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RESUMO 

 

Introdução: O câncer infantojuvenil, oposto às vias de desenvolvimento do câncer no adulto, 

é de origem embrionária e acomete principalmente os tecidos de sustentação e células 

sanguíneas, sendo os mais comuns entre a faixa etária de 1 a 19 anos a leucemia , os do sistema 

nervoso central e os linfomas . Para um cuidado eficaz e de qualidade a equipe deve ser 

multiprofissional e ter embasamento técnico científico, humanizado, sensível, compreensível 

capazes de alcançar aspectos espirituais e biopsicossociais da criança desde o diagnóstico até o 

processo de reinserção social após o término do tratamento. Desse modo, torna-se relevante 

conhecer as experiências dos enfermeiros e as intervenções que promovem o enfrentamento 

positivo na criança com câncer e sua família. Objetivo:  realizar uma síntese de evidências 

qualitativas sobre as experiências de enfermeiros no cuidado à criança com câncer e sua família. 

Metodologia: Adotou-se método de revisão sistemática qualitativa do Instituto Joanna Briggs 

(JBI). As buscas foram realizadas nas bases de dados CINAHL com Texto Completo (EBSCO), 

PUBMED, SciELO e Elsevier (SCOPUS). Os critérios de inclusão foram estudos qualitativos  

sobre experiências de enfermeiros com o fenômeno do cuidado centrado na criança com câncer 

e família. Resultados: Inicialmente foram encontrados 936 estudos, com os critérios de 

inclusão e processo de extração de dados, a quantidade final foi de 36 estudos. Houve a 

identificação de 3 grandes categorias: o contexto da criança com câncer na percepção do 

enfermeiro; o estabelecimento das relações terapêuticas e o processo do cuidar; e a percepção 

do papel de enfermeiro oncopediatra, que tem como temáticas centrais relações éticas e morais 

no serviço, reações emocionais ao tratamento e sugestões de melhoria no serviço. Conclusão: 

conclui-se que a experiência do cuidar da criança com câncer vai além dos protocolos 

institucionais, é intensa e humanizada, provocando reações emocionais tanto no profissional de 

enfermagem quanto na família e na criança. O cuidado promovido pelo enfermeiro 

oncopediatra e a elaboração do plano de cuidado é centrado na criança e na família. A 

comunicação honesta e aberta é essencial no estabelecimento de vínculos de confiança, redução 

dos níveis de ansiedade e promoção da educação em saúde.  
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1. INTRODUÇÃO 

O câncer é definido como o crescimento desordenado e anormal das células de órgãos 

ou tecidos. Existem mais de 200 tipos de cânceres distintos e eles podem se comportar com 

muita ou pouca agressividade além de se espalhar para outros órgãos do corpo. Seu 

desenvolvimento pode ser derivado de fatores internos de cunho genético, associada ou não a 

fatores de risco externos, como uso abusivo de cigarro e sol em excesso, por exemplo 

(ONCOGUIA, 2017). Outra característica diferenciadora é a velocidade que ele se alastra para 

outros tecidos e órgãos, provocando o processo de metástase (INCA, 2020). Esse fator pode 

provocar um lastro de morte de órgãos vitais por onde o câncer se espalhar, podendo acarretar 

até mesmo a morte (ONCOGUIA, 2017).    

De acordo com os dados do Instituto de Câncer do Ministério da Saúde (INCA), 80% a 

90% dos cânceres são causados por fatores externos (INCA, 2021).  Atualmente, há tratamentos 

efetivos que aumentam a chance de sobrevida diante do diagnóstico da neoplasia, como o 

processo cirúrgico de retirada do tumor, a quimioterapia e a radioterapia. Quando o estágio está 

mais avançado, que é o caso da metástase, a chance de cura é baixa, apesar de ser possível 

(ONCOGUIA, 2015). Para que a prevenção do câncer seja efetiva é necessário minimizar a 

exposição aos fatores de risco a partir de novos hábitos de vida sadios e evitar o contato com 

substâncias responsáveis pelo desenvolvimento da neoplasia (INCA, 2021). 

O câncer infantojuvenil, oposto às vias de desenvolvimento do câncer no adulto, é de 

origem embrionária e acomete principalmente os tecidos de sustentação e células sanguíneas, 

sendo os mais comuns entre a faixa etária de 1 a 19 anos: a leucemia (sangue, glóbulos brancos), 

os do sistema nervoso central e linfomas (sistema linfático), seguido de neuroblastoma (sistema 

nervoso periférico), de tumor de Wilms (sistema renal) e doretinoblastoma (retina no fundo dos 

olhos) (BRASIL, 2017, pg. 14 - 24; INCA, 2021). A chance de sobrevida atualmente é de 80% 

com o diagnóstico precoce unido ao acompanhamento adequado e especializado, com boas 

perspectivas de ressocialização e qualidade de vida (INCA, 2021).  

Em conformidade com os dados do INCA (2016), o câncer é a segunda causa de morte 

entre crianças, jovens e adultos. A estimativa de casos de câncer infantojuvenil para os anos de 

2020 a 2022 é de 4.310 em meninos e 4.150 em meninas, totalizando em 8.460 casos no Brasil. 

Constam nos dados pesquisados das taxas brutas de incidências de casos por 1 milhão de 

crianças, que os picos aparecem nas regiões Sul, com taxa de 165,27/milhão, seguida da região 
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Sudeste, com 159,3/milhão, acompanhada pelas regiões Centro-Oeste (135,18/milhão), 

Nordeste (118,07/milhão) e Norte (93,71/milhão) (INCA, 2019, pg. 91). As estatísticas do 

INCA constam que o número de mortes está em tono de 2.554, sendo 1.423 para o sexo 

masculino e 1.131 para o sexo feminino (INCA, 2021).  

A porta de entrada para o atendimento qualificado com a finalidade de promover o 

acompanhamento e direcionar para os atendimentos de nível mais complexo é através da 

Atenção básica. A Estratégia de Saúde da Família (ESF) é capaz de iniciar a investigação inicial 

dos sintomas, o diagnóstico precoce e iniciar o tratamento do câncer infantojuvenil, bem como 

regular o paciente para o serviço especializado para a continuidade do tratamento. O 

prosseguimento do acompanhamento do paciente pela ESF apesar do acompanhamento com o 

especialista é essencial pois promove a assistência mais eficiente e completa para o paciente 

oncológico pediátrico (BRASIL, 2017). 

O momento do diagnóstico é confuso, cercado de sentimento de temor a morte, medo, 

angústia e preocupações sobre o futuro que persistem durante todo o tratamento. Algumas 

técnicas de enfrentamento familiar frente ao diagnóstico identificadas por Siqueira et. al (2019) 

foram a mudança da rotina, hábitos, dedicação à religiosidade e aos compromissos. A nova 

realidade demanda  adaptações e pode afetar diretamente na vida social familiar, podendo 

resultar em isolamento e omissão da doença (citar a referência). A maior responsabilidade é 

recaída em peso para o cuidador principal, sendo este incumbido de grande sobrecarga 

associada ao cuidado, o que intensifica o desgaste emocional (SIQUEIRA et al.,2019).  

Para um cuidado eficaz e de qualidade a equipe deve ser multiprofissional e ter 

embasamento técnico científico, humanizado, sensível, compreensível capazes de alcançar 

aspectos espirituais e biopsicossociais da criança, desde o diagnóstico até o processo de 

reinserção social após o tratamento (citar a referência) A rotina de tratamento facilita a criação 

de vínculo entre a equipe multiprofissional com a família e a criança promovendo assim o 

estabelecimento de confiança decorrente da relação interpessoal desenvolvida no decorrer do 

tratamento (SCARATTI, M, OLIVEIRA DR, RÓS ACR et al, 2019).  

O profissional de enfermagem, por passar a maior parte do tempo com os pacientes, 

estão expostos ao desgaste emocional, por isso é necessário o apoio psicológico e técnicas de 

enfrentamento para estes  profissionais conseguirem lidar com o dia a dia, a carga de trabalho 

e as perdas e assim conseguirem fornecer um ambiente acolhedor e empático o suficiente para 
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fazer com que as famílias e as crianças portadoras da neoplasia lidem de forma positiva no 

decorrer do tratamento (RODRIGUES et al, 2017). 

