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RESUMO 

 

 

A dinâmica musical para sensibilização para acadêmicos de enfermagem frente aos cuidados 

paliativos em oncologia pediátrica foi o objeto deste estudo, que teve como objetivos aplicar 

uma dinâmica musical como forma de sensibilização dos acadêmicos de enfermagem nos 

cuidados paliativos em oncologia pediátrica e discutir o uso da dinâmica musical como 

estratégia de sensibilização dos acadêmicos de enfermagem frente aos cuidados paliativos em 

oncologia pediátrica. Pesquisa qualitativa com Método Criativo e Sensível, realizada na 

escola de enfermagem de uma universidade federal, localizada no Rio de Janeiro. Os 

participantes da pesquisa foram 10 acadêmicos de enfermagem, que estavam cursando o 

último período da graduação. A coleta de dados foi realizada outubro de 2016, por meio da 

dinâmica intitulada “Corpo-musical”. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa, sob nº 1.786.838. As falas dos participantes foram transcritas na íntegra e analisadas 

através análise temática. Os resultados apontaram para o uso da dinâmica como forma de 

sensibilização dos acadêmicos para os cuidados paliativos em oncologia pediátrica, estes 

destacaram a importância da dinâmica na prática assistencial, e sua contribuição para devolver 

a qualidade da assistência, além de revigorar a equipe de saúde. Salientaram para a 

necessidade de o profissional ter empatia e abordaram a fragmentação das disciplinas, o 

despreparo e falta de oportunidade para vivenciar a oncologia pediátrica e o luto, trazendo a 

dinâmica como uma forma de aproximação com a prática. A dinâmica favoreceu a reflexão 

sobre estratégias de enfrentamento dos cuidados no momento final de vida, apontando a 

presença do enfermeiro e o ato de conversar com o paciente e família para tentar melhorar a 

qualidade de vida do paciente. Os participantes ressaltaram a possibilidade de utilizarem a 

dinâmica musical na prática profissional, frisando para os benefícios de auto cuidado que ela 

trouxe, como relaxamento, calma e facilitou o pensar em possibilidades terapêuticas. Conclui-

se que a dinâmica musical demonstrou ser uma estratégia adequada para sensibilização dos 

acadêmicos de enfermagem para os cuidados paliativos em oncologia pediátrica, despertando 

neles a reflexão para um cuidado mais atento e para a necessidade de se abordar o tema em 

todo o processo de formação, de forma longitudinal. 

 

Descritores: Cuidados Paliativos; Câncer; Enfermagem; Pediatria; Música. 
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ABSTRACT 

 

 

The musical dynamics for sensitizing for nursing students to palliative care in pediatric 

oncology was the object of this study, which aimed to apply a musical dynamics as a way to 

sensitize nursing students in palliative care in pediatric oncology and to discuss the use of 

dynamics as a strategy to raise the awareness of nursing students about palliative care in 

pediatric oncology. Qualitative research with a Creative and Sensitive Method, carried out at 

the nursing school of a Federal University, located in Rio de Janeiro. Participants in the 

survey were 10 nursing students, who were attending the last graduation period. Data 

collection was performed in October 2016, through the dynamics entitled "Corpo-musical". 

The research was approved by the Research Ethics Committee under No. 1,786,838. The 

speeches of the participants were transcribed in their entirety and analyzed through thematic 

analysis. The results pointed to the use of dynamics as a way of raising the awareness of 

academics for palliative care in pediatric oncology. They emphasized the importance of the 

dynamics of care practice and its contribution to restoring care quality, as well as invigorating 

the health team. They emphasized the need for the professional to have empathy and 

addressed the fragmentation of the disciplines, the lack of preparation and lack of opportunity 

to experience pediatric oncology and grief, bringing the dynamics as a way of approaching the 

practice. The dynamics favored the reflection on coping strategies in the final moment of life, 

pointing out the presence of the nurse and the act of talking with the patient and family to try 

to improve the quality of life of the patient. Participants emphasized the possibility of using 

the musical dynamics in professional practice, emphasizing the benefits of self care that it 

brought, such as relaxation, calmness and made it easier to think about therapeutic 

possibilities. It is concluded that the musical dynamics has proven to be an adequate strategy 

to raise the awareness of nursing academics for palliative care in pediatric oncology, 

awakening in them the reflection for a more careful care and the need to approach the theme 

throughout the training process , longitudinally. 

 

Keywords: Palliative Care; Cancer; Nursing; Pediatrics; Music. 
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1. INTRODUÇÃO  

A motivação em realizar este estudo nasceu da vontade de ajudar no tratamento de 

crianças com câncer. Antes mesmo de ingressar no curso de Bacharelado e Licenciatura em 

Enfermagem, já tinha um interesse particular em entender melhor como o profissional de 

saúde pode auxiliar neste momento, e participando de um congresso (53º Congresso 

Científico do Hospital Universitário Pedro Ernesto), me interessei pelos cuidados paliativos 

na oncologia pediátrica. Aliado a isso, por gostar muito de música, sempre quis envolver o 

cuidado de enfermagem com essa prática complementar, estudando sua influência no cuidado 

das crianças. 

Após passar pelo ensino teórico prático da disciplina Enfermagem na Saúde da 

Criança e do Adolescente II, no sétimo período, desenvolvi o interesse de pesquisar um 

método de sensibilização dos acadêmicos de enfermagem que tivesse como foco a música. A 

leitura de alguns livros e artigos me levou a dinâmica de música. 

O empenho em realizar atividades na área da oncologia pediátrica é crescente, visto 

que a incidência de câncer na infância vem aumentando. Estimam-se, para o Brasil, no ano de 

2016, 420.310 casos novos de câncer, excluídos os tumores de pele não melanoma. 

Depreende-se que ocorrerão aproximadamente 12.600 casos novos de câncer em crianças e 

adolescentes até os 19 anos. As Regiões Sudeste e Nordeste apresentarão os maiores números 

de casos novos, 6.050 e 2.750 respectivamente, seguidas pelas Regiões Sul (1.320 casos 

novos), Centro-Oeste (1.270 casos novos) e Norte (1.210 casos novos) (BRASIL, 2015). 

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

crescimento desordenado de células, que invadem tecidos e órgãos. Dividindo-se 

rapidamente, estas células tendem a ser muito agressivas e incontroláveis, determinando a 

formação de tumores malignos, que podem espalhar-se para outras regiões do corpo 

(BRASIL, 2016 a). 

O câncer pediátrico, diferente do adulto, em que a prevalência está relacionada a 

fatores alimentares, hábitos de vida, etilismo, tabagismo, vírus, entre outros é, em grande 

parte, associado a fatores genéticos, o que nos deixa de certa forma impotentes com relação à 

prevenção. Dentre os mais frequentes encontram-se os casos de leucemia (25% a 35%), 

seguidos de Linfomas, em países desenvolvidos representa o terceiro tipo de câncer mais 

comum, já nos países em desenvolvimento, corresponde ao segundo lugar. Os tumores 

considerados sólidos, que apresentam a maior incidência são os do Sistema Nervoso Central, 

estima-se que ocorra em cerca de 8% a 15% dos casos (BRASIL, 2015). 
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Quando o diagnóstico é precoce e o tratamento iniciado rapidamente, as possibilidades 

de controle e cura da doença são bem significativas, em torno de 70%. O tratamento do câncer 

pode ser feito através de cirurgia, radioterapia, quimioterapia ou transplante de medula óssea. 

Em muitos casos, é necessário combinar mais de uma modalidade (BRASIL, 2008).  

A cirurgia é uma modalidade de tratamento que alterou significativamente o curso da 

doença e atualmente é amplamente utilizada na terapia contra os tumores malignos. Pode ter 

finalidade diagnóstica, preventiva, curativa ou paliativa (ibid, 2008). 

A radioterapia tem o objetivo de alcançar um índice terapêutico favorável, levando as 

células malignas a perderem sua clonogenicidade, e com isso preservar os tecidos normais. Na 

quimioterapia, são empregadas substâncias químicas isoladas ou em combinações. É o 

tratamento de escolha para doenças do sistema hematopoiético e tumores sólidos que 

apresentem ou não metástases regionais e a distância. Sua maioria atua de forma não 

específica destruindo células malignas e também as benignas (ibid, 2008). 

O transplante de células-tronco hematopoiéticas (TCTH) consiste na infusão de 

células-tronco hematopoiéticas por via endovenosa, com a finalidade de restabelecer a 

normalidade funcional da medula óssea (ibid, 2008). 

Quando as possibilidades de tratamento que vão de cirurgia, radioterapia, poli 

quimioterapia e ainda o transplante se esgotam e a doença não regride, só resta ao paciente 

receber medidas de conforto neste momento de impossibilidade de cura. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define “os cuidados paliativos são uma 

abordagem que melhora a qualidade de vida dos pacientes e suas famílias que enfrentam o 

problema associado com a doença com risco de vida”, por meio da prevenção e alívio do 

sofrimento, da identificação precoce, avaliação adequada e tratamento da dor e demais 

sintomas físicos, sociais, psicológicos e espirituais (WHO, 2016
1
). 

Toda criança que tenha o diagnóstico de uma doença crônica, que ameaça a vida, deve 

receber cuidados paliativos. Para o cuidado paliativo infantil, o cuidado é focado na criança, 

orientado a toda família e construído com uma boa relação equipe-família. A avaliação deve 

ser realizada individualmente, respeitando suas crenças e valores e facilitando a comunicação 

(VALADARES, 2013). 

A função do enfermeiro neste momento inicia-se desde o momento da notícia à família 

e ao paciente, dependendo de sua idade, e este profissional deve ficar atento as peculiaridades 

em cuidados paliativos oncológicos, uma vez que há uma grande instabilidade do quadro 

                                                           
1
 WHO – Tradução livre “Palliative care is an approach that improves the quality of life of patients and their 

families facing the problem associated with life-threatening illness”. 
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clínico do paciente, exigindo reavaliações constantes por parte do enfermeiro (SILVA, M. et. 

al., 2015). 

Na formação dos profissionais da saúde há o predomínio do estilo biológico de 

atenção ao paciente, em que o corpo é visto como uma máquina, sendo o único objeto de 

intervenção. Porém, na oncologia pediátrica busca-se uma visão ampliada dos sujeitos de 

cuidado através da reflexão contínua sobre sua prática, por meio da compreensão de que o 

conhecimento não é único meio para auxílio destes pacientes, é necessário pensar com o 

coração e a alma (SILVA, A. et. al., 2015). 

O cuidar em enfermagem exige que o profissional tenha um olhar abrangente e 

humanizado com o intuito de assistir à pessoa em sua integralidade, respeitando-a nos 

aspectos biopsicossociais e nas suas particularidades, deixando de valorizar somente a 

execução de técnicas e práticas específicas (SILVA, M. et. al., 2015), passando a utilizar 

diversos meios de comunicação (verbal e não-verbal) para que a percepção e compreensão do 

ser seja integral. 

