica@vm.uff.br Tel./fax: (21) 

26299189 ou pelo CEP do INCA na Rua do Resende N°128, Sala 203, de segunda a sexta de 

9:00 a 17:00 hs, nos telefones (21) 3207-4550 ou 3207-4556. 

Este termo está sendo elaborado em duas vias, devendo ser rubricado em todas as páginas e 

assinado por você e a pesquisadora na última página, sendo que uma via ficará com você e outra 

será arquivada com os pesquisadores responsáveis.  

 

CONSENTIMENTO 

Li as informações acima e entendi. Tive a oportunidade de fazer perguntas e todas foram 

respondidas. 

Ficaram claros para mim quais são procedimentos a serem realizados, riscos e a garantia de 

esclarecimentos permanentes.  

Ficou claro também que a minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia do 

acesso aos dados e de esclarecer minhas dúvidas a qualquer tempo. 

Entendo que meu nome não será publicado e toda tentativa será feita para assegurar o meu 

anonimato. Concordo voluntariamente em participar desta pesquisa e poderei retirar o meu 

consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidade ou prejuízo ou 

perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido. 

 

Eu, por intermédio deste, dou livremente meu consentimento para participar nesta pesquisa. 

 

 

  /       / 

Nome e Assinatura do participante/ nº da identidade   Data 

   

 

 Eu, abaixo assinado, expliquei completamente os detalhes relevantes desta pesquisa ao 

participante indicado acima. Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o 

Consentimento Livre e Esclarecido deste participante para a participação desta pesquisa. 

 

  /       / 

Tatiana Pifano da Silva/  

(Nome e Assinatura do Responsável pela obtenção do Termo) 

 Data 

 

 

*Termo de Consentimento Livre Esclarecido – modelo INCA 
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8.2 Apêndice 2.  Roteiro de entrevista  

1-Você é: ( ) enfermeiro ou (  )Técnico de enfermagem nessa instituição. 

2- Qual a sua faixa etária? ( ) 20 a 30 anos, ( )31 a 40 anos, ( ) 41 a ( )50,  ( )51  a 60 anos, ( )61 

a 70 anos. 

3- A quanto tempo você está formado? ( ) 0 a 5 anos, ( ) 06 a 10 anos,  ( )11 a 15 anos, ( ) 16 a  

20 anos, ( ) há mais de 21 anos. 

4- Você trabalha nesta instituição há quantos anos? ( ) 0 a 5 anos, ( ) 06 a 10 anos,  ( )11 a 15 

anos, ( ) 16  a 20 anos, ( ) há mais de 21 anos. 

5- Qual o seu maior nível de instrução em enfermagem?   ( ) 2º grau completo, ( ) Graduação, 

( ) Pós graduação, Mestrado ou mestrando ( ), Doutorado ou doutorando, ( ) Pós doutorado. 

6- Há quantos anos você trabalha no setor de enfermaria de pediatria desta instituição? ( ) 0 a 5 

anos, ( ) 06 a 10 anos,  ( )11 a 15 anos, ( ) 16 a  20 anos, ( ) há mais de 21 anos. 

7- Você recebeu algum treinamento, palestra, curso, orientação sobre o que são os cuidados 

paliativos? 

() Não. 

Se sim, ( ) foi na própria instituição  ou  ( ) foi fora da instituição. 

8- Para você o que são cuidados paliativos?  

9- Fale sobre os cuidados paliativos que você emprega à criança e adolescente com câncer em 

fim de vida?   

10- Quais temas que você gostaria que fossem abordados em uma oficina para a equipe de 

enfermagem sobre cuidados paliativos de fim de vida à criança e adolescente com câncer? 

12- Como você gostaria que esses temas fossem abordados em uma oficina de cuidados 

paliativos de fim de vida à criança e adolescente com câncer? 
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8.3.  Cronograma 

Atividades 2019 2020  

 abr mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago 

Envio do 

projeto ao 

CEP 

x                 

Submissão 

do Artigo de 

revisão 

integrativa 

 x                

Coleta dos 

dados 

   x X x            

Análise dos 

dados 

    x X X X          

Resultados 

Preliminares 

        X X        

Qualificação            
 

  X    

Submissão 

do artigo 

         
 

     X  

Revisão do 

Texto 

           
 

  X   

Defesa da 

dissertação 

            
 

   X 
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9. Anexos 

9.1 Parecer Elaborado pela Instituição Proponente 

 PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP - HUAP 
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9.2 Parecer Elaborado pela Instituição Coparticipante 
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