Como provedor do cuidado, o enfermeiro busca através de estratégias de intervenção 

dar apoio na esfera da criança e da família, com olhar integral e humanizado que se estende às 

suas múltiplas necessidades, de forma flexível e que estimule a promoção do enfrentamento 

positivo familiar nos campos biopsicossocial e espiritual (SIQUEIRA et al., 2019). Desse 

modo, o presente estudo busca identificar, através das experiências dos enfermeiros, as 

intervenções que promovem o enfrentamento positivo na criança com câncer e sua família 

durante o tratamento.  

 

 

2. OBJETIVO 

Esse estudo tem o objetivo de realizar uma síntese de evidências qualitativas sobre as 

experiências de enfermeiros no cuidado à criança com câncer e sua família. 

 

 

3. METODOLOGIA 

3.1. Revisão Sistemática Qualitativa 

Foi realizada uma síntese de evidências qualitativas guiado pelo método de revisão 

sistemática qualitativa do Instituto Joanna Briggs (JBI) com o intuito de reunir conhecimentos 

em um único artigo através de métodos de revisão exigentes que garantam um resultado 

qualitativo confiável (LOCKWOOD C. et al. 2020). A elaboração da questão norteadora da 

revisão foi constituída a partir do acrômio PICo:  

População (P) - enfermeiros oncopediatras  

Fenômeno de Interesse (I) - a experiência do enfermeiro no cuidado da criança com 

câncer e sua família  

Contexto (Co) - cenários de cuidado em oncologia pediátrica (hospitais, ambulatórios, 

atenção primária, domicílios etc.).  

Assim, a questão norteadora da revisão foi: Como o enfermeiro experiencia o cuidado 

da criança com câncer e sua família? 
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3.2. Critérios de inclusão 

A pesquisa foi direcionada a partir dos critérios de inclusão, com enfoque nos 

participantes, fenômeno de interesse e tipo de estudo.  

- Tipo de Estudo: nesta revisão foram considerados estudos 

qualitativos/interpretativos (originais) sobre experiências de enfermeiros com o 

fenômeno do cuidado centrado na criança com câncer e família.  

- Participantes: profissionais de saúde da enfermagem que trabalham com 

oncologia pediátrica.  

- Fenômeno de Interesse: estudos com abordagem das experiências dos 

profissionais de saúde com a criança com câncer e a sua família.  

 

3.3. Estratégia de busca 

As bases de dados selecionadas para esse estudo foram CINAHL com Texto Completo 

(EBSCO), PUBMED, SciELO e Elsevier (SCOPUS). O acesso às bases de dados se deu através 

do Periódico Capes, via e-mail institucional fornecido pela Universidade de Brasília. Foi pré-

definida a estratégia de busca a partir da combinação dos descritores: Criança OR Child OR 

Niño AND Câncer OR Neoplasia OR Cancer OR Neoplasms OR Oncology OR Cancer OR 

Neoplasms AND Nurs* OR Enfermero OR Enfermera OR Enfermeira OR Enfermeiro. 

Definiu-se como campo de busca "título e resumo". 

Foram estabelecidos os seguintes limites:  período de publicação de janeiro de 2016 a 

março de 2021; disponíveis na íntegra; publicados nos idiomas em português, inglês ou 

espanhol.  

As referências foram importadas para o software livre Mendeley® versão desktop, 

organizadas e as duplicatas eliminadas  

 

3.4. Avaliação de Qualidade Metodológica 

A Avaliação de qualidade metodológica seguiu os tópicos do checklist de avaliação 

crítica para pesquisa qualitativa do JBI (JBI Critical Appraisal Checklist for Qualitative 

Research). O Checklist é composto por 10 questionamentos sobre a relação entre o conteúdo 

do artigo e a metodologia aplicada para a pesquisa. A análise consistiu nas respostas Y, de yes 

(sim), N, de no (não), U, de unclear (não está claro), e NA, de not applicable (não se aplica) 
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(LOCKWOOD, 2020). Como critério de inclusão, foram aceitas as pesquisas que apresentaram 

um escore no mínimo 70% dos critérios atendidos (LOCKWOOD, 2020).  

 

3.5. Extração de dados 

Os artigos passaram por uma avaliação inicial de leitura de título, resumo aplicando os 

critérios de inclusão. Os artigos selecionados inicialmente foram sintetizados ao questionário 

de extração de dados baseado no JBI QARI Extraction Tool for Qualitative Research 

(LOCKWOOD, 2020). Foram extraídos os seguintes dados para avaliação de inclusão: autor, 

ano, cidade/país/estado, objetivo, metodologia, participantes, principais resultados, conclusões  

e implicações. 

 

3.6. Síntese dos Dados 

Para a síntese dos achados utilizou-se a abordagem meta-agregativa. A abordagem 

meta-agregativa caracteriza-se pela sensibilidade aos resultados da pesquisa e possibilita reunir 

vários tipos de evidências qualitativas em comum dos estudos para uma única finalidade ou 

categorias. A síntese promove a agregação de dados primários em temas interpretativos e ou 

categorias conceituais (LOCKWOOD, 2020).  

A síntese dos dados consistiu na leitura na íntegra de cada artigo selecionado na parte de 

extração e inclusão dos dados. Os temas interpretativos contidos na parte dos resultados dos 

artigos incluídos foram separados e unidos de acordo com o assunto abordado, formando por 

fim as categorias temáticas. No caso de artigos de método misto foi selecionada apenas a parte 

qualitativa do estudo. Esse estudo contém 3 grandes categorias e uma delas é divida em 3 

subcategorias.   

 

 

4. RESULTADOS 

4.1. Busca e Seleção dos artigos 

Foram encontrados 936 artigos científicos mediante  as estratégias de busca  nas bases 

de dados. As referências dos 936 artigos foram importadas e gerenciadas pelo software livre 

Mendeley®. Foram removidas 300 duplicadas. Passaram para a triagem 636 estudos e 544 deles 

não eram compatíveis com os critérios de inclusão, então, 92 dos artigos foram selecionados 

para leitura do texto completo. Após a leitura dos textos na íntegra, 28 deles não condizem com 
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o tipo de pesquisa qualitativa, 18 não abordavam o fenômeno de interesse, 2 não contemplavam 

o público-alvo do presente estudo e 8 não estavam disponíveis na íntegra via acesso 

institucional, totalizando 56 artigos exclusivos com motivos. Ao final do processo de triagem e 

seleção, 36 estudos foram incluídos na revisão.  

 O processo de seleção dos artigos está  detalhado no fluxograma proposto no referencial 

PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) (Figura 1)  

(PAGE et al., 2021). 

 

Imagem 1 - PRISMA lista de verificação dos estudos   
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4.2. Qualidade Metodológica 

Dos 36 estudos incluídos na revisão, a maioria atendeu 9 dos 10 critérios de qualidade 

metodológica, segundo o JBI-QARI (LOCKWOOD, 2020). O critério de inclusão da pesquisa 

foi de 80% de qualidade metodológica. Há apenas 1 estudo contando essa porcentagem 

O critério 7 de avaliação, aborda a influência do pesquisador na pesquisa, foi a 

informação que não foi especificada de forma evidente na maioria das pesquisas.   

Quadro 1 - Avaliação Crítica Metodológica dos Estudos Incluídos 

Citação 

 

Ano Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 

QARI 

 

(%) 

Ångström-

Brännström et 

al. 2019. Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 100 

Alahmad, et 

al. 2020 Y Y Y Y Y Y U Y Y Y 90 

Ångström-

Brännström et 

al. 2017 Y Y Y Y Y Y U Y Y Y 90 

Avoine-

Blondi et al. 

2018 Y Y Y Y Y Y U Y Y Y 90 

Bettle, et al. 

2018. Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 100 

Beykmirza 

et al. 2019. Y Y Y Y Y Y U Y Y Y 90 

Cherven et al. 

2019 Y Y Y Y Y Y U Y Y Y 90 

Cuviello, et 

al, 2019. Y Y Y Y Y Y U Y Y Y 90 

DiDomizio et 

al. 2018. Y Y Y Y Y Y U Y Y Y 90 

Haslund-

Thomsen et 

al, 2021 Y Y Y Y Y Y U Y Y Y 90 

Hopia et al. 

2019. Y Y Y Y Y Y U Y Y Y 90 

Hopia et al. 

2019. Y Y Y Y Y Y U Y Y Y 90 
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Jesticoet al. 

2017. Y Y Y Y Y Y U Y Y Y 90 

Khraisat et al. 