Seguindo este pensar, a utilização da música como estratégia para o cuidado de 

enfermagem vem se desenvolvendo gradativamente na enfermagem brasileira, e pode ser 

utilizada como ferramenta para trazer conforto, diminuir a dor, facilitar a comunicação e a 

relação cliente-profissional de saúde, tornando o cuidado mais humanizado, além de diminuir 

a ansiedade dos pacientes que se submetem a tratamentos médicos (SALES et. al., 2011). 

O êxito dessas experiências traz a tona a necessidade de sensibilização do graduando 

de enfermagem quanto aos cuidados que serão prestados. Assim, considera-se a possibilidade 

de utilização de uma “dinâmica musical para despertar a escuta sensível como importante 

ferramenta para a aprendizagem, para a pesquisa e para a comunicação enfermeiro-paciente” 

(BERGOLD, ALVIM, CABRAL, 2006). 

Há várias formas de se trabalhar a sensibilização do graduando/enfermeiro através da 

música, dentre elas a dinâmica de música, que pode ser realizada empregando algumas 

dinâmicas, como Dinâmica de Criatividade e Sensibilidade (DCS). Esta é fundamentada na 

pedagogia crítico-reflexiva, pois esse espaço de discussão grupal é o momento no qual o 

grupo supera a condição de objeto e passa a ser sujeito do conhecimento produzido (ibid, 

2006). 
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1.1 OBJETO DE ESTUDO 

 

Frente ao exposto, esta pesquisa teve como objeto de estudo: a dinâmica musical para 

sensibilização dos acadêmicos de enfermagem frente aos cuidados paliativos em oncologia 

pediátrica. 

 

1.2 QUESTÃO NORTEADORA 

 

A dinâmica musical é uma boa estratégia de sensibilização dos acadêmicos de 

enfermagem frente aos cuidados paliativos em oncologia pediátrica? 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

Aplicar uma dinâmica musical como forma de sensibilização dos acadêmicos de 

enfermagem nos cuidados paliativos em oncologia pediátrica. 

Discutir o uso da dinâmica musical como estratégia de sensibilização dos acadêmicos 

de enfermagem frente aos cuidados paliativos em oncologia pediátrica. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

 

O presente estudo justificou-se por levantar questionamento sobre o uso da dinâmica 

musical na sensibilização dos acadêmicos de enfermagem frente aos cuidados paliativos na 

oncologia pediátrica. A importância da pesquisa explica-se pela alta taxa da doença no 

cenário nacional e mundial, e ainda pela sua alta taxa de letalidade. 

Para maior aproximação com a temática de estudo, foi realizada uma pesquisa na 

biblioteca virtual Scielo (Scientific Eletronic Library Online) e na base de dados Lilacs 

(Literatura Latino- Americana em Ciências da Saúde). Destaca-se que a busca foi com recorte 

temporal dos últimos cinco anos, pesquisas no Brasil e em português, usando-se as seguintes 

combinações de Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): cuidados paliativos, câncer, 

enfermagem, pediatria e música, combinando-os dois a dois com o operador boleano AND 

entre elas. 

Os critérios de inclusão estabelecidos foram: publicação com resumo e texto na íntegra 

disponível na base. Foram excluídos os estudos que abordavam outras patologias, atenção 

primária e domiciliar, as dissertações e teses. 
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Os resultados encontrados foram: na base de dados Lilacs foram encontradas 16 

publicações (quadro 1), seguindo os critérios de inclusão e exclusão, 7 foram selecionados 

para leitura (quadro 2). Na Scielo foram encontradas 43 publicações (quadro 1), sendo que 1 

já estava na Lilacs, e aplicando os critérios de inclusão e exclusão, 16 foram selecionadas para 

leitura (quadro 2). Totalizando 23 artigos selecionados para leitura.  

Quadro 1 – Número total de artigos encontrados nas bases de dados:  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Cintia Fonseca Nunes, 2016. 

Quadro 2 – Número total de artigos encontrados nas bases de dados aplicando os 

critérios de inclusão e exclusão: 

Combinações 
Nº de artigos encontrados nas bases de dados 

SCIELO LILACS 

Oncologia AND Pediatria 3 0 

Cuidados Paliativos AND Pediatria 0 0 

Enfermagem AND Cuidados Paliativos 10 7 

Música AND Cuidados Paliativos 3 0 

Fonte: Cintia Fonseca Nunes, 2016. 

Das publicações encontradas seis estudos tiveram como foco a equipe de enfermagem. 

Buscaram analisar o comportamento dos enfermeiros e/ou técnicos no cuidado diante de um 

paciente infantil fora de possibilidade de cura, assim como descrever as percepções e 

experiências da equipe de enfermagem em relação à família em cuidados paliativos na 

oncologia e compreender o significado para a equipe de enfermagem de cuidar da criança 

com doença oncológica fora de possibilidade de cura (PICANÇO, SADIGURSKY, 2014; 

SILVA, M. et. al., 2015; VARGAS et. al., 2013; FRANÇA et. al., 2013; CHOTOLLI, 

LUIZE, 2015; MONTEIRO et. al., 2014). Uma revisão sobre a importância dos cuidados 

paliativos prestados pelo enfermeiro à criança com câncer, destacou as dificuldades dos 

Combinações 
Nº de artigos encontrados nas bases de dados 

SCIELO LILACS 

Oncologia AND Pediatria 5 0 

Cuidados Paliativos AND Pediatria 3 0 

Enfermagem AND Cuidados Paliativos 32 16 

Música AND Cuidados Paliativos 3 0 



18 
 

enfermeiros na aceitação da criança em fase terminal e a comunicação que deve existir entre o 

profissional e a criança/família (BERNARDO et. al., 2013). 

Os artigos também trouxeram a visão da equipe multiprofissional, dois como estudo 

direto com os profissionais, onde se destacou sentimentos de frustação e impotência por parte 

destes, além de falta de preparo na formação (SILVA, A. et. al., 2015; CARDOSO et. al., 

2013). Outros três foram revisões bibliográficas onde, dois concluíram que há carência de 

disciplinas no currículo e necessidade de inclusão sobre o tema, cuidados paliativos, na 

graduação (HERMES, LAMARCA, 2013; VALADARES, MOTA, OLIVEIRA, 2013); e 

outro trouxe a falta de conhecimento e treinamento aliados à receios legais como causas da 

dificuldade de implementação dos cuidados paliativos à criança com câncer em fase terminal, 

além de ressaltar a comunicação como sendo necessária para melhorar a qualidade do 

tratamento (PIVA, GARCIA, LAGO, 2011). 

Selecionou-se, também, um artigo em que se considerou o significado atribuído pelos 

graduandos de enfermagem à cuidados paliativos, onde observou-se como problemas para 

estes alunos, o despreparo para enfrentar situações de morte e morrer e a formação 

profissional modelo biomédico (GERMANO, MENEGUIN, 2013); dois trouxeram a 

experiência dos familiares nos cuidados à criança com câncer em cuidados paliativos 

(SANCHES, NASCIMENTO, LIMA, 2014; SILVA, BARROS, HORA, 2011); outro trouxe 

uma revisão integrativa com foco na visão dos familiares diante à criança com câncer e 

também o relacionamento entre a família e a equipe de enfermagem (ANJOS, ESPÍRITO 

SANTO, CARVALHO, 2015); um abordou a massagem na criança com câncer como um 

meio de alívio da dor, sendo esta terapia realizada e acompanhada por enfermeiros 

(BATALHA, MOTA, 2013). 

Foram selecionados entre as publicações dois artigos de revisão que objetivou levantar 

a produção científica brasileira quanto à assistência à criança em cuidados paliativos 

(GARCIA-SCHIANZARI, SANTOS, 2014) e outro que levantou as principais áreas de 

pesquisa na pediatria no Brasil, destacando a oncologia como uma das áreas predominantes 

(OLIVEIRA et. al., 2015). Outro estudo foi realizado com objetivo de identificar as 

internações hospitalares de oncologia pediátrica, trazendo dados de um hospital do Paraná 

(BAUER et. al., 2015). 

Na área da música, foram encontradas duas publicações em que se avaliaram a 

percepção dos familiares sobre o uso da música com pacientes oncológicos (SILVA, 

MARCON, SALES, 2014; SALES et. al., 2011) e uma terceira onde foi realizada pesquisa 

com pacientes sobre os encontros musicais (SILVA, SALES, 2013). 
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Ressalta-se que não foi encontrado, na busca nas bases de dados utilizadas, artigos 

com foco em meios de sensibilização de graduandos de enfermagem para os cuidados 

paliativos de crianças com câncer. Alguns trouxeram a necessidade de inclusão do tema, mas 

nenhum explicitou estratégias para esta inclusão ou mesmo formas para movimentar 

criticamente o graduando na temática.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 CÂNCER INFANTIL 

 

O câncer é uma doença em que as células alteradas geneticamente, proliferam-se de 

maneira anormal, invadem outros tecidos e perdem sua função. Diferentemente do adulto, o 

câncer na criança geralmente afeta as células do sistema sanguíneo e os tecidos de sustentação 

(BRASIL, 2008). 

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

a fatores de riscos como acontece no adulto. Por este motivo, 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 (BAUER et. al., 2015). 

Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA), 2015, no Brasil, em 2013, 

ocorreram cerca de 2.800 óbitos por câncer em crianças e adolescentes (de 0 a 19 anos). Foi a 

segunda posição de óbitos ocorridos em 2013 para crianças e adolescentes (de 1 a 19 anos), 

ficando abaixo somente dos óbitos por causas externas, configurando-se como a doença de 

maior letalidade (BRASIL, 2015). 

O número de casos novos tem aumentado nos últimos anos, sendo, portanto, 

considerado um problema de saúde pública. Na faixa etária pediátrica, o câncer é definido 

como toda neoplasia maligna que acomete indivíduos menores de 19 anos (ANJOS, 

ESPÍRITO SANTO, CARVALHO, 2015). 

Embora, na criança, a doença apresente menores períodos de latência, sendo 

consequentemente mais invasiva e rápida em seu crescimento, a resposta ao tratamento é mais 

efetiva nas faixas etárias menores, o que resulta em melhor prognóstico (BRASIL, 2008; 

BAUER et. al., 2015). Entretanto, algumas especificidades do paciente pediátrico, como faixa 

etária, perfil imunológico e tipo histológico do tumor podem influenciar na sobrevida da 

criança, assim como a falta de adesão ao tratamento, devido aos efeitos colaterais nessas 

faixas etárias (BAUER et. al., 2015). 

Quando a doença já se apresenta em estágio avançado ou evolui para esta condição, 

mesmo durante o tratamento com intenção curativa, a abordagem paliativa deve ser 

considerada no manejo dos sintomas de difícil controle e de alguns aspectos psicossociais 

associados à doença. Na fase terminal, em que o paciente tem pouco tempo de vida, o 
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tratamento paliativo se torna mais intenso para, através de seus procedimentos, garantir 

qualidade de vida (BRASIL, 2016 b). 

