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RESUMO

O tema desta pesquisa foi o cuidado prestado pelo enfermeiro ao cliente com câncer em fase terminal na oncologia pediátrica, pois quando o 
tratamento para a obtenção da cura é inalcançável, as metas do cuidar devem ser reforçadas e medidas devem ser tomadas para um morrer com 
dignidade. A questão norteadora do estudo foi: quais são os cuidados paliativos para a criança terminal a base de sua assistência? O objetivo 
Geral foi descrever os cuidados prestados a criança com câncer em fase terminal. Como objetivos específicos, determinou-se: descrever os 
cuidados paliativos realizados pelo enfermeiro na criança com câncer em fase terminal e descrever os cuidados orientados a família para a criança 
com câncer em fase terminal. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica de abordagem metodológica qualitativa de natureza exploratória, com o 
propósito de elucidar a questão referente ao tema abordado de acordo com os resultados obtidos em pesquisas literárias. A busca bibliográfica 
foi realizada na base de dados Scientific Eletronic Library Online (SCIELO), e os critérios de inclusão para seleção dos textos foram: artigos 
publicados em periódicos brasileiros, de língua portuguesa, sobre manejo e cuidado da dor em crianças em fase terminal; publicações entre os 
anos de 2009 a 2014. Os descritores utilizados a conhecer: enfermagem oncológica; oncologia pediátrica; cuidados paliativos. Tal estudo 
contribuiu para o entendimento de que o enfermeiro que atua em cuidados paliativos deve desempenhar os seus cuidados a partir de uma visão 
humanística e subjetiva, pois apesar da impossibilidade de cura a relação com o cliente não deixa de existir, seus cuidados vão muito além de 
anamnese, sinais vitais, administração de medicamentos, esclarecimento quanto os procedimentos entre outros. O despertar para o cuidar de 
uma maneira que vai além dos conhecimentos adquiridos em nossa formação,  sem ignorar que a busca de conhecimento deve ser continua, 
principalmente em uma área em que os avanços com relação ao tratamento são cada vez mais inovadores e que também trazem conforto e alívio 
da dor para essa clientela que faz bastante uso desses paliativos para um morrer com dignidade. Entendemos que, para um morrer com 
dignidade, a questão dor deve estar bem resolvida, porém as questões familiares também são de suma importância e as vontades dessa cliente 
devem ser ouvidas e observadas por todos, tanto pela equipe multidisciplinar, quanto os familiares, também é função do enfermeiro ajudar 
nestas questões, mas é claro que sem caráter pessoal e sim de escuto terapia e papo terapia. Pecam alguns profissionais por entender que o 
cuidado paliativo é de suma importância somente em tratamento terminal e alguns artigos visam somente esse cuidado como fundamental 
somente em fase terminal, o que gerou discordância do grupo, pois entendemos o cuidado paliativo como um cuidado essencial que se faz 
necessário desde o inicio do diagnóstico, e um atenuante significativo na diminuição do uso de alguns medicamentos para controle da dor em 
alguns casos e confirmamos nosso entendimento quando conhecemos a equipe de cuidados paliativos do setor de onco-hematologia do Hospital 
dos Servidores do Estado. A partir do exposto entendemos a importância do profissional de enfermagem no entendimento da morte e das fases 
do luto, assim como a importância das nossas funções e no se doar em todos os níveis desta palavra, respeitando nossa ética e individualidade 
dos nossos clientes, aprendendo a separar o pessoal do profissional no limiar correto, para não influenciar nosso posicionamento mediante aos 
cuidados prestados a este cliente.
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