2019. Y Y Y Y Y Y U Y Y Y 90 

Konukbay et 

al, 2019. Y Y Y Y Y Y U Y Y Y 90 

Kpassagou et 

al, 2017. Y Y Y Y Y Y U Y Y Y 90 

Landon et al. 

2019. Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 100 

LINDER et 

al, 2018 Y Y Y Y Y Y U Y Y Y 90 

Martins et al. 

2016. Y Y Y Y Y Y U Y Y Y 90 

Montgomery 

et al. 2016. Y Y Y Y Y Y U Y Y Y 90 

Nadeau et al . 

2016 Y Y Y U Y Y U Y Y Y 80 

Newman et al. 

2018. Y Y Y Y Y Y U Y Y Y 90 

Newman et al, 

2019 Y Y Y Y Y Y U Y Y Y 90 

Nukpezah et 

al. 2020 Y Y Y Y Y Y U Y Y Y 90 

Nukpezah et 

al. 2020 Y Y Y Y Y Y U Y Y Y 90 

Rost et al. 

2018 Y Y Y Y Y Y U Y Y Y 90 

Santos et al 

2017. Y Y Y Y Y Y U Y Y Y 90 

Silva et al. 

2018. Y Y Y Y Y Y U Y Y Y 90 

Silva et al. 

2019. Y Y Y Y Y Y U Y Y Y 90 

Silva et al. 

2018. Y Y Y Y Y Y U Y Y Y 90 

Sjöberg, et 

al.2018 Y Y Y Y Y Y U Y Y Y 90 

Skeens, et al. 

2019 Y Y Y Y Y Y U Y Y Y 90 
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Soares et al. 

2016. Y Y Y Y Y Y U Y Y Y 90 

TAFJORD et 

al. 2021 Y Y Y Y Y Y U Y Y Y 90 

Weiner, et al. 

2021 Y Y Y Y Y Y U Y Y Y 90 

Witt et al. 

2018 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 100 

% 100 100 100 97,222 100 100 11,111 100 100 100 90,833 

* JBI Critical Assessment Checklist for Qualitative Research (Lista de verificação de avaliação crítica da JBI para 

pesquisa qualitativa – Tradução Livre) Y: Yes (sim); T: Unclear (não está claro); N: No (Não).  

Q1: Is there congruence between the stated philosophical perspective and the research methodology? (Há 

congruência entre a perspectiva filosófica declarada e a metodologia de pesquisa?)  

Q2: Is there congruity between the research methodology and the methods used to collect data? (Há congruência 

entre a metodologia de pesquisa e os métodos usados para coletar dados?)  

Q3: Is there congruence between the research methodology and the methods used for data collection? (Há 

congruência entre a metodologia de pesquisa e os métodos utilizados para a coleta de dados?)  

Q4: Is there congruence between the research methodology and the representation and analysis of data? (Existe 

congruência entre a metodologia de pesquisa e a representação e análise dos dados?)  

Q5: Is there congruence between the research methodology and the interpretation of the results? (Existe 

congruência entre a metodologia da pesquisa e a interpretação dos resultados?)  

Q6: Is there a statement that locates the researcher culturally or theoretically? (Existe uma afirmação que localiza 

o pesquisador cultural ou teoricamente?)  

Q7: Is the influence of the researcher on the research, and vice-versa, addressed? (A influência do pesquisador na 

pesquisa e vice-versa é abordada?)  

Q8: Are participants and their voices adequately represented? (Os participantes e suas vozes estão adequadamente 

representados?)  

Q9: Is the research ethical according to current criteria or, for recent studies, and is there evidence of ethical 

approval by an appropriate body? (A pesquisa é ética de acordo com os critérios atuais ou, para estudos recentes, 

e há evidências de aprovação ética por órgão competente?)  

Q10: Do the conclusions drawn in the research report flow from the analysis, or interpretation, of the data? (As 

conclusões tiradas no relatório de pesquisa fluem da análise ou interpretação dos dados?)  

 

 

4.3. Características dos estudos incluídos 

Os estudos apresentaram o total de 1800 participantes. Neles estão representados cerca 

de 1050 enfermeiros oncopediatras, 161 health care providers (HCPs), 71 médicos, 48 técnicos 

de enfermagem, 20 estudantes bolsistas, 13 assistentes sociais, 8 auxiliares de enfermagem, 8 

staffs, 7 fisioterapêutas, 5 professores, 5 psicólogos, 4 especialistas em vida infantil, 4 

farmaceuticos, 3 anestesistas, 3 terapeutas ocupacionais, 1 psiquiatra, 1, nutricionista, 1 

arteterapêuta, 1 musicoterapeuta e 4 na categoria outros. Os estudos contemplaram também a 

participação de 304 famílias e 82 crianças. Entretanto, ressalta-se que para a síntese integrativa 

foram considerados apenas o conjunto de dados representativos dos grupos amostrais e das 

experiências dos(as) enfermeiros(as)  
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 As pesquisas foram realizadas em 16 países, sendo eles Brasíl (5); Suécia (4); Suíça; 

Canadá; EUA (10); Irã; Gana (2); Reino Unido (2); Turquia; Arábia Saudita (2); Noruega; 

Finlândia (2); França; Togo e Alemanha.  

Foram identificados 17 referenciais metodológicos, os quais são Construtivista (2); 

Exploratória (4); Interpretativo (3); Análise de método; Transversal (2); Investigação ética; 

Descritivo (18); Grupos focais (5); Indutivo (9); Análise temática (4); Investigação Apreciativa; 

Comparativo (2), Teoria da Fundamentada nos dados; Método Misto; Análise convencional; 

Fenomenologia (6) e Longitudinal. 

 As características dos dados estão identificadas no Apêndice 1. 

 

4.4. Resultados encontrados  

Dos 36 artigos incluídos, foi realizada a meta-agregação dos achados em 3 categorias 

temáticas representativas das experiências do enfermeiro oncopediatra no cuidado da criança e 

família: “O contexto da criança com câncer na percepção do enfermeiro”, “O estabelecimento 

das relações terapêuticas e o processo do cuidar" e “Percepção do papel de enfermeiro 

oncopediatra”. Na categoria percepções do papel de enfermeiro oncopediatra tem-se as 

subcategorias: “relações éticas e morais no serviço”, “reações emocionais ao tratamento” e 

“sugestões de melhoria no serviço”. 

 

O contexto da criança com câncer na percepção do enfermeiro 

Os resultados da pesquisa demonstram que os enfermeiros possuem um olhar crítico e 

integral para como a doença afeta a criança (E1). Apesar do aprendizado técnico científico sobre 

a neoplasia, seu tratamento e chance de sobrevida da criança causam sofrimento tanto à família 

e reflete também nos enfermeiros (E1). O que difere o câncer infantil do adulto é a 

independência, a consciência, a maneira de enfrentamento da doença, a participação das 

decisões no tratamento e o aspecto psicológico mais afetado devido a baixa compreensão sobre 

a doença (E1, E10). 

O contexto pós diagnóstico modifica a realidade familiar, e por mais que o ambiente de 

tratamento seja como uma segunda casa, as mudanças na dinâmica familiar são drásticas (E10). 

As práticas de terapias alternativas são incentivadas apenas em caso de enfrentamento positivo 

e melhoria da aceitação do diagnóstico por parte da família, mesmo assim devem seguir os 

protocolos institucionais do tratamento (E1). 



 
 

 

 
 

21 

A promoção do cuidado é igual para todas as crianças com câncer independente de sua 

nacionalidade (E1). Alguns procedimentos colocam os pais em um local distante na promoção 

do cuidado, aumentando a sensação de vulnerabilidade e irritabilidade na criança que o câncer 

promove (E10, E25, E28). A familiaridade é um laço de vínculo de muita importância por 

profissionais da enfermagem como motivador da colaboração da criança e da família na 

aderência ao tratamento (E10).  

Os estudos demonstram que a criança, na percepção do enfermeiro, é muito pequena 

para carregar uma doença que vem com grande carga de sofrimento e dor para todos os 

envolvidos (E27). O entendimento do processo de tratamento no decorrer das diferentes faixas 

etárias é percebido pelo enfermeiro como uma construção gradual. É perceptível que as crianças 

mais jovens não demonstram compreensão quanto à finalidade do tratamento e com o avançar 

da idade por volta dos 6 anos em diante apresentam melhor entendimento quanto a gravidade 

da doença e assim sofrem, se tornam por vezes resistentes e distantes da equipe, apesar de 

entenderem que o tratamento faz parte da sua rotina. (E27). 