 

2.2 CUIDADOS PALIATIVOS EM ONCOLOGIA PEDIÁTRICA 

 

Os cuidados paliativos e o cuidar do ser humano sem possibilidades terapêuticas de 

cura ganharam ênfase na década de 1960. Esta filosofia foi desenvolvida para prestar uma 

assistência diferenciada ao paciente com doença avançada até o fim da vida, no ambiente 

hospitalar e no domiciliar, embasada no binômio paciente-família, chamado de movimento 

hospice, originado na Era Cristã (FRANÇA et. al., 2013). 

Na Inglaterra, em 1967, iniciou-se o movimento do hospice moderno, com Cecily 

Saunders (enfermeira, assistente social e médica), responsável pela fundação do St. 

Christopher´s Hospice, em Londres, com o desenvolvimento de atividades de assistência, 

ensino e pesquisa direcionados para pacientes terminais e as suas famílias (ibid, 2013). 

A história dos cuidados paliativos no Brasil é recente, o primeiro serviço de cuidados 

paliativos no Brasil surgiu no Rio Grande do Sul em 1983, seguidos da Santa Casa de 

Misericórdia de São Paulo, em 1986, e logo após em Santa Catarina e Paraná. O Instituto 

Nacional do Câncer - INCA, do Ministério da Saúde, inaugurou em 1998 o hospital Unidade 

IV, exclusivamente dedicado aos Cuidados Paliativos (HERMES, LAMARCA, 2013). 

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

composta por um grupo de profissionais interessados no assunto, em fevereiro de 2005 foi 

criada a Academia Nacional de Cuidados paliativos (ANCP), sendo considerada um marco 

para os "paliativistas". A academia foi fundada com o objetivo de contribuir para o ensino, 

pesquisa e otimização dos cuidados paliativos no Brasil (ibid, 2013). 

O atual conceito de cuidados paliativos segundo a OMS é o de “um enfoque voltado 

para a qualidade de vida dos pacientes e de seus familiares frente a problemas associados a 

doenças que põem em risco a vida”. A atuação busca a prevenção e o alívio do sofrimento, 

através do reconhecimento precoce, e do tratamento da dor e de outros sintomas, sejam de 

natureza física, psicossocial ou espiritual (PIVA, GARCIA, LAGO, 2011). 

Tais cuidados devem ser iniciados no momento do diagnóstico da doença, de modo a 

acompanhar as medidas terapêuticas com objetivo de cura, e caso esta não possa mais ser 

atingida, as medidas paliativas são implementadas com exclusividade, e o cuidado passa a ser 

o foco principal em detrimento da cura, perpetuando após o óbito da criança, pois essa família 

vai necessitar de um grande apoio (SILVA, M. et. al., 2015; PIVA, GARCIA, LAGO, 2011). 
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Cuidado paliativo pediátrico é definido como um programa organizado, voltado para a 

criança com vida limitada devido a uma doença atualmente incurável. Este se torna eficaz 

controlando os sintomas e fornecendo apoio psicológico e espiritual para o paciente e suporte 

para a família na tomada de decisões, inclusive no período do luto. Com o avanço da 

medicina, o óbito deixou de ocorrer na residência dos doentes para ocorrer no hospital 

(MONTEIRO et. al., 2014; SILVA, A. et. al., 2015). 

Para se ofertar este cuidado com qualidade, se faz necessário o conhecimento e a 

utilização de princípios básicos referentes a ele. Valadares, Mota, Oliveira (2013, p.487) 

trazem: 

 

 

Princípios básicos para o cuidado paliativo infantil: o cuidado é focado na criança, 

orientado a toda família e construído com uma boa relação equipe-família. Deve-se 

avaliar individualmente cada criança, e respectiva família, respeitando suas crenças 

e valores e facilitando a comunicação. Tal cuidado deve estender-se após a morte, 

durante o luto familiar. Toda criança que tenha o diagnóstico de uma doença 

crônica, que ameaça à vida, deve receber cuidados paliativos. 

 

Crianças e adolescentes com câncer, e seus familiares, enfrentam diversas situações 

com o agravamento da doença como: prognósticos incertos, negação à aproximação da morte 

e o fim das possibilidades de cura, além do tempo curto entre os sinais de incurabilidade e a 

morte. Diante disto, o cliente e sua família necessitam de uma abordagem de atenção à saúde, 

cujo foco seja a qualidade de vida e de morte (SANCHES, NASCIMENTO, LIMA, 2014). 

 Os cuidados paliativos são utilizados em algumas categorias específicas de 

necessidades da clientela. Garcia-Schinzari, Santos (2014, p.100) citam as seis condições em 

que se aplica: 

 

 

Os cuidados paliativos aplicam-se a seis condições: crianças nas quais o tratamento 

curativo é possível (cuidado paliativo em momentos de incerteza ou falha na cura); 

crianças que necessitam de longos períodos de tratamento intensivo; crianças para as 

quais não há esperança de melhora, sendo o objetivo do tratamento totalmente 

paliativo e podendo durar anos; crianças com danos neurológicos graves, que levam 

à vulnerabilidade e ao aumento de complicações; recém-nascidos com esperança de 

vida limitada e familiares de crianças que tiveram algum trauma, morte súbita do 

lactente ou morte precoce do recém-nascido. 

 

Os cuidados paliativos não servem para acelerar ou retardar o processo de morrer, 

apenas reconhece a morte como um processo natural. O ponto principal é dar atenção ao 

doente, e não à doença, demandando uma abordagem multiprofissional que possa encorajar e 
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ajudar o paciente a aproveitar o melhor que a vida lhe proporciona a cada dia, tratando-lhe de 

forma respeitosa, respondendo às suas necessidades e aceitando-o com seus valores, crenças e 

hábitos (VARGAS et. al., 2013). 

 

2.3 ENFERMAGEM NOS CUIDADOS PALIATIVOS EM ONCOLOGIA 

PEDIÁTRICA  

 

O tratamento do câncer infantil corresponde a um período longo, em que a 

convivência com as crianças e seus familiares faz com que os profissionais vivenciem as 

expectativas do tratamento e sofram quando se esgotam as possibilidades de cura (SILVA, A. 

et. al., 2015). 

O cuidado em oncologia requer da equipe de saúde uma prática resolutiva com 

desdobramentos na dinâmica familiar, propondo que sejam revistas às ações assistenciais e 

práticas no cuidar em oncologia pediátrica (SANCHES, NASCIMENTO, LIMA, 2014). 

O momento da finitude da criança em cuidados paliativos, frequentemente, acontece 

no ambiente hospitalar e a equipe, antes dedicada à cura da enfermidade, depara-se com a 

morte e com a dor da família. Tal fato exige dos profissionais, além de conhecimento técnico-

científico, preparo emocional para auxiliar as famílias a enfrentarem esse momento (SILVA, 

A. et. al., 2015). 

O profissional que atua na oncologia pediátrica trabalha com o conceito de doença em 

progressão. A almejada cura começa a dar lugar à busca da qualidade de vida. Assim, a 

mesma equipe que sofre as incertezas de sua prática profissional também consegue 

compreender a importância de sua atuação nesses momentos de sofrimento e sente-se 

gratificada em poder garantir à criança uma vida digna até o momento de sua morte (ibid, 

2015). 

O enfermeiro, como membro da equipe multiprofissional, está presente nas diferentes 

etapas de cuidado.  A atuação da equipe de enfermagem é indispensável para proporcionar o 

máximo de conforto ao paciente, ajudando-o a vivenciar o processo de morrer com dignidade, 

e identificar problemas, sinais e sintomas, e respeitar as diferenças, juntamente com a 

participação dos familiares, a fim de manter os níveis de saúde e qualidade de vida. 

Um dos objetivos mais importantes do cuidado de enfermagem consiste em 

possibilitar o alívio da dor, para isso, o profissional deve ser atencioso e ter total 

conhecimento do quadro clínico da criança e, principalmente, das diferenciadas abordagens 

terapêuticas disponíveis para o sintoma em destaque (BERNARDO et. al., 2013). 
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Os sinais e sintomas mais encontrados nas crianças na fase terminal, onde estes 

cuidados devem ser implantados de forma exclusiva, são a dor, dispneia, fadiga, ansiedade, 

irritabilidade, choro prolongado, sonolência, alterações dermatológicas e edema de membros 

inferiores (VALADARES, MOTA, OLIVEIRA, 2013). Para detecção desses sinais e 

sintomas se faz necessário ter comunicação, verbal e não verbal, e escuta ativa dos familiares, 

mas também das crianças e adolescentes que se encontram nessa situação. 

 A comunicação é facilitadora do trabalho em saúde entre a equipe, a criança e a 

família, cabendo ao profissional de saúde interagir com a criança e com a família dando-lhe as 

informações necessárias sobre o quadro clínico e apoio necessário (BERNARDO et. al., 

2013). 

A comunicação entre os enfermeiros e as crianças com câncer fora de possibilidades 

de cura se mostra efetiva quando é utilizada com a finalidade de o profissional se mostrar 

presente e disponível para o outro, compreendendo-o e ajudando-o nessa fase da vida. Através 

desse meio, o profissional tem uma visão geral de como a criança se encontra, além de poder 

acalmar os temores em relação à morte, ser um facilitador do equilíbrio emocional entre a 

criança e sua família e facilitar no processo de avaliação da dor e outros sintomas (FRANÇA 

et. al., 2013; BERNARDO et. al., 2013). 

Valadares, Mota e Oliveira (2013) trazem que as prioridades, relatadas pelos 

familiares e crianças, para o cuidado pediátrico na fase final da vida com limitação de 

terapêutica invasiva são: “comunicação completa e verdadeira, fácil acesso à equipe, 

sentimento vivenciado e demonstrado pela equipe, preservação da integridade da relação pais-

crianças e fé”. 

O profissional de saúde deve proporcionar um cuidado humanizado e integrado, 

atendendo às necessidades psicológicas, sociais e espirituais do paciente, além das 

fisiopatológicas. É necessário expandir a compreensão sobre o ser humano para além da 

dimensão biológica. O cuidado à criança e à sua família durante a fase final da vida é um 

desafio e um privilégio, podendo haver grande impacto na experiência familiar e no 

ajustamento dos pais após a morte da criança (GARCIA-SCHINZARI, SANTOS, 2014). 

 

2.4 FORMAÇÃO DOS ENFERMEIROS PARA OS CUIDADOS PALIATIVOS 

 

A formação, ainda hoje, é fundamentada no modelo biomédico, que busca a cura 

através do conhecimento técnico, como ferramenta suficiente e com a inovação tecnológica, a 
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equipe fica cada vez mais refém dessa busca. Nesse contexto, a morte é reafirmada como algo 

indesejado que deve ser combatido. (PICANÇO, SADIGURSKY, 2014). 