Foi percebido pelos profissionais que há mudança do comportamento após o diagnóstico 

no qual crianças sem a condição da neoplasia apresentam grau de maturidade inferior na mesma 

idade. As crianças conversam umas com as outras em busca de conhecimento e enfrentam a 

doença juntas (E36). O enfrentamento de crianças maiores e adolescentes é marcado por maior 

compreensão da doença, rebeldia e fases de luto pelo isolamento causado pela doença e 

estratégia que a família usa para adequar-se à condição de saúde do filho (E27, E36). As 

enfermeiras usam como referência da modulação do cuidado a forma verbal de expressão (E27). 

O enfermeiro molda o plano de cuidado de acordo com contexto apresentado pela 

criança e sua família na intenção de agregar as necessidades físicas, emocionais e psicológicas 

no tratamento (E4, E27). 

 

O estabelecimento das relações terapêuticas e o processo de cuidar.  

Os resultados dos artigos afirmam que desde o primeiro momento desde o diagnóstico 

a família encontra-se incluída no tratamento iniciando assim a formação do vínculo com a 

equipe de enfermagem que perdurará durante o período de tratamento (E3, E5, E11, E25, E27). 

A comunicação bilateral entre pais e enfermeiras é importante pois é através dela que 

as enfermeiras conseguem melhorar a qualidade da assistência, tendo em vista a confiança no 

conhecimento especializado dos pais relacionado aos filhos, o que agrega na prestação do 
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cuidado (E3, E5). Nessa ligação há o momento de educação em saúde que os profissionais 

realizam com os familiares, cuidadores que permite que eles possam reconhecer através de 

sinais e sintomas quais são as dores que seus filhos estão sentindo e comunicar a equipe para 

melhoria da assistência (E5). O vínculo inicial é estabelecido através de técnicas de inclusão 

nos procedimentos, esclarecimento de dúvidas, respeito, passar sensação de segurança, 

confiança e conforto, permitindo à criança ter seu próprio tempo para expressar seus 

sentimentos (E11, E31). 

Na tentativa de aumentar a sensação de pertencimento, um estudo realizado nos EUA 

relatou um acampamento para crianças e suas famílias em que os profissionais de enfermagem 

voluntários afirmam que essa experiência aumentou a autoestima e perceberam as crianças mais 

felizes (E9, E7). É um local que as crianças conseguem compartilhar da mesma rotina, 

normalizando o tratamento para elas e para a família, aumentando seu conhecimento em relação 

à doença e por consequência aumenta a sensação de segurança e independência quanto ao 

tratamento. Essa experiência propiciou aos profissionais maior proximidade com os pacientes 

e suas famílias, ressignificando seus vínculos e melhorando a qualidade da assistência (E9, E7).  

O estudo (E11) afirma, através da percepção do enfermeiro, que os cuidados prestados 

pelos pais a criança variam, pois enquanto uns pais estão em plena dedicação constante, outros 

deixam a criança sozinha o dia todo e ela acaba por se sentir solitária, e outros proíbem os 

profissionais de dar o parecer sobre a situação atual para a criança, tornando o serviço 

angustiante e colocando o enfermeiro em uma posição desconfortável. É percebido pelos 

participantes dos estudos que em alguns casos há a falta de recurso dos pais para cuidar da 

criança antes mesmo do início do tratamento e se expressa através da higiene pessoal não 

mantida na criança. Outro ponto é quando os pais não incentivam a criança a brincar com 

brinquedos e apenas liberam os eletrônicos para as crianças e acaba que as crianças não sabem 

o que fazer na presença de brinquedos (E11). Há atrito na relação entre família, criança e 

enfermeiro quando os pais incentivam certas brincadeiras em que a criança exerce o poder de 

persuasão em relação aos pais e querem reproduzir com as enfermeiras, interferindo certas 

vezes na promoção do cuidado e tornando o momento inconveniente O sentimento das 

enfermeiras relacionado a esses momentos é de dualidade pois não sabem qual cuidado prover, 

ou só as necessidades direcionada para a doença, ou no paciente como um todo, ou ser 

educadora dos pais (E11). Quando esses momentos acontecem, as enfermeiras reforçam o 

conceito de paternidade e a importância de estabelecer limites com os pais (E11). 
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É trabalhado também as relações dos pais com os irmãos das crianças em tratamento, 

pois por muitas vezes esses são deixados de lado e o foco é apenas a criança com câncer, logo 

é reforçado a importância de não separar os irmãos e sim administrar essa atenção (E2). A 

necessidade dos pais de proteger seus filhos das informações, principalmente quando se 

encontram em risco de morte iminente e necessitam de cuidados paliativos, causa tensão e deixa 

a troca e o diálogo entre os pais e as enfermeiras mais difícil (E2, E11). Nesses casos é 

trabalhado com os pais os benefícios que a criança teria ao saber do diagnóstico e a melhoria 

na comunicação entre a família e a criança (E11, E36) 

O enfermeiro também deve estar preparado para reações emocionais dos pais que 

ameaçam a continuidade do tratamento (E11). A ansiedade da notícia estressante provoca 

alterações nos sentimentos e comportamentos dos pais até o fim da vida da criança, o que deixa 

mais difícil de prever o comportamento dos pais durante o cuidado paliativo. Essas reações são 

toleradas no início do tratamento da criança, pois os pais estão processando e se adaptando à 

nova condição (E2, E11, E30). Nesse contexto, a assistência pode estar prejudicada, as 

enfermeiras são tratadas de maneira rude podendo chegar a níveis de violência física quando os 

familiares não aceitam qualquer tipo de ajuda (E11). A rotatividade dos profissionais de saúde 

e/ou a ausência de abertura (de quem) são prejudiciais ao estabelecimento de vínculo entre 

enfermeiro(a), criança e família (E11). 

Foi relatado nos estudos a riqueza de destinar um tempo de seu serviço à escuta 

terapêutica com os pais (E3). É nesse momento que os pais desabafam e trazem informações 

importantes para o prosseguimento do tratamento, diminuição das tensões e resolução dos 

problemas (E2, E17). Esse período também é destinado a dar conforto e ser um “travesseiro 

emocional” para os pais (E2). A enfermagem cria esse espaço seguro para que os pais e as 

crianças possam expressar seus sentimentos e estabelecer vínculo com a equipe, o que deixa o 

cuidado humanizado e possibilita a criação de estratégias de cuidado focando nas prioridades 

apresentadas pelo paciente e sua família (E2, E3, E5, E17, E29, E31). 

No processo do cuidado alguns artigos foram destacados e neles são abordadas 

temáticas de intervenção para melhoria do processo de tratamento para o bem estar e segurança 

da criança e da família (E10, E31, E20, E29). Alguns procedimentos podem ser dolorosos e os 

estudos abordam como essas intervenções melhoraram e trouxeram segurança para a criança 

aceitar de maneira menos agressiva ao tratamento (E10, E31). Para qualquer tipo de tomada de 

decisão é preciso o consentimento e participação dos pais. A busca do consentimento da criança 
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é a partir dos 12 anos, apesar da importância da sua participação no tratamento 

independentemente da idade (E1). 

Na avaliação dos sinais e sintomas, os estudos relatam frustração profissional quando 

não entendem o que a criança quer dizer, quando ela não diz as informações completas ou 

quando o que ela diz não condiz com o que o enfermeiro está vendo, pois dificulta na avaliação 

e planejamento do plano de intervenção para controle dos sintomas (E4, E18). Para driblar esses 

impasses, os enfermeiros utilizam a linguagem verbal e não verbal para identificação do estado 

geral da criança. As avaliações giram em torno da qualidade de vida, histórico médico, cuidados 

e interação (E2, E4, E10, E18). 

O ensino em saúde consiste em identificar as dores e suas fontes, além do próprio 

conhecimento que os pais possuem sobre os filhos; técnicas farmacológicas e não 

farmacológicas de administração de medicamentos em casa, para que não tenham que ficar o 

tempo todo no hospital; abordagem multidisciplinar e enfatizar o papel ativos dos pais no 

processo do tratamento (E5, E11, E25) 

Os estudos mostram que os sintomas mais comuns e angustiantes nas crianças com 

câncer são náusea, vômitos, fadiga, dor, ansiedade. Alguns relatam o acompanhamento de 

depressão, medo, mudanças de humor, tristeza, problemas com a nutrição, neuropatia, alopecia, 

prisão de ventre e febre. As intervenções podem ser medicamentosas e não medicamentosas 

(E5, E18, E32). 

O vínculo formado entre profissionais e crianças são motivadores para que se tenha uma 

preocupação maior em reduzir ao máximo o sofrimento e o desconforto das crianças durante os 

procedimentos (E10, E30, E31). Com isso, há a prática de criar um local de proteção, onde o 

profissional muda o local de aplicação das anestesias antes dos procedimentos (E2, E30, E31). 

Os enfermeiros conhecidos pela família promovem a continuidade do cuidado antes, durante e 

depois da anestesia, adequando o tratamento às condições que a criança (E5, E31). Tem-se 

como estratégia de proteção a blindagem da criança com o objetivo de aliviar a dor da criança, 

com menos transferências de local e e interferências de outras pessoas, proporcionando um 

ambiente seguro e confortável para a criança, não a expondo a um ambiente angustiante, 

respeitando a sua privacidade, autonomia e minimizando invasões no seu cotidiano, 

normalizando assim o processo de quimioterapia (E31). 

Um estudo realizado na Arábia Saudita mostrou em seus resultados que os enfermeiros 

sabiam a diferença conceitual entre cuidado espiritual e espiritualidade e que receberam suporte 
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adequado de conteúdo sobre o cuidado espiritual acreditando fazer parte do cuidado geral da 

criança com câncer e seus familiares apesar de não praticarem (E14). Na presença de demanda 

de cuidado espiritual, os enfermeiros perceberam que a espiritualidade agiu como um unificador 

de forças para a melhoria do quadro desses pacientes, conectando a criança a sua família e 

auxiliando-os no enfrentamento positivo como redutor de estresse e ansiedade (E14).  

O brincar é uma intervenção importante pois estimula a criança desenvolver, distrair, 

interagir, se divertir, diminuir a ansiedade e agitação, aproveitar seu tempo sendo feliz naquele 

momento, e deixar o tempo de hospitalização mais suportável (E20, E28, E29, E30, E33, E36). 

Quando o profissional brinca com a criança ele fortalece seus laços de confiança nesse 

relacionamento e tornam-se mais próximos. “A criança feliz auxilia no tratamento” (E33). 

Infelizmente a dor e a falta de energia são fatores limitantes do câncer que restringem as 

brincadeiras e acabam isolando as crianças (E36). O lúdico é usado como forma de cuidado não 

farmacológico, propiciando maior participação da criança no cuidado e ressignificando a 

experiência dolorosa (E20, E33). A hora das brincadeiras com a criança é o momento em que 

não existe o peso da doença e do desconforto, é quando os enfermeiros usam esse espaço e 

tempo para falar sobre outras coisas da vida. Na escola são abordados assuntos sobre o 

aprendizado (E2). As crianças conseguem se expressar na linguagem verbal e não verbal e elas 

devem ser consideradas para a continuidade do tratamento na sua melhor versão (E2). 

  

Percepção do papel do enfermeiro oncopediatra 

Ser enfermeiro oncopediatra é fornecer o cuidado especializado, atencioso que trabalha 

o emocional e o espiritual tanto da criança quanto da família. (E27).  A comunicação sobre os 

sinais, sintomas, procedimentos a serem realizados e seus motivos e efeitos dão maior 

esclarecimento para a criança e ajuda no enfrentamento positivo diante da doença fazendo 

aumentar o conhecimento sobre o processo da doença e seus cuidados (E27). Os estudos 

mostram que os enfermeiros não conseguem integrar o cuidado espiritual com o cuidado 

integral à criança e sua família de maneira adequada, sendo necessária a criação de programas 

educacionais para o direcionamento desses profissionais quanto a esse cuidado específico 

O enfermeiro oncopediatra faz parte de uma equipe multidisciplinar que busca 

compreender diversos aspectos, do simples ao complexo do paciente e fornecer o cuidado de 

modo integral (E1). O papel do enfermeiro inclui o olhar humanizado e integral para todas as 

necessidades da criança e sua família, estar presente no momento do prognóstico, esclarecer as 
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dúvidas relacionadas à doença, ao tratamento e procedimentos, promover a escuta e auxiliar os 

pais a lidar com a nova realidade, realizar avaliações e reavaliações sobre o caso se necessário, 

prestar e coordenar o cuidado, prover capacitação e educação em saúde continuada para os 

profissionais e educação em saúde dos pais. Para os que não estão envolvidos com o cuidado 

paliativo inclui também acompanhamento domiciliar, na inclusão social e escolar da criança, e 

articulação com a rede de atenção primária (E19, E27) 

O prognóstico se refere além da progressão da doença e expectativa de vida, mas a 

qualidade de vida do paciente no futuro (E22, E23). Os enfermeiros são preparados para dar o 

apoio emocional que as famílias precisam neste momento, informar sobre a situação atual do 

paciente e reforçar as informações médicas, responder questões e incentivar o relacionamento 

e comunicação sincera e aberta entre a família, criança com câncer e profissional da saúde (E1, 

E22, E23, E24). A habilidade de saber influencia a capacidade de intervenção das enfermeiras 

(E13, E15, E20). O tempo de experiência torna mais fácil o trabalho com a família e o paciente 

e facilita a comunicação sobre esperança e realidade com as famílias (E8, E23) 

O relacionamento com a família e a criança, experiência e coordenação do cuidado 

foram características da função tidas como vantajosas na profissão (E17, E19, E27) . Outras 

características relacionadas à função do enfermeiro oncopediatra estão na comunicação aberta, 

capacidade de dizer não, acessibilidade, compassividade, simpatia, empatia e defender o 

paciente. A comunicação honesta e aberta abre portas para a qualidade do relacionamento e 

experiências entre a família e o profissional, resultando em um certo grau de empoderamento 

familiar com a educação em saúde e a coordenação e acompanhamento do cuidado, e o 

profissional garante assim o vínculo de confiança, torna-se referência de cuidado para a família 

e se inspira para aprofundar seus conhecimentos e mantê-los atualizados (E7, E12, E17, E19, 

E20, E23, E24).  

 Como desvantagem, profissionais recém-formados com pouca experiência na área não 

se sentem preparados para o serviço, principalmente aqueles que não tiveram o conteúdo teórico 

prático na graduação (E13, E23) Eles pontuam que formas de aprendizado maior seria se 

envolvesse o conteúdo na prática e fossem realizados grupos com pacientes para melhor preparo 

dos estudantes para a realidade do setor com profundidade no assunto e suas terminologias (E1, 

E13). Alguns trabalhadores relatam a falta de apoio da equipe que deve ser multiprofissional 

com abordagem do cuidado multiprofissional. Relatam também a alta demanda e a dificuldade 

de gestão do tempo para assistência (E19). 
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A satisfação profissional está associada à promoção do cuidado próximo e 

estabelecimento de vínculos no decorrer do tratamento, apesar de que a demanda e o trabalho 

em si são mentalmente exaustivos e exigem um nível de qualificação especializado e atualizado 

(E1, E5, E12, E13, E17, E21). A troca de experiência com os colegas de turno também promove 

o aumento do conhecimento sobre o próprio setor e aumenta a visão de como lidar com casos 

mais complexos tendo a base técnico científica e prática que embasam as tomadas de decisões 

diárias (E12, E13, E7). 

Foi mostrado nos estudos que a educação em saúde e o acompanhamento é melhor por 

enfermeiros primários e secundários que fazem parte da equipe do que pelos que não fazem 

parte de alguma equipe que assiste a família (E21, E27).  

 A função de enfermeiro oncopediatra é desgastante emocionalmente e fisicamente, mas 

torna-se gratificante pois os vínculos formados das relações família, paciente e profissionais os 

estimulam a qualificar e atualizar seus conhecimentos cada vez mais para prover um cuidado, 

conforto e bem-estar de qualidade, tanto para a família quanto para a criança (E7, E12, E13, 

E20, E24). A experiência com a oncologia pediátrica ressignifica a visão das enfermeiras em 

relação às crianças com câncer e passam a enxergá-las não como crianças doentes, mas como 

crianças perseverantes, resilientes e confiantes, o que contribui para seu crescimento 

profissional e pessoal impulsionando a continuidade e o aperfeiçoamento da promoção do 

cuidado (E7).  