Entretanto, na oncologia pediátrica busca-se uma visão ampliada dos sujeitos de 

cuidado por meio da compreensão de que “o conhecimento ajuda, mas este sozinho não 

resolve os problemas de ninguém. Se você não usar a cabeça, seu coração e sua alma, não 

conseguirá ajudar um único ser humano” (SILVA, A. et. al., 2015). 

Diante da necessidade de investimentos nos cuidados paliativos no Brasil, devido ao 

aumento dos casos de pacientes com esta precisão, Silva, M. e colaboradores (2015) trazem 

que alguns movimentos que integram profissionais da área da saúde, serviços e entidades, 

estão buscando ganhar notoriedade e força política. 

 

 

Tais movimentos visam contribuir para: consolidar uma política pública que trate, 

especificamente, dos cuidados paliativos; estabelecer uma rede integrada, de modo a 

vincular a atenção básica para fomentar a assistência domiciliar como principal 

modalidade de atendimento, bem como para criar a oferta de leitos diferenciados nos 

muitos hospitais gerais que atendem pessoas com câncer avançado; gerar 

mecanismos de acesso a medicamentos, materiais e serviços; e adaptar os currículos 

de graduação e pós-graduação, incluindo conteúdo específico de cuidados paliativos 

na formação de profissionais da área da saúde (SILVA, M. et. al., 2015, p.461). 

  

Para realizar um bom cuidado, a equipe de saúde necessita conhecer as técnicas, 

prestar informações, ter consideração para com os outros, respeito, postura e expressar 

interesse pelo que é dito pelo paciente e família, pois cuidar requer perceber o outro como 

realmente é, sua fala, seus gestos, suas limitações (VARGAS et. al., 2013). 

O enfermeiro, por ser o profissional que fica com o paciente mais tempo durante o dia, 

acaba por enfrentar situações que não são fáceis de vivenciar, pois na graduação, esses 

profissionais não são preparados para lidar com a morte, ainda mais em crianças. Hermes, 

Lamarca (2013) trazem que “o currículo profissional da categoria carece de disciplinas 

voltadas para a finitude humana, e que este fato faz com que os profissionais se sintam 

despreparados para lidar com os pacientes que estão à morte”. Fugindo, por vezes, da 

discussão, dando desculpas e promessas de recuperação ao paciente, quando a morte é 

praticamente inevitável. 

O profissional de saúde não recebe informação e treinamento suficiente para 

acompanhar a morte e o processo de morrer, na formação. Será no hospital que os 

profissionais serão preparados para o não enfrentamento da morte. Lá serão forjadas as 
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estratégias para controlar as manifestações emocionais dos profissionais, pacientes e 

familiares (PICANÇO, SADIGURSKY, 2014). 

Os graduandos por vezes se sentem despreparados para atuarem nos cuidados 

paliativos em oncologia pediátrica devido a questões emocionais, pessoais, mas também pela 

ausência de contato com o tema durante a graduação de enfermagem (GUIMARÃES et. al., 

2016). 

O atendimento especializado de enfermagem a pacientes, considerados críticos, 

potencializa a necessidade de constante desenvolvimento de competências profissionais, entre 

os que atuam nessa área, que vão além do saber técnico (PICANÇO, SADIGURSKY, 2014). 

Nesse cenário, encontra-se o cuidado paliativo, que ajuda a ver o paciente como uma 

pessoa em sua totalidade, compreendendo a limitação da ciência. 

Em busca do bem estar do paciente terminal, o enfermeiro deve realizar ações de 

conforto, além dos cuidados básicos e fisiopatológicos que o paciente necessita, realizando 

quando possível seus anseios, desejos e vontades. Assim, o profissional de enfermagem é 

fundamental para a equipe de cuidados paliativos, pela essência de sua formação que se baseia 

na arte do cuidar (HERMES, LAMARCA, 2013). 

Cuidar não é somente lutar contra a morte, envolve também outros aspectos do 

processo de morte-morrer. Reconhecer os limites terapêuticos, identificar a irreversibilidade 

da doença, entre outros meios, mostram outras possibilidades de cuidado para esses pacientes 

e familiares (PICANÇO, SADIGURSKY, 2014). 

Uma parceria entre a equipe médica e os pais/criança é essencial para esclarecer os 

benefícios e os efeitos colaterais das medicações, com foco na melhor qualidade de vida 

possível para o paciente. Para o controle dos sintomas, tratamentos não farmacológicos (como 

musicoterapia, acupuntura, brincadeiras, massagens) podem ser úteis, especialmente se 

aliados às medidas farmacológicas (VALADARES, MOTA, OLIVEIRA, 2013). 

 

2.5 A MÚSICA NA SENSIBILIZAÇÃO DOS ACADÊMICOS 

 

A música tem acompanhado o homem desde os primórdios da humanidade, mas a 

compreensão de como ela exerce influência sobre os seres humanos constitui, ainda, um 

desafio e um campo a ser explorado (LEÃO, SILVA, 2004). 

A música produz trilhas sonoras que embalam o cotidiano da vida social, afetiva e 

profissional das pessoas, além de favorecer a manutenção da saúde mental, a prevenção do 

estresse e o alívio do cansaço físico. A comprovação, cada vez mais frequente, do poder de 
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mobilização emocional da música nos leva a refletir sobre sua utilização para promover bem-

estar e integração em diferentes âmbitos, especialmente, no campo do educar-cuidar em 

enfermagem (BERGOLD, ALVIM, CABRAL, 2006). 

Leão e Silva (2004) trazem que “a música abrange as seguintes dimensões humanas: a 

biológica, a mental, a emocional e a espiritual”. Mas muitos dos caminhos pelos quais isso 

ocorre, ainda são desconhecidos. 

“Na enfermagem sua utilização com finalidade terapêutica se iniciou com Florence 

Nightingale, seguida anos mais tarde, por Isa Maud Ilsen e Harryet Seymor no cuidado aos 

feridos das I e II Guerras Mundiais” (ibid, 2004). 

Instituições de saúde de todo o mundo já reconhecem o valor social e terapêutico da 

arte aplicada à medicina, e a tendência de incluí-la entre as atividades hospitalares é crescente 

(FERREIRA, REMEDI, LIMA, 2006). A utilização da música como estratégia para o cuidado 

de enfermagem vem se desenvolvendo gradativamente na enfermagem brasileira, e pode ser 

utilizada como ferramenta para trazer conforto, diminuir a dor, facilitar a comunicação e a 

relação cliente-profissional de saúde, além de diminuir a ansiedade dos pacientes que se 

submetem a tratamentos médicos (SALES et. al., 2011). 

Contudo, Bergold, Alvim e Cabral (2006) dizem que não se deve “ater somente a 

experiências musicais voltadas para o cuidar-ensinar da enfermagem junto ao cliente, mas 

refletir também sobre a possibilidade de ampliar a utilização da música para a formação do 

enfermeiro, na prática de ensino aprendizagem”, procurando estimular nos estudantes o 

pensamento crítico-reflexivo. 

A música é capaz de tocar o ser humano como um todo, além de afetar o fluxo de 

imagens, por meio da sua linguagem de ritmo, melodia, tom, harmonia, timbre, 

instrumentação e vozes, passando a ideia de que músicas com diferentes estruturas musicais 

podem evocar de diferentes formas a imaginação. Isso acontece porque nosso cérebro 

transforma quase todas as experiências que temos em imagens mentais (LEÃO, SILVA, 

2004). 

A música adquire também força educacional, “haja vista a educação não se resumir à 

simples transmissão de conhecimentos, e sim, mais que isso, se caracterizar como um 

processo de desenvolvimento de sentidos e significados em que o educando, refletindo o 

mundo em volta, transforma a ele próprio” (BERGOLD, ALVIM, CABRAL, 2006). 

Portanto, a utilização da música pode se caracterizar como uma apropriada forma de 

sensibilizar o graduando de enfermagem para o cuidado com a criança oncológica, afim de 



28 
 

mostrar a aquele a ação e reação que o seu corpo pode apresentar, desenvolvendo 

pensamentos que originarão atos em prol de um melhor cuidado ao público específico. 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1 DESENHO DA PESQUISA 

 

Trata-se de uma pesquisa com abordagem qualitativa desenvolvida com o Método 

Criativo e Sensível (MCS).  

A pesquisa qualitativa não se preocupa com representatividade numérica, mas, sim, 

com o aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma organização, etc. 

(PORTELA, 2004). 

O estudo qualitativo “é o que se aplica ao estudo da história, das relações, das 

representações das crenças, das percepções e das opiniões, produtos das interpretações que os 

humanos fazem a respeito de como vivem, constroem seus artefatos e a si mesmos, sentem e 

pensam” (MINAYO, 2013). Este tipo de pesquisa permite revelar processos sociais ainda 

pouco conhecidos referentes a grupos particulares, fazer revisão e criação de novos conceitos 

e categorias durante a criação. O método desta pesquisa será o criativo e sensível. 

O Método Criativo e Sensível (MCS) evita a “dicotomia entre a razão e emoção, 

facilitando o compartilhamento de experiências e saberes individuais que contribuem para a 

construção do conhecimento a partir da crítica reflexiva grupal” (BERGOLD, ALVIM, 2009 

a; BERGOLD, ALVIM, CABRAL, 2006). O propósito fundamental do método é acentuar a 

expressão da subjetividade dos participantes da pesquisa, além de proporcionar a interação 

entre o grupo e a pesquisadora. Possui suas bases fundadas na tríade: dinâmica de criatividade 

e sensibilidade/ produções artísticas, discussão de grupo e observação participante (CABRAL, 

1999).  

As etapas da dinâmica de criatividade e sensibilidade/ produções artísticas, discussão 

de grupo e observação participante acontecem simultaneamente no interior de cada dinâmica. 

Destaca-se ainda, que durante a dinâmica de criatividade e sensibilidade, há uma questão a ser 

respondida, a questão geradora de debate (QGD), que é a motivadora da produção artística e 

da discussão de grupo, e é elaborada para atender os objetivos da pesquisa (ibid, 1999).  

Para Cabral (1999), as discussões de grupo quando desencadeadas por dinâmica de 

criatividade e sensibilidade e produções artísticas, além de preparar os participantes do grupo 

para o diálogo, facilitam a organização do pensamento para enunciação do discurso e 

direcionam o processo de análise com intervenção do pesquisador, apenas como coordenador. 
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3.2 CENÁRIO DA PESQUISA 

 

A pesquisa foi realizada em uma sala no segundo andar, esta era estruturalmente nova, 

continha ar condicionado, carteiras em quantidade satisfatória, sem cortina, na Escola de 

Enfermagem Aurora de Afonso Costa (EEAAC), da Universidade Federal Fluminense, 

localizada na cidade de Niterói, no Estado do Rio de Janeiro.  