 

➢ Reações emocionais  

O serviço oncopediatra é desafiador para os enfermeiros. As reações emocionais mais 

apresentadas no serviço pelos profissionais foram de tristeza, angústia, ansiedade, impotência 

e frustração (E27). Muitas vezes ficam receosos de perder a confiança da família pela 

sobrecarga de trabalho (E19). Alguns profissionais citaram também os sentimentos de fracasso, 

raiva e revolta que se justificam pela maior proximidade com a família e a criança ao longo do 

tratamento, dando a oportunidade dos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem 

compartilharem da dor e do sofrimento dos mesmos (E20, E27). Como essas reações são 

associadas principalmente quando o paciente não possui mais a chance de sobrevida, a atenção 

é voltada para os procedimentos técnicos para a desvinculação dos sentimentos dos 

profissionais com a criança na tentativa de protegerem os seus sentimentos (E11, E27). A 
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posição ativa das enfermeiras de posicionar o cuidado de forma mais ativa e diária aproxima a 

família ao profissional. Há o toque emocional a partir do momento em que a criança chega na 

enfermaria com os pais e em casos em que a criança não possui chance de sobrevida, a 

experiência vivida pela família é emocionalmente tocante para as enfermeiras, principalmente 

as que são mães (E34) 

A entrega de más notícias é que abala a rotina dos profissionais principalmente porque 

não há protocolo de como transmitir a notícia. O compartilhamento de informações foi 

considerado crucial para a continuidade e qualidade do atendimento (E11, E16). A regulação 

das emoções é tida como alternativa para controlar e se proteger emocionalmente, mantendo as 

relações profissionais, mas sem invalidar os sentimentos relacionados ao tratamento, apenas 

aguardar para serem expressas na hora e no local mais adequado (E16). A forma de seguir em 

frente e voltar à rotina para acompanhar novos pacientes requer o gerenciamento das emoções 

que se dá através do apoio psicológico, compartilhamento de experiências entre si e expressar 

suas emoções em algum lugar privado (E16). Os estudos frisam a necessidade de um local e 

tempo seguros para vivenciar a experiência do luto individual pela perda de um paciente (E11, 

E16).  

A oportunidade de ajudar outras pessoas é gratificante e promove sentimentos de 

respeito e gratidão entre as enfermeiras. A separação da vida pessoal com a vida profissional 

foi pontuada pois os problemas pessoais dos profissionais podem afetar na qualidade do 

atendimento (E3, E20, E34).  

O tempo de experiência fez os enfermeiros entenderem que existem problemas além do 

câncer na família e que influenciam na habilidade de enfrentamento familiar e que a melhor 

forma de lidar com isso é tendo empatia com as famílias e suas reações (E11, E16, E20, E34). 

Os feedbacks positivos dos pacientes fazem o medo da experiência valer a pena por estarem 

fazendo a diferença na vida de outra pessoa (E3, E16, E17, E20, E27, E34). O enfrentamento 

positivo dos profissionais de enfermagem oncológicos vem da promoção do cuidado ao 

próximo (E16). 

 

➢ Relações éticas e morais no serviço 

Os resultados dos estudos mostram que os enfermeiros possuem boa aderência à adesão 

dos códigos de ética relacionados a promoção do cuidado oncopediátrico e com as famílias 
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(E6). Os resultados dos estudos deixam explícitas algumas barreiras institucionais, 

organizacionais e pessoais que atrapalham na promoção do cuidado paliativo (E25, E26).  

No âmbito institucional, a falta de recursos financeiros e ações concretas a nível de 

políticas. Não há conscientização eficaz sobre os cuidados paliativos para que o investimento 

seja feito e a falta de investimento afeta as atividades e funções dos enfermeiros como por 

exemplo a visita domiciliar (E26).  

No âmbito organizacional há o desejo de acompanhamento psicológico como 

supervisão com direcionamento institucionalizado além da partilha de experiências nas reuniões 

de equipe. A falta de tempo, equipamentos e a sobrecarga pela falta de pessoal para o serviço 

acarreta dificuldades e instabilidade no trabalho em equipe, que é fundamental na prestação de 

cuidados, e reflete a falta de zelo e articulação na promoção do cuidado, propicia o aumento do 

nível de estresse, impotência, raiva, frustração e insatisfação no trabalho (E16, E25, E26). 

No âmbito pessoal, os estudos apontam os sentimentos de frustração e angústia 

associado a falta de comunicação e exclusão das enfermeiras em relação ao prognóstico do 

paciente (E26). Essa atitude de exclusão afeta o trabalho do profissional da enfermagem pois 

atrapalha o papel do educador em saúde, além de alterar a visão que a família tem a respeito 

deles como profissionais, percebendo-os como incompetentes uniformizados e desinteressados, 

podendo afetar o vínculo de confiança (E26).  

A comunicação relacionada ao prognóstico, independente se ele for bom ou ruim, 

permite aos familiares e a criança tomarem decisões sobre o que virá no decorrer do tratamento 

(E3, E25, E26). O prognóstico limitado causa sensação de desconforto e inviabiliza o diálogo 

livre e sincero entre paciente e profissional (E3, E25, E26). A falta de compreensão sobre o 

prognóstico limita a tomada de decisões para o cuidado realista para as condições do paciente 

(E22, E25, E26). É importante o controle das emoções para facilitar a tomada de decisões e o 

enfrentamento em situações que causam certo sofrimento moral (E3, E22, E35).  

 

➢ Desafios e necessidade de qualificação do cuidado 

Para melhoria do bem-estar profissional, é pontuado a maior compreensão dentro da 

equipe, um local para discussão a respeito das tomadas de decisões e estudo sobre casos 

específicos da profissão, um diálogo permissivo e a confirmação ligada a casos eticamente 

desafiadores (E35). O conforto profissional pode ser adquirido por meio do desenvolvimento 
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do raciocínio analítico, reflexão criativa, aumento da capacidade moral e da empatia. Essas 

competências facilitam a abordagem profissional ao paciente e lidar com dias difíceis de crise 

(E35). A melhoria da qualidade do atendimento é preciso que os profissionais foquem na 

compreensão da situação de cada família ao longo do processo do tratamento; na realização de 

um plano de cuidado junto com a família que abrangesse as necessidades das crianças, dando 

segurança ao profissional sobre as melhores decisões no cuidado da criança (E35). 

 A continuidade do acompanhamento pelo mesmo profissional garantindo o suporte 

seguro e adequado para famílias em crise e a realização de treinamentos específicos 

preparatórios para aumento da qualidade do acompanhamento, assim como ser capacitado para 

apresentar novas iniciativas de cuidado e realização de procedimentos. Foi pontuado também 

que para a promoção do melhor acompanhamento, seria necessário que reuniões de equipe 

fossem realizadas com frequência para reavaliação alinhamento dos objetivos e estratégias de 

cuidado, o uso de uma ferramenta para avaliação da qualidade de vida para padronizar e avaliar 

os quesitos onde podem rever a assistência (E4).  

Para melhoria dos vínculos é sugerido momentos que proporcionem proximidade entre 

os profissionais e as famílias como um acampamento voluntário ou momentos de brincadeira e 

distração. Esses momentos são essenciais pois o enfermeiro ressignifica a sua visão do paciente 

que se resume a uma doença e começa a enxergar suas necessidades além da doença, 

fortalecendo assim seus vínculos e promovendo a criação de intimidade, confiança e empatia. 

Como benefício profissional e pessoal, atinge os enfermeiros no quesito de proporcionar 

aumento do compromisso com a profissão, resiliência, esperança positiva associada aos 

pacientes e crescimento pessoal (E7, E9). 

 

 

5.      DISCUSSÃO  

O presente estudo objetivou realizar uma síntese de evidências qualitativas sobre as 

experiências de enfermeiros no cuidado à criança com câncer e sua família. De acordo com os 

resultados da pesquisa, o enfermeiro experiencia a promoção integral e humanizado do cuidado 

centrado na família e na criança e tem como principal influenciador do cuidado a comunicação 

honesta e aberta na criação e fortificação dos vínculos que auxiliam na aderência, manejo e 

continuidade do tratamento. O elo estabelecido entre o enfermeiro, a criança com câncer e sua 

família é motivador e serve de gatilho para a atualização de seus conhecimentos e capacitação 
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na busca de propiciar uma assistência excepcional e especializada no contexto abordado no 

estudo.  

Os contextos de assistência de enfermagem oncopediátrica são variados. Kokorelias 

et.al (2019) identificou alguns cenários de atuação, sendo eles os cuidados comunitários, 

domiciliares, intensivos, reabilitação de paciente internados, emergência, setor hospitalar de 

casos agudos e cuidados paliativos.  