A EEAAC foi fundada há 72 anos. Seu prédio, é composto por 6 andares que mantém 

em funcionamento uma biblioteca, uma sala de informática, um auditório, laboratório para 

aulas práticas de enfermagem, cantina, um diretório acadêmico e diversas salas em que se 

realizam as aulas, reuniões, abrigam secretarias, coordenação de curso e departamento das 

disciplinas. Atualmente, a Escola de Enfermagem oferece, além do curso de graduação, pós- 

graduação Lato Sensu e Stricto Sensu (Mestrado e Doutorado) (UFF, 2016). 

 

3.3 PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

Os participantes do estudo foram 10 acadêmicos destes 2 homens e 8 mulheres, idades 

variando de 21 a 27 anos de idade, de uma turma de 30 alunos do nono período de 

enfermagem, ou seja, o último período da graduação em Enfermagem da Escola de 

Enfermagem Aurora Afonso Costa, da Universidade Federal Fluminense.  

Os critérios para inclusão dos participantes foram: acadêmico com idade superior a 18 

anos, cursando nono período da graduação, pois neste período já tiveram as disciplinas de 

Enfermagem na Saúde da Criança e do Adolescente I e II. 

Os critérios para exclusão dos participantes foram: acadêmicos com a matrícula 

trancada durante o período de coleta de dados, e os acadêmicos que trabalham como técnicos 

em enfermagem, pois estes podem trazer experiências de sua prática que não foram adquiridas 

decorrentes da graduação. 

 

3.4 COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados foi realizada pela discente da graduação em enfermagem, Cintia 

Fonseca Nunes, supervisionada pela docente orientadora, Liliane Faria da Silva, e se deu por 

meio da dinâmica de criatividade e sensibilidade intitulada “Corpo-musical”. Para Cabral 

(1999), durante a dinâmica é recomendado seguir uma sequência com cinco momentos 

distintos: 
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No primeiro momento, o material é organizado no ambiente, visando o máximo de 

conforto, silêncio e privacidade e a disposição espacial do grupo é feita de modo que haja uma 

distância entre cada participante. É o momento de acolhimento dos participantes da pesquisa.  

No segundo momento, o pesquisador apresenta a si mesmo e o auxiliar de pesquisa, 

que será a pessoa que ajudará na condução da dinâmica, e acontece a explicação da dinâmica, 

seus objetivos e o material para a produção artística. Depois se enuncia a questão geradora de 

debate (QGD), que é motivadora da produção artística e também da discussão de grupo, é 

elaborada para atendimento dos objetivos da pesquisa, e durante a dinâmica fica escrita de 

forma legível e ao alcance do olhar de todos.  

O terceiro momento corresponde ao tempo determinado para que a produção artística 

seja elaborada pelo grupo. 

No quarto momento, cada participante do grupo mostra o material produzido no 

trabalho individual e enuncia esta experiência individual no plano coletivo, seguida de 

discussão grupal. 

O quinto momento corresponde à análise coletiva (socialização das produções) e 

validação dos dados da dinâmica. Nesse momento a experiência individual produz um 

conhecimento que é comum ao grupo baseado na dialogicidade. Esta fase corresponde à 

organização e à análise preliminar dos dados, pois se chega à síntese do que foi construído 

sistematizando as informações colhidas de acordo com sua conformação espacial, criativa e 

sensível. 

 

3.4.1 A DINÂMICA CORPO-MUSICAL 

 

A dinâmica “Corpo-Musical” foi desenvolvida a partir da dinâmica “Corpo-Saber” 

aplicada por Alvim (1999), com o objetivo de evidenciar a influência da música sobre os 

participantes da pesquisa, focalizando-a em alguma parte do corpo para auxiliar a expressão 

da subjetividade de cada participante envolvido na experiência musical. 

Seguindo os cinco momentos citados anteriormente, a sala foi arrumada de forma que 

os participantes pudessem se ver, um ao outro, mas que ficasse um espaço entre eles. Foram 

dispostas nas carteiras silhuetas desenhadas em folhas de papel pardo no tamanho 20 x 21 cm, 

com papeis adesivos coloridos (verde, amarelo, rosa) organizados em cada carteira que 

continha a silhueta, em ordem para facilitar seu uso em cada música que seria tocada.  

Após todos os participantes chegarem na sala, foi feita a apresentação destes com os 

integrantes da dinâmica, a aluna do oitavo período foi a auxiliar de pesquisa, destaca-se que 
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ela foi previamente orientada sobre o passo a passo da dinâmica. Foi solicitado que cada um 

se sentasse de forma confortável, mas um pouco afastado um do outro. Foi proposto um 

exercício de respiração para relaxamento, induzido por uma música com sons de chuva e 

natureza por 2 minutos, onde se pediu que cada um respirasse de forma profunda por três 

vezes, para que o participante se focalizasse em seu próprio corpo naquele momento, 

preparando-o para a audição das músicas e a percepção dos efeitos destas sobre si mesmos. 

Após, foi contado a seguinte estória para colocar cada participante na situação 

problema. “Você é enfermeiro (a) da oncologia pediátrica e chega para seu plantão de 12 

horas. Na passagem de plantão a enfermeira do turno da noite diz que o paciente Pedro (nome 

fictício) não passou bem a noite, sentiu muitas dores, desconforto, pedia sempre para que ela 

o ajudasse a parar de sentir aquilo. Que ele sabia que ia morrer, então que fosse logo, para que 

ele não sentisse mais dor.  

Pedro tem 9 anos de idade, e seu diagnóstico é de Leucemia Linfocítica Aguda (LLA), 

descoberta quando tinha 3 anos, sendo tratada até os 5 anos, quando obteve melhora. Teve 

recidiva aos 7 anos, fez os tratamentos pertinentes mas sem sucesso, hoje se encontra 

internado em cuidados paliativos. A mãe, que é a acompanhante, disse que ele sempre 

enfrentou bem a doença, gostava de brincar com o irmão, 7 anos, de jogar bola. Este sente a 

falta do irmão mais velho, pois já faz um tempo que não se veem. 

Você vai até o quarto do paciente, a mãe dele está dormindo, ele está desperto, mas 

meio sonolento devido as medicações. Ele pede para que você se aproxime, e então te faz um 

pedido: “Eu sei que vou morrer, eu tentei, mas agora não consigo mais, me ajuda!” Você 

enfermeiro (a) do plantão precisa lidar com essa situação e ofertar os cuidados que Pedro 

merece receber para o conforto dele.” 

Foi explicado que cada participante deveria focar sua atenção em cada música tocada, 

observando que influências estas exerceriam sobre eles. Neste momento foi exposta a questão 

norteadora de debate: de que forma a dinâmica musical pode sensibilizar o acadêmico de 

enfermagem para os cuidados paliativos na oncologia pediátrica?  

Durante cada música, eles foram anotando nos papeis adesivos (verde, amarelo, rosa) 

o que sentiram de acordo com a ordem das respectivas músicas, e foram colocando na silhueta 

do corpo colocada na carteira no início da dinâmica.  

Foram apresentadas três músicas de estilos diferentes: Cânon (Pachelbel) – Clássica; 

Somewhere Over the Rainbow (Israel Kamakawiwo'Ole) – surf music; Sweet Child O' Mine 

(Guns N' Roses) – Rock, respectivamente. O papel adesivo verde representou a primeira 

música (clássica), o amarelo a segunda música (surf music) e o rosa a terceira música (rock). 
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Ao término das três músicas, iniciou-se a apresentação da produção artística de cada 

participante, onde foi feita a exposição sobre o que escreveu e sentiu e a explicação desses, 

como destacado nas figuras 1, 2 e 3.  

 

Em sua produção artística, Batman escreveu ter sentido 

relaxamento, tranquilidade, clareamento das ideias, calma, 

agitação, alegria e conforto com as músicas tocadas na 

dinâmica. Seus sentimentos e sensações ficaram espalhadas 

pelo corpo, mas alinhadas. 

Figura 1 – Produção artística feita pelo Batman, sexo feminino. 

 

 

Em sua produção artística, Mogli escreveu ter sentido calma, 

felicidade e imitação dedilhando como se estivesse tocando 

piano, cantar, dançando, mexendo com os pés, dançando 

com a cabeça, imitação baterista e guitarrista. Seus 

sentimentos e sensações ficaram bem espalhadas por todo o 

corpo. 

Figura 2 – Produção artística feita pelo Mogli, sexo masculino. 
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Em sua produção artística, Mulan escreveu ter sentido 

calma, esperança, tranquilidade, agito e incômodo, 

concentrando seus sentimentos e sensações na cabeça. 

Figura 3 – Produção artística feita pela Mulan, sexo feminino. 

 

Depois que todos expuseram suas produções, seguiu-se para uma discussão grupal 

sobre as semelhanças e diferenças das sensações de cada um e sobre como a dinâmica 

sensibilizou-os para o cuidado a criança oncológica em cuidados paliativos. A duração da 

dinâmica de criatividade e sensibilidade foi de aproximadamente 44 minutos. 

Por fim, foi realizada a análise preliminar dos dados, de modo a organizar os 

resultados obtidos pela produção e discussão grupal. Realizando-se assim uma conversa da 

pesquisadora com o grupo da pesquisa de modo a gerar uma compreensão de toda a dinâmica 

desenvolvida. 

Toda a dinâmica foi gravada utilizando um aparelho eletrônico gravador de voz, com 

autorização prévia dos participantes para gravar as falas destes. O material foi transcrito e será 

arquivado por cinco anos. Após este período será destruído. O anonimato dos entrevistados 

foi mantido, sendo utilizados codinomes de personagens de desenhos animados para 

identificar suas falas. 

 

3.5 ANÁLISE DE DADOS 

 

Terminada a coleta dos dados, foi feita análise temática dos resultados obtidos. De 

acordo com (MINAYO, 2013) “fazer uma análise temática consiste em descobrir os núcleos 

de sentido que compõem uma comunicação, cuja presença ou frequência signifiquem alguma 

coisa para o objeto analítico visado”. 
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Ainda de acordo com Minayo (2013) a análise temática é dividida em três etapas: a 1ª é 

a pré-análise que consiste na escolha dos documentos a serem analisados e na retomada dos 

objetivos iniciais e suas hipóteses; a 2ª etapa é a exploração do material que é uma operação 

classificatória que visa a alcançar o núcleo de compreensão do texto; a 3ª etapa é a do 

tratamento dos resultados obtidos e interpretação que permite que o pesquisador faça o recorte 

e coloca em relevo as informações obtidas.  

Para realização das fases da análise temática, primeiro as falas foram transcritas para 

que pudesse ler o material e conhecer profundamente seu conteúdo. 

Depois da leitura, as falas foram classificadas utilizando cores, nas quais as falas que 

apresentavam os mesmos sentidos foram coloridas com a mesma cor. 