Segundo Franco (2018), a promoção do cuidado oncopediátrico é centrada na criança e 

na família, tendo em vista que a tomada de decisão é acordada entre as 3 partes com propósito 

de inclusão da família e da criança no plano de cuidado individualizado conveniente a 

peculiaridade e limitações de cada criança e de sua família (Franco, 2018; Kokorelias et al., 

2019). O cuidado centrado na família como uma prestação de cuidado no binômio família-

paciente, além de mencionar esse conceito relacionado a inclusão do paciente e sua família no 

planejamento da tomada de decisão, educação e coordenação do cuidado colaborativo com 

comunicação, educação, suporte e que atenda as demandas familiares e da criança (Kokorelias 

et al, 2019; Franco, 2018). No cuidado centrado na família foi identificado a importância de 

políticas públicas que assegurem e validem as ações e participação familiar como colaboradores 

da promoção do cuidado (Kokorelias et al., 2019). 

 Para alcançar marcos de atendimento e satisfação da família, foram identificados alguns 

preditores de avaliação de qualidade no atendimento que influenciam no aperfeiçoamento da 

promoção do cuidado e aumento dos níveis de satisfação familiar e do paciente como  a prática 

alegre, redução do tempo de espera e trabalho em equipe. (Kokorelias et al., 2019; Davis, 2017; 

Franco, 2018).  

 

O momento do diagnóstico é bastante instável, provocando sentimentos de ansiedade, 

tristeza e raiva resultando em uma reação agressiva dos familiares. A comunicação e a educação 

em saúde estão diretamente relacionadas à prestação de cuidados e promovem a redução da 

sobrecarga, melhor qualidade de vida e satisfação dos familiares e rápida adequação social das 

crianças (Franco, 2018). Ao verem os sintomas de alívio e conforto vão confiando e 

ressignificando a experiência vivenciada (Ferreira et al. 2021; Natarelly, 2020).  

O vínculo se estabelece através da comunicação (Kokorelias et al., 2019). Em 

concordância com os achados do presente estudo, Franco (2018) relata que a comunicação 

aberta, honesta e empática é o ponto chave na construção dos relacionamentos entre a família e 
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o enfermeiro, e a partir dela todas as dúvidas são respondidas, consequentemente causando um 

efeito terapêutico ao reduzir a ansiedade e insegurança dos pais, promovendo a inclusão dos 

mesmos nos processos do tratamento e estabelecendo a confiança no profissional de 

enfermagem. Há uma troca de conhecimentos entre pais, enfermeiros e crianças. Os pais sabem 

muito sobre seus filhos e passam esse conhecimento para os enfermeiros e os enfermeiros 

ensinam e educação em saúde aos pais. É uma troca rica e mútua de aprendizado (Kokorelias 

et al, 2019). Esse vínculo criado encontra-se delicado quando os pais, na intenção de proteger 

os filhos, restringem informações de seus filhos, pois restringe o profissional de trabalhar com 

a comunicação aberta e sincera (FRANCO, 2018).  

Algo que não foi abordado no estudo foram os valores culturais. Os valores culturais e 

a fé de cada família devem ser considerados no plano de cuidados sensíveis a nível cultural para 

identificar as estratégias de enfrentamento e resiliência familiar (Franco, 2018; Kokorelias et 

al, 2019). 

A neoplasia causa sintomas de vômito, dor, constipação, diarreia, entre outros sintomas 

característicos. O tratamento é realizado via farmacológica e não farmacológica. Em diversos 

momentos ele ocasiona momentos de dor física, mas as dores que vão além do físico, como as 

dores psicológicas e espirituais são tratadas com apoio, fortalecimento e empoderamento 

psicológico e a assistência de uma equipe multidisciplinar que promova o cuidado geral para a 

criança de acordo com suas necessidades. Os profissionais utilizam escalas de dor e observação 

dos comportamentos e comunicação verbais e não verbais para identificar os níveis de dor e 

assim planejar uma intervenção para o alívio e conforto do paciente (Natarelly et al, 2020, Silva 

et al., 2020).Os enfermeiros ensinam os pais a cuidarem de suas crianças, bem como a 

administração de medicamentos e os demais cuidados, incentivando a autonomia para que, em 

caso de alta, os pais saibam como promover o cuidado em casa de maneira independente. 

Dependendo da gravidade do estado do paciente, é conversado em equipe se é necessário o 

atendimento domiciliar (Naturally et al, 2020).  

A equipe necessita de atenção pois o cuidado à criança com câncer causa grande 

sobrecarga emocional aos enfermeiros. É necessário assistência psicológica e capacitação para 

lidar com a morte (Scaratti et al, 2019; Silva et al., 2020; Natarelly et al., 2020). 

O apoio emocional, psicológico e o cuidado espiritual ao paciente é significativo e 

diferencial no cuidado integral da enfermagem oncológica pediátrica. As relações 

proporcionam alívio dos sintomas de estresse, angústia e ansiedade, além de fortalecer os 



 
 

 

 
 

33 

vínculos entre a família e o enfermeiro, facilitando a aderência ao tratamento e aumentando o 

vínculo de confiança. O brincar também é incluído no cuidado, pois é um direito da criança, é 

o momento livre e de fortalecimento da relação criança-enfermeiro em a criança expressa 

através da brincadeira seus sentimentos longe das preocupações do tratamento apesar das 

limitações que vem dele (Natarelly et al, 2020).  

 

 

6. CONCLUSÃO 

Diante do exposto, conclui-se que o enfermeiro experiencia o cuidar da criança com 

câncer de maneira humanizada e busca compreender e assistir as demandas apresentadas pela 

criança e sua família com criação de um plano de cuidado em conjunto, assim podendo incluir 

a família e a criança no cuidado e sentir-se mais seguro na sua prestação. 

A revisão limitou-se à síntese de evidências qualitativas, não sendo possível maior 

aprofundamento com a classificação das evidências. É necessário a realização de um estudo 

que contemple a classificação dos dados das experiências dos enfermeiros no contexto do 

cuidado oncopediátrico. Outro fator limitante foi a não especificação do tipo de tratamento 

realizado nas crianças nos estudos incluídos. Esse fator limitou a maior aprofundamento dos 

dados da pesquisa. 

Esse estudo busca, através da síntese de evidências qualitativas, contribuir com a prática 

profissional de enfermagem nos diversos cenários de atuação oncopediátrico. São necessários 

mais estudos em campo com abordagem qualitativa referentes às formas de enfrentamento do 

câncer infantil na percepção do enfermeiro. Esses tipos de estudo são importantes para o 

norteamento do processo do cuidar e atualização sobre as evidências do campo de atuação da 

enfermagem.  
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APÊNDICE 1 - QUADRO DE EXTRAÇÃO DOS DADOS  

 

ID Autor  

 

Ano 

Local Objetivos Participantes Metodologia 

 

E1 
Alahmad, et al. 

(2020) 
Arábia Saudita 

Explorar os 

pontos de vista 

de enfermeiros 

sobre o 

tratamento do 

câncer infantil 

e as questões 

éticas 

envolvidos 

17 enfermeiras 

oncopediatras 

INVESTIGAÇ

ÃO ÉTICA 

 

ANÁLISE 

TEMÁTICA 

E2 

Ångström-

Brännström et 

al.  

(2017). 

Suécia 

Descobrir 

como 

enfermeiros 

oncopediatras 

descreveram 

como ser 

reconfortantes 

na oncologia 

pediátrica 

9 famílias com 

crianças com 

câncer em 

tratamento. 

Todos os oito 

funcionários 

membros - 5 

enfermeiras 

registradas, 1 

assistente 

enfermeira, 1 

professora e 1 

professora de 

pré-escola 

DESCRITIVO  

 

INDUTIVA 

E3 

Ångström-

Brännström et 

al.  

(2019). 

Suécia 

Descrever as 

experiências da 

equipe de 

preparação e 

cuidados com 

as crianças 

com câncer e 

suas famílias 

durante o TR 

da criança. 

11 staffs, sendo 

2 enfermeiros 

oncopediatras 

e 1 já trabalhou 

como 

educador.  

GRUPOS 

FOCAIS  

 

INDUTIVA 

E4 

Avoine-Blondi 

et al.  

(2018). 