A cor cinza foi utilizada para as falas que destacavam como a dinâmica musical 

sensibilizou os acadêmicos para os cuidados paliativos em oncologia pediátrica; a cor azul 

clara para estímulo de estratégias de cuidados paliativos em oncologia pediátrica e amarela 

sobre a possibilidade do uso dinâmica musical na prática profissional. 

 

3.6 ASPECTOS ÉTICOS 

 

Este trabalho seguiu as determinações da nova Resolução 466/12 do Conselho Nacional 

de Saúde e foi submetido pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) CAAE: 

59605916.8.0000.5243, sendo aprovado sob número do parecer 1.786.838, em 20/10/2016 

(anexo 1). 

Nesse sentido, os participantes da pesquisa assinaram duas vias do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (apêndice 1), sendo que uma ficou com o 

pesquisador e outra com o sujeito. No TCLE constam informações como título da pesquisa, 

identificação dos responsáveis pelo projeto, objetivo, procedimentos necessários à realização 

e benefícios que podem ser obtidos. Foi garantido o anonimato dos participantes através da 

utilização de codinomes fictícios.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 APLICAÇÃO DA DINÂMICA – RELATOS DE CADA MÚSICA E DAS 

PRODUÇÕES ARTÍSTICAS 

 

Os participantes se envolveram com a dinâmica musical, ouvindo a música e 

refletindo no caso falado inicialmente. As reações observadas foram diversas, mas 

convergentes, indo do relaxamento, calma à explosão de movimentos e agitação. 

A maioria dos participantes tiveram sensações que foram espalhadas pelo corpo todo, 

apenas Mulan concentrou suas percepções na cabeça da silhueta. 

Com relação às músicas utilizadas na dinâmica, segundo os participantes, a primeira, 

Cânon (Pachelbel), despertou nos participantes uma sensação de calma, tranquilidade, paz e 

felicidade. Alguns outros sentimentos que foram despertos, mas em alguns participantes em 

específico, foram de relaxamento e clareamento das ideias (Batman), vontade de sorrir (Piu-

piu), imaginar que estava dedilhando como se estivesse tocando piano (Mogli) e sentimento 

de superação (Princesa Caroço). 

 

 

A 1ª me trouxe um sentimento de paz, eu fechei os olhos e fiquei pensando em coisas 

boas, me trouxe um sentimento de paz. E um conforto, acho que por ser uma música 

clássica, me imaginei talvez num baile, me divertindo e isso me trouxe uma coisa 

boa. (Ariel) 

 

A 1ª música ela me trouxe um relaxamento, tranquilidade e como eu disse um 

clareamento nas ideias. Acho que eu pegaria essa musica, pararia, escutaria e 

falaria assim olha, o que eu tenho que fazer agora. (Batman) 

 

Na segunda música, Somewhere Over the Rainbow (Israel Kamakawiwo'Ole) os 

sentimentos que mais se repetiram foram de esperança, tranquilidade, felicidade e vontade de 

dançar. Cinderela sentiu saudade, Frajola sentiu força e fé, Jerry sentiu amor, Batman se 

sentiu calmo, Mogli sentiu vontade de cantar, Piu-piu sentiu paz interior, Tohru Honda sentiu 

boas vibrações, energia e acolhimento. 

 

 

A 2ª eu coloquei esperança, essa música me transmite, pensar que as coisas podem 

melhorar e saudade, também lembrei de algumas coisas. (Cinderela) 

 

A 2ª música, ela me traz, me transmite boas energias, vibrações e a gente sente 

aquele acolhimento, aquele conforto assim no coração, não sei explicar melhor. 

(Tohru Honda) 
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Na última música, Sweet Child O' Mine (Guns N' Roses) a maioria dos participantes 

sentiram alegria, agitação, vontade de dançar, cantar e de extravasar, colocar sentimentos para 

fora. Frajola teve a sensação de que tudo poderia ser resolvido de alguma forma, Jerry sentiu 

saudade, Mogli sentiu vontade de imitar baterista e guitarrista, e a Princesa Caroço sentiu 

amor e paixão.  

 

 

E a 3ª é uma música que me passou muita alegria, sempre me passa. Me passa uma 

sensação de que tudo pode ser resolvido. (Frajola) 

 

A 3ª eu fiquei mais agitada, ela dá alegria, vontade de pular, de cantar. (Piu-piu) 

 

Em contra partida, Mulan disse ter sentido incômodo e agitação dos pensamentos: 

 

 

Na 1ª e 2ª músicas eu consegui pensar naquele caso que você falou antes, eu estava 

tranquila, calma, tentando pensar no que você tinha relatado. Na 3ª música eu perdi 

isso, eu não consegui mais me concentrar, pensar, acabou um pouco a 

tranquilidade e a calma que eu estava, então, eu senti um certo incômodo com isso e 

também um agito. Embora, eu goste muito da música 3, por eu ter saído dessa 

tranquilidade, dessa calma, me incomodou. 

 

Um dos participantes, Batman, relatou que usaria essa mesma sequência de músicas 

como enfermeiro nessa situação, como forma de calma, reflexão e análise do seu cuidado 

perante o paciente. 

 

 

Eu penso que eu escolheria essa sequência de música mesmo, porque como eu disse 

a primeira me trouxe calma, clareamento das ideias. A segunda seria uma música 

que eu pensaria mais em como agir, e a terceira seria de um resultado, se foi um 

resultado bom ou se foi um resultado ruim, seria pra poder afogar as magoas ou 

pra poder comemorar. (Batman) 

 

Os resultados apresentados pela produção artística foram muito positivos e os 

sentimentos despertados por cada música, considerando que são três músicas de estilos 

diferentes, demonstraram que a música reflete lembranças, sejam boas ou ruins, vivenciadas 

por cada pessoa, e isso interfere nas emoções que são liberadas ao ouvir uma determinada 

canção. 

 Os sentimentos e sensações relatados pelos participantes estão de acordo com a 

literatura, autores evidenciaram que a música conduz ao relaxamento, mas também pode 

impelir movimentos de dança, evocar lembranças que estavam adormecidas, extravasamento 
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de emoções, por exemplo, demonstrando que o cérebro de cada pessoa processa a música de 

uma determinada forma, de acordo com o foco do ouvinte e sua experiência, sendo difícil 

encontrar regras universais (BERGOLD, ALVIM, CABRAL, 2006; BERGOLD, ALVIM, 

2009 a). 

O momento produzido pela dinâmica pode ser um recurso importante para o cuidado 

ao outro, mas também para o auto cuidado, pois a busca do prazer e a preocupação com a 

qualidade de vida são valorizadas à medida que favorecem o desejo do outro, o que permite 

explorar o potencial nas diversidades e pluralidades de trocas com o meio, ampliando a visão 

do que se considera um sistema de cuidado (BERGOLD, ALVIM, CABRAL, 2006), 

mostrado pelas falas dos acadêmicos. 

O estilo musical pode também provocar incômodo e prazer, reações divergentes nas 

pessoas que estiverem ouvindo, provando o que ocorreu com a terceira música tocada. A 

música produz subjetividades e traz as pessoas aos diversos espaços da experiência musical já 

descritos: pessoal, social, tempo/lugar e transpessoal (BERGOLD, ALVIM, 2009 a). Nessa 

vivência musical, os participantes demonstraram que as diferentes músicas trouxeram a 

singularidade de cada pessoa à tona, suas vivências pessoais, familiares e culturais, 

relacionadas aos espaços descritos. 

 

4.2 A DINÂMICA MUSICAL NA SENSIBILIZAÇÃO DOS ACADÊMICOS PARA OS 

CUIDADOS PALIATIVOS EM ONCOLOGIA PEDIÁTRICA 

 

 Os acadêmicos de enfermagem destacaram a importância da dinâmica musical na 

prática assistencial, ponderando que com a rotina e os anos de atuação profissional, pode 

haver uma perda da sensibilidade para o cuidado paliativo, e tal estratégia contribuiria para 

devolver a qualidade da assistência bem como a dedicação ao cuidado, além de revigorar a 

equipe de saúde. 

 

 

Com a prática essas situações começam a ser, assim, mais de rotina, e muita gente 

vai perdendo um pouco da sensibilidade. Uma dinâmica como essa faria você 

refletir sobre esses casos, pensar e não deixar que isso se perca assim, com os anos 

de profissão. Então acho que seria essencial pra equipe manter a qualidade do 

cuidado, manter a atenção e assim, a dedicação pra prestar um cuidado, uma 

assistência, assim realmente boa. (Frajola) 

 

Sim, o cuidado paliativo é uma coisa muita pesada. E não parece, mas isso aqui 

(dinâmica) é essencial pra uma equipe que tá desgastada, muito tempo lá, 

entendeu? E, ainda mais quando mexe com criança. Então eu acho que isso ia 

ajudar muito mesmo. (Piu-piu) 
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Eu acho que ajudaria sim, porque a música ela mexe com nossas emoções, então, às 

vezes a gente bota uma música pra se sentir melhor, pra dar mais garra, (...) acho 

que ajudaria muito. (Tohru Honda) 

 

A música ajuda muito a gente a se expressar descobrir o que esta sentindo (...) 

então a gente levar isso para o nosso profissional, poder levar isso para uma 

equipe, acho muito importante, muito diferenciador né, no trabalho, no cuidado. 

(Mulan) 

 

 Um estudo revelou que os enfermeiros que trabalham em cuidados oncológicos se 

sentem desgastados devido aos anos de profissão. Nos profissionais que atuam em cuidados 

paliativos, há um destaque para o momento em que deflagram-se com a morte dos pacientes, 

havendo uma ruptura do vínculo gerado, e esse processo chega a ser doloroso, gerando o 

desgaste físico e existencial naqueles (POPIM, BOEMER, 2005). 

Devido a estes desgastes, muitos profissionais acabam por se afastarem do serviço ou 

realizarem o trabalho de forma mecânica, repetitiva e rotineira, seja por fuga dos sentimentos 

ou por excesso da carga de trabalho, o que pode acarretar perda ou redução na capacidade de 

produzir, influenciando negativamente na qualidade do cuidado prestado (SANTANA et. al., 

2013). 

Para enfrentar esse desgaste e essa forma mecanicista no trabalho, é necessário que os 

profissionais reconheçam a necessidade de se ajudar, buscando por estratégias que os aliviem 

desse sofrimento, o uso de terapias complementares para esse fim foi destacado em um dos 

estudos (POPIM, BOEMER, 2005). 

Os participantes do estudo expuseram benefícios que estão acordados com a literatura, 

em que as benfeitorias da dinâmica musical percebidos na equipe vão desde a prevenção do 

estresse e desgaste psicológico até o maior comprometimento com as atividades profissionais 

e integração social. (BERGOLD, ALVIM, CABRAL, 2006). 

Com os benefícios citados, a equipe de saúde se sente revigorada, de modo a prestar 

uma assistência de qualidade, com dedicação ao seu paciente. Um estudo destacou conforme 

as falas dos participantes, que a enfermagem pode ser considerada o próprio ambiente de 

cuidado e não apenas parte dele, assim, deve-se focar nela, assumindo que sua atitude perante 

o paciente pode fazer a diferença e buscar alternativas para construir um ambiente mais 

saudável, promovendo dessa forma a recuperação do cliente (BERGOLD, ALVIM, 2009 b). 

 A dinâmica musical levantou a discussão da necessidade de o profissional de saúde ter 

empatia, ou seja, se colocar no lugar do outro, além disso ela é importante ferramenta para 

facilitar a integralidade, uma vez que disseram que as disciplinas são fragmentadas sem 

momentos de reflexão sobre cuidados paliativos em oncologia pediátrica. 
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Todo profissional da área de saúde precisa trabalhar a empatia, quando a gente 

ouve essas músicas, a gente se coloca no lugar do paciente, então isso a gente leva 

para quando a gente tiver formado. (Ariel) 

 

Durante a graduação a gente tem as três frentes separadas. Uma disciplina que fala 

sobre morte que é psicologia aplicada à saúde, uma disciplina sobre criança e uma 

disciplina sobre terapias, porém não tem nada que vá integrar isso daí (...) Eu acho 

que falta esse momento de reflexão. (Mogli) 

 

Realmente essas disciplinas são fragmentadas e por mais que a gente tenha falado 

sobre morte em psicologia da educação, eu acho que é uma coisa que a gente tem 

que falar mais dentro da faculdade, entendeu. (Tohru Honda) 

 

Atualmente, se tem visto um maior enfoque nas questões que envolvem o atendimento 

em saúde, afim de que os profissionais comportem-se de maneira mais atenta e humanizada, 

durante a avaliação de pacientes, estendendo o foco para todas as dimensões humanas. 

Um estudo confirmou o que os participantes falaram sobre a empatia, relatando que a 

enfermagem é capaz de acessar os aspectos emocionais e subjetivos, por meio da 

comunicação e da empatia, que podem desenvolver e manter a harmonia e a confiança 

necessárias para a troca profissional/paciente (SAVIETO, LEÃO, 2016). 

Savieto e Leão, 2016, trouxeram, ainda, que para o desenvolvimento do 

comportamento empático, se faz necessário ter vontade de se preocupar com o 

comportamento alheio, sendo um ato consciente, visando aprimorar as relações interpessoais 

por meio do vínculo afetivo e das habilidades comunicacionais. Já existem recomendações 

para a inclusão deste conteúdo na formação inicial e permanente de profissionais de saúde, 

uma vez que a empatia proporciona tanto a satisfação dos pacientes quanto a dos 

trabalhadores, mas estas ainda são escassas. 

O ensino em oncologia deveria ser aplicado nos cursos de saúde, considerando a 

necessidade de as escolas passarem o conteúdo em vários pontos do currículo. Ensinar sobre 

os cânceres mais incidentes, cuidados paliativos, gerenciamento de sintomas e como procurar 

informações mais modernas, por exemplo, a fim de preparar o acadêmico para a prática 

(POPIM, BOEMER, 2005). 

Corroborando com as falas dos participantes sobre a fragmentação das disciplinas 

existentes na grade curricular, um artigo trouxe a necessidade de se ter aulas sobre cuidados 

paliativos apresentadas de forma longitudinal durante todo o processo de formação, criando a 

noção de que a cura e o paliativismo andam lado a lado. Criando-se, assim, a motivação dos 

alunos para essa problemática, que gera significados profundos na formação e atuação 

profissional (COSTA, POLES, SILVA, 2016). Outro trabalho enfatizou, ainda, a importância 
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da abordagem dos cuidados paliativos em oncologia pediátrica, considerando esta o primeiro 

passo para sensibilização e preparo do futuro profissional (GUIMARÃES et. al., 2016). 

Os acadêmicos levantaram a questão do despreparo e a falta de oportunidade de 

vivenciar a oncologia pediátrica e o luto, trazendo a dinâmica musical como forma de reflexão 

e proximidade com esta prática. 

 

 

Acho que a gente não tá preparado. Eu quero salvar vidas. (Tohru Honda) 

 

A gente não tem contato com a oncologia pediátrica, mas eu acredito que todo 

mundo deva levar um pouquinho do que gente sentiu hoje.(...) Ninguém está 

preparado para o luto, nunca vai estar, mas uma dinâmica ou roda de conversa 

ajuda ficar um pouco mais preparado. (Ariel) 

 

A gente só é preparado pra aquilo quando a gente vive aquilo, porque aqui a gente 

não vive isso (...)E aqui na faculdade a gente nunca vai ver isso, porque o HUAP 

que é onde a gente atua, não tem essa oportunidade, entendeu? Então sentir, tá aqui 

e sentir, mesmo que não seja tão real, mas um pouco, acho que vai ajudar bastante. 

(Piu-piu) 

 

Mesmo que a gente trabalhe tudo na teoria, quando você chega na hora é diferente, 

você sente diferente. (...) Então, assim, na prática tudo é diferente, e essas reflexões 

se fossem feitas com mais frequência seriam essenciais pra gente. (Frajola) 

 

Estudos destacaram em conformidade com os participantes, que a dificuldade no 

manejo de crianças em cuidados paliativos tem como umas das principais justificativas a falta 

de ensino e treinamento para lidar com os aspectos que envolvem o final de vida, tais como: 

fundamentos bioéticos, habilidades de comunicação e estratégias assistenciais (PIVA, 

GARCIA, LAGO, 2011; GUIMARÃES et. al., 2016). Esse despreparo acarreta no 

prolongamento da vida e, a complexidade do momento da perda associada a deslizes de 

postura ou de comportamento pode adquirir uma relevância inimaginável, deixando marcas 

muitas vezes perenes nessa família (PIVA, GARCIA, LAGO, 2011). 

Um estudo retratou a importância da prática em cuidados paliativos na formação dos 

profissionais da saúde, demonstrando que os alunos que vivenciavam os cuidados no fim de 

vida de um paciente puderam transitar por um complexo de impressões, sentimentos e trocas 

que não são possíveis apenas com a teoria. Transformando, assim, as atividades práticas em 

um verdadeiro laboratório de criação de saberes individuais e compartilhados, 

complementando sua formação teórica (COSTA, POLES, SILVA, 2016). 

Para tentar minimizar a falta de oportunidade vivenciada pelos acadêmicos e levá-los a 

proximidade da realidade do cuidado paliativo em oncologia pediátrica que se faz necessário 

o uso de estratégias. Um artigo evidenciou a qualidade da dinâmica musical de promover o 



42 
 

auto-conhecimento, a reflexão e a percepção do outro, aspectos importantes para o 

desenvolvimento pessoal e a integração social (BERGOLD, ALVIM, CABRAL, 2006). 

 

4.3 A DINÂMICA MUSICAL ESTIMULANDO ESTRATÉGIAS DE CUIDADOS 

PALIATIVOS EM ONCOLOGIA PEDIÁTRICA 

 

 A dinâmica despertou nos acadêmicos pensamentos de medo por se verem na situação 

do enfermeiro, mas também os levou a pensar em estratégias para encarar o fato, como o uso 

de terapia alternativa, visita do irmão, conversar com a criança e a família. 

 

 

Assim, pensar numa criança de 9 anos nessa situação, me dá medo, me assusta. Mas 

ao mesmo tempo me passou um pouco de coragem, de eu precisa fazer algo pra 

encarar isso. (Frajola) 

 

Eu acho que me ajudaria a tentar fazer algo melhor por ele, mesmo em cuidado 

paliativo, ele precisa de atenção, tentar fazer alguma terapia alternativa além da 

farmacológica pra tentar melhorar a questão da dor. Talvez trazer o irmão, de vez 

em quando para uma visita, ou até mesmo entrar em contato com o resto da equipe 

pra ver a possibilidade dele talvez ir pra casa. (Princesa Caroço) 

 

Eu acho que, nesse momento, eu ia estar ali, de pessoa pra pessoa, de indivíduo pra 

indivíduo e conversaria com ele. Tentar tornar a passagem dele um pouco menos 

pior, menos dolorosa. (...) E também para começar a conversar com a família. 

Sobre o que vai acontecer e como pode ser essa passagem dele, essa ida dele. 

Começar a trabalhar isso na cabeça dos familiares ou pelo menos o que o familiar 

quiser. (Jerry) 

 

Eu comecei a pensar que eu conversaria com esse paciente, tentar ouvi-lo da 

melhor forma possível, ver o que ele quer. Mais ouvir o que ele tem pra me dizer. 

(Mulan) 

 

A utilização da dinâmica recebeu destaque, em consonância com a fala dos 

participantes, como tecnologia para sensibilizar os enfermeiros/alunos, mobilizando a 

produção de subjetividades e despertando aspectos criativos relacionados ao cuidado 

(BERGOLD, ALVIM, 2009 a). A música surge como um potente canal de comunicação e 

expressão dos sofrimentos, despertando outros sentidos e significados, e auxiliando no 

enfrentamento dos últimos momentos de vida dos pacientes (BERGOLD, ALVIM, 2011). 

Os cuidados paliativos engloba o atendimento multidisciplinar com objetivo de 

oferecer a melhor qualidade de vida para os pacientes e suas famílias. Um artigo trouxe que 

essa qualidade de vida pode ser melhorada com a valorização do binômio família/criança 

através de medidas como a entrada de objetos valorizados pela criança, assim como estimular 
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as visitas e a interação com os familiares mantendo-a fora da cama (PIVA, GARCIA, LAGO, 

2011), demonstrando que as estratégias citadas pelos alunos estão coerentes. 

 Outra estratégia que foi pensada pelos acadêmicos e que está em coesão com a 

literatura se trata da conversa com o paciente e a família, dando ênfase no que estes querem, 

trabalhando o ouvir. A escuta sensível é necessária, além do tempo que ela implica nas 

interações entre o enfermeiro e o paciente, embora possa se tornar praticamente impossível a 

depender das condições estruturais e de organização do trabalho. Sem dúvidas, são aspectos 

que têm seu peso, mas, por outro lado, se trata também de uma escolha pessoal na forma de 

conduzir a assistência. Ouvir o outro é algo que requer treino, inclusive para além das 

situações assistenciais (SAVIETO, LEÃO, 2016). 

A proposta apresentada também desenvolveu sentimentos de esperança e a reflexão de 

que a cura nem sempre vai acontecer, mas que pode melhorar, e um meio de fazer isso 

acontecer seria a presença do enfermeiro ali do lado com a criança e a família, mas para isso o 

profissional teria que estar tranquilo e bem para poder cuidar de outra pessoa. 

 

 

Eu acho que eu tranquila, tanto como enfermeira como pessoa, eu vou conseguir 

cuidar melhor dessa criança, estar ali do lado dela nesse momento tão difícil, e dos 

familiares também. Também botei que dá esperança, eu acredito que não acabou 

ali, que se a pessoa acreditar ela pode ir para um lugar melhor e que aquilo ali foi 

só uma passagem que ela teve que fazer, mas que o que tem pela frente é muito 

tranquilo, muito bonito, alegre. (Ariel) 

 

Eu pensei mais ou menos parecido com a Ariel, tipo nessa esperança, porque a 

gente pensa, poxa uma criança morrendo, vamos fazer alguma coisa pra tirar ela 

disso, mas às vezes a cura nem sempre vai acontecer, então a gente tem que pensar 

dessa forma, que pode melhorar mas não necessariamente com a cura. (Cinderela) 

 

As falas dos participantes estão em conformidade com os achados na literatura, em 

que ressaltou o valor que a equipe e os pais sendo fonte de confiança, suporte espiritual e 

muita solidariedade, têm para uma criança em cuidados paliativos. Destacando que as 

crianças que estão envolvidas em um ambiente favorável suportam e ultrapassam com 

coragem e dignidade as dificuldades dos últimos momentos de vida. Cada um dos integrantes 

da equipe multidisciplinar deve ter a exata noção de que qualquer pequeno gesto nesse 

momento age como fonte de energia para essa família/criança e será eternamente lembrado 

(PIVA, GARCIA, LAGO, 2011). 

Um estudo reportou a necessidade de o profissional de saúde conseguir atender às 

necessidades imediatas do paciente ao priorizar sua assistência, sem desviar-se para o cuidado 

unicamente voltado à dimensão física, atento sempre à integralidade que compõe um ser 
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humano. Trata-se, portanto, de mudar o foco da cura da doença e ou da execução instrumental 

de procedimentos para o cuidado que proporciona restauração (SAVIETO, LEÃO, 2016). 

 Este mesmo estudo, ibid, 2016, salientou que estar presente nas relações, tendo foco e 

dispensando atenção ao outro é o que torna possível a compreensão da experiência alheia. 

Nossa atenção está onde estamos presentes. Se ao cuidarmos estivermos preocupados com 

outras questões e ou situações não relacionadas ao outro que está a nossa frente, dificilmente 

conseguiremos desenvolver e demonstrar empatia, atestando a fala dos participantes. 

 

4.4 POSSIBILIDADE DO USO DA DINÂMICA MUSICAL NA PRÁTICA 

PROFISSIONAL  

 

Os participantes relataram que usariam a dinâmica apresentada para relaxar, acalmar e 

ainda que facilitaria para pensar em possibilidades terapêuticas, também se mostraram 

dispostos a utilizar a dinâmica, quando forem enfermeiros de um setor, com a equipe de 

saúde. 

 

 

Eu como enfermeira, uma chefe de equipe, eu até pensaria nessa dinâmica, colocar 

musica, a gente relaxa e depois pensa nas possibilidades terapêuticas. (...) Em 

qualquer situação, qualquer setor, se eu puder todo dia, vou iniciar meu plantão 

com minha equipe colocando uma música, pra todo mundo relaxar, início e término 

de plantão, eu usaria essa dinâmica. (Batman) 

 

E eu acho que, eu como enfermeira, ficaria calma, seria mais pra relaxar, não me 

levaria a nenhum pensamento assim. (Tohru Honda) 

 

Eu como profissional escutaria música pra me acalmar, como o pessoal disse. 

(Mogli) 

 

O efeito de relaxamento descrito pelos acadêmicos está em consonância com os 

achados na literatura, sendo observado que os estudantes tiveram um relaxamento 

predominante e facilitado com a dinâmica. 

O cérebro de cada pessoa processa a música de uma determinada forma, de acordo 

com o foco do ouvinte e sua experiência, ou seja, se de um lado todos relataram relaxar, de 

outro, este relaxamento processou-se de forma particular para cada pessoa. O momento 

produzido pela música pode ser um recurso importante a ser utilizado para o auto cuidado, ao 

promover relaxamento, bem estar e prazer (BERGOLD, ALVIM, CABRAL, 2006). 
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No que tange ao estímulo de pensamento para possibilidades de ações terapêuticas, 

citado pelos participantes, a dinâmica musical, também concordou com trabalhos publicados, 

em que para o aspecto ensino, a música demonstrou influenciar a atenção, a memória, o 

desenvolvimento do pensamento lógico, a criatividade, e a maturação intelectual, a percepção, 

emoção e racionalidade, facilitando o desenvolvimento de habilidades de aprendizagem e 

processos do pensamento (BERGOLD, ALVIM, 2009 a). 
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5. CONCLUSÃO 

 

A dinâmica musical demonstrou ser uma estratégia adequada para sensibilização dos 

acadêmicos de enfermagem para os cuidados paliativos em oncologia pediátrica. Os 

participantes conseguiram adentrar na estória proposta e refletiram desde o desgaste 

profissional causado pelos anos de profissão até a falta de oportunidade vivenciada durante a 

graduação no que tange esses cuidados. A necessidade de uma reformulação no currículo que 

abranja o tema oncologia em toda sua esfera, de forma longitudinal durante todo o processo 

de formação, foi um dos pontos levantados e discutidos pelos participantes e autores. Além 

disso, estes salientaram também a precisão de se ter empatia no cuidado, sendo esta necessária 

para que se conquiste a confiança do paciente/família e para que o ambiente se torne 

harmônico. 

Outro ponto enfatizado pelos acadêmicos através da dinâmica musical foi o pensar em 

estratégias que poderiam ser utilizadas para encarar a situação vivida pelo paciente. Os 

autores trouxeram a dinâmica como forma de despertar aspectos criativos e como potente 

canal de comunicação. As estratégias pensadas pelos alunos foram realçadas pelos artigos, de 

forma a buscar sempre a melhoria da qualidade de vida, mudando-se, assim, o foco da cura da 

doença para o cuidado do paciente. A equipe multidisciplinar tem um papel fundamental de 

suporte para a criança e a família, devendo saber que todo gesto ganha uma importância para 

estes. 

A dinâmica também proporcionou relaxamento e calma nos participantes, sendo que 

em cada um estes sentimentos aconteceram de forma única e particular, fato que leva a 

relevância da proposta para o auto cuidado. A música também os levou a pensar sobre as 

possibilidades terapêuticas, demonstrando a influência que esta tem na perspectiva de ensino. 

A sensibilização dos acadêmicos pesquisada neste trabalho, trouxe a partir deste 

questionamento outras questões que também puderam ser manifestadas: como o preparo deste 

egresso para trabalhar com esta clientela; e as estratégias para o preparo dos acadêmicos 

durante a graduação de enfermagem para atuar neste campo de trabalho. 

Como contribuição para a enfermagem, este estudo forneceu meios para um 

aprofundamento na temática dos cuidados paliativos visando o público específico da 

oncologia pediátrica, buscando introduzir uma problemática, sendo possível identificar falhas 

na grade curricular do profissional enfermeiro. Contribuiu também para o fortalecimento do 

Núcleo de Pesquisa e Estudos em Saúde Integral da Criança e do Adolescente (NUPESICA) 



47 
 

do Departamento Materno-Infantil e Psiquiátrico da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso 

Costa-EEAAC/UFF, o qual a pesquisa estava vinculada. 
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8. APÊNDICES 

8.1 APÊNDICE 1 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

Título do Projeto: Dinâmica musical para sensibilização dos acadêmicos de enfermagem frente os 

cuidados paliativos em oncologia pediátrica 

Pesquisador Responsável: Liliane Faria da Silva e Cintia Fonseca Nunes 

Instituição a que Pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense  

Telefone para contato: (21) 991928931; (21) 983318308 

Nome do voluntário: _____________________Idade: ________ anos R.G. _____________ 

 

O(A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “Dinâmica musical para 

sensibilização dos acadêmicos de enfermagem frente os cuidados paliativos em oncologia 

pediátrica”, de responsabilidade da pesquisadora Profª Drª. Liliane Faria da Silva. Os objetivos da 

pesquisa são: 1) Aplicar uma dinâmica musical como forma de sensibilização dos acadêmicos de 

enfermagem nos cuidados paliativos em oncologia pediátrica. 2) Discutir o uso da dinâmica musical 

como estratégia de sensibilização dos acadêmicos de enfermagem frente aos cuidados paliativos em 

oncologia pediátrica. Será realizada uma dinâmica em grupo com música e desenho, posteriormente 

haverá discussão em grupo. A duração da dinâmica é de aproximadamente 40-60 minutos. Todo o 

material gerado que será utilizado nesta pesquisa ficará arquivado sob a guarda do pesquisador por 

5 (cinco) anos, em sua própria residência, em uma pasta de arquivo pessoal destinada para essa 

finalidade e após esse período todo material será destruído. Sua participação é voluntária e a 

qualquer momento você pode recusar-se a responder qualquer pergunta ou desistir de participar e 

retirar seu consentimento, até a conclusão da pesquisa, prevista para dezembro de 2016. Sua recusa 

não trará nenhum prejuízo na sua relação com o pesquisador ou com a instituição que está 

vinculado. Você não terá nenhum custo ou qualquer ganho financeiro. Esta pesquisa pode oferecer 

riscos relacionados ao desenvolvimento da entrevista, pois o assunto causa desconforto aos 

participantes, caso se sinta incomodado com o tema, nos avise e não faremos ou iremos interromper 

a dinâmica e/ou a entrevista. Quanto aos benefícios, esta pesquisa visa contribuir para reflexão 

acerca da sensibilização do acadêmico para as necessidades que o atendimento às doenças de nosso 

país demande. Caso necessite, poderão ser marcados encontros para respostas ou esclarecimentos de 

qualquer dúvida acerca da pesquisa. Poderá entrar em contato com as pesquisadoras para 

esclarecimentos pelos telefones (21) 991928931; (21) 983318308. Os participantes de pesquisa, e 

comunidade em geral, poderão entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade 

de Medicina/Hospital Universitário Antônio Pedro, para obter informações específicas sobre a 

aprovação deste projeto ou demais informações: e.mail: etica@vm.uff.br; tel/fax: (21) 26299189. 

Os resultados da pesquisa serão tornados públicos em trabalhos e/ou revistas científicas. Será 

mantido o caráter confidencial de todas as informações relacionadas a você, para tanto serão 

utilizados codinomes fictícios para identificarmos os participantes da pesquisa. Este documento será 

elaborado em duas vias, uma para você e a outra será arquivada pelo pesquisador.  

Eu,_________________________________________________, RG nº _________________ 

declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima 

descrito.  

Niterói, _____  de  ____________  de  _______   

____________________________________      ____________________________________ 

            Participante da pesquisa                                    Cintia Fonseca Nunes 

              (Responsável por obter o consentimento)  

mailto:etica@vm.uff.br
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9. ANEXO 

9.1 PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA 
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