França 

1) identificar 

quais sinais ou 

pistas e 

métodos de 

avaliação são 

utilizados por 

profissionais 

em 

20 

profissionais 

de saúde: 3 

hematologistas

-oncologistas, 

1 psiquiatra, 5 

membros da 

equipe de 

DESCRITIVO 

 

INDUTIVO 



 
 

 

 
 

40 

hematologia-

oncologia para 

avaliar a QV de 

crianças com 

câncer 

avançado em 

uso de PPC e 2) 

coletar 

recomendações 

de 

profissionais 

para otimizar 

ainda mais essa 

avaliação. 

enfermagem, 2 

bolsistas 

clínicos, 1 

nutricionista, 1 

arteterapeuta, 1 

psicólogo, 3 

terapeutas 

ocupacionais e 

3 

fisioterapeutas. 

E5 
Bettle, et al.  

(2018). 
Canadá 

Descrever as 

perspectivas 

dos pais e da 

enfermeira 

oncológica 

pediátrica 

sobre as fontes 

de dor que as 

crianças com 

LLA 

vivenciam e o 

que os pais 

fazem para 

aliviar a dor de 

seus filhos. 

identificar 

estruturas e 

processos-

chave que 

facilitem a 

capacidade dos 

pais de se 

envolverem e 

gerenciarem a 

dor de maneira 

otimizada. 

10 pais e 8 

enfermeiras (4 

coordenadores 

de cuidados 

familiares e 4 

pestradores de 

cuidados 

paliativos) 

DESCRITIVO 

 

LENTE DE 

INVESTIGAÇ

ÃO 

APRECIATIV

A 

 

INDUTIVO 

E6 

Beykmirza 

et al.  

(2019). 

Irã 

Comparar as 

perspectivas de 

mães e 

enfermeiras 

sobre a adesão 

aos códigos de 

ética 

profissional no 

Irã por 

60 enfermeiras 

e 200 mães. 

DESCRITIVO 

 

COMPARATI

VO 



 
 

 

 
 

41 

enfermeiras no 

cuidado de 

crianças com 

câncer. As 

questões de 

pesquisa foram 

as seguintes: 

Qual a 

perspectiva de 

mães de 

crianças com 

câncer sobre a 

adesão das 

enfermeiras 

aos códigos de 

ética 

profissional em 

enfermarias de 

oncologia 

infantil? Qual a 

perspectiva do 

enfermeiro 

sobre a adesão 

aos códigos de 

ética 

profissional 

nas 

enfermarias de 

oncologia 

infantil? Existe 

associação 

entre 

características 

demográficas 

de enfermeiras 

e mães de 

crianças com 

câncer e sua 

perspectiva 

sobre a adesão 

das 

enfermeiras 

aos códigos de 

ética em 

enfermarias de 

oncologia 

infantil? 

E7 
Cherven et al. 

(2019). 
EUA 

 

Explorar o 

impacto do 

48 enfermeiros 

oncopediatras 

TEORIA 

FUNDAMEN

TADA NOS 



 
 

 

 
 

42 

voluntariado 

em um 

acampamento 

na prática 

profissional 

dos 

enfermeiros de 

oncologia 

pediátrica e na 

conexão com 

seus pacientes 

oncológicos. O 

objetivo 

qualitativo foi 

explorar a 

percepção dos 

enfermeiros de 

oncologia 

pediátrica 

sobre a 

experiência do 

acampamento 

compartilhado 

com pacientes 

oncológicos 

pediátricos e o 

impacto em sua 

prática e 

conexão com a 

população de 

pacientes. 

DADOS 

E8 
Cuviello, et al, 

(2019). 
EUA 

1) avaliar a 

compreensão 

do profissional 

de oncologia 

pediatrica 

sobre o  

cuidado 

paliativo (PC), 

ou seja, como 

eles definem 

PC 2) 

descrever a 

extensão em 

que PC é 

integrado ao 

atendimento 

atual por meio 

de PC primário 

entregue pelo 

30 médicos 

assistentes, 21 

enfermeiras de 

internamento e 

ambulatório, 

18 

bolsistas, 5 

NPs e 2 

especialistas 

em vida 

infantil. 

MÉTODO 

MISTO 

 

ANÁLISE 

CONVENCIO

NAL 



 
 

 

 
 

43 

oncologista (ou 

seja, 

quantidade de 

tempo gasto 

nas 

necessidades 

de PC, até que 

ponto as 

necessidades 

de PC do 

paciente são 

atendidas, 

elementos de 

PC fornecido, 

como 

gerenciamento 

de sintomas 

básicos, 

discussões de 

rotina sobre os 

objetivos do 

atendimento, 

status do 

código e 

transição para 

hospício), e 3) 

descrever as 

barreiras 

relatadas para o 

fornecimento 

de PC para 

pacientes 

pediátricos de 

oncologia (ou 

seja, 

desconforto do 

provedor 

devido ao PC 

primário e 

tensões entre 

equipes de 

oncologia e 

subespecialista

s de PC). 

E9 
DiDomizio et 

al. (2018). 
EUA 

Explorar as 

percepções dos 

provedores de 

cuidados de 

saúde 

pediátricos em 

10 

profissionais 

de saúde (5 

médicos e 5 

enfermeiros) 

DESCRITIVO  

 

INDUTIVO 



 
 

 

 
 

44 

um 

acampamento 

de 

especialidade 

médica para 

pacientes. 

E10 

Haslund-

Thomsen et al. 

(2021). 

Dinamarca 

Explorar as 

experiências de 

crianças, pais e 

profissionais 

de saúde de 

mudanças nas 

práticas 

clínicas com 

anestesia 

relacionadas ao 

tratamento 

oncológico 

pediátrico. 

11 crianças, 12 

pais, 3 

médicos, 1 

anestesiologist

a e 9 

enfermeiras. 

GRUPO 

FOCAL 

 

ANÁLISE 

TEMÁTICA  

E11 
Hopia et al.  

(2019). 
Finlândia 

explora como 

os enfermeiros 

descrevem 

incidentes 

significativos 

quando 

encontram 

famílias e 

membros da 

família durante 

a internação de 

uma criança na 

unidade de 

oncologia 

pediátrica. 

17 enfermeiras 

oncopediatras 

FENOMENOL

OGIA 

 

INDUTIVA 

E12 
Hopia et al.  

(2019). 
Finlândia 

Descrever 

como os 

enfermeiros 

percebem o seu 

desenvolvimen

to profissional 

na enfermagem 

oncológica 

pediátrica, 

respondendo à 

pergunta sobre 

os fatores 

associados ao 

desenvolvimen

17 Enfermeiras 

pediátricas 

oncopediatras  

LONGITUDI

NAL  

 

INDUTIVO 



 
 

 

 
 

45 

to profissional 

durante o 

período de 

formação de 

dois anos. 

E13 
Jesticoet al.  

(2017). 
Reino Unido 

investigar se os 

enfermeiros 

percebem que 

estão 

preparados, 

com uma 

preocupação 

subjacente de 

que sua 

confiança e 

experiência 

possam ser 

afetadas por 

suas 

percepções. 

6 Enfermeiras 

oncopediatras 

e 3 enfermeiras 

da PTC e 

POSCU.  

INDUTIVO 

E14 
Khraisat et al. 

(2019). 
Arábia Saudita 

Avaliar a 

percepção dos 

enfermeiros 

oncológicos 

dos melhores 

facilitadores 

para fornecer 

espiritualidade 

e cuidado 

espiritual no 

final da vida 

para pacientes 

pediátricos.  

196 

enfermeiras 

oncopediatras 

DESCRITIVO 

E15 
Konukbay et al. 

(2019). 
Turquia 

Analisar os 

efeitos do 

trabalho em 

pediatria na 

unidade de 

oncologia na 

vida pessoal e 

profissional de 

enfermeiras. 

10 enfermeiras ANÁLISE DE 

MÉTODOS  

E16 
Kpassagou et al 

(2017). 
Togo 

Exploramos as 

tensões 

emocionais 

enfrentadas por 

profissionais 

21 

profissionais (5 

médicos, 9 

enfermeiras e 7 

auxiliares) 

TRANSVERS

AL  

 

ANÁLISE 

TEMÁTICA  



 
 

 

 
 

46 

de saúde que 

trabalham em 

um 

departamento 

de oncologia 

pediátrica. 

Também 

avaliamos suas 

estratégias para 

lidar com esses 

estressores 

relacionados 

ao trabalho. 

E17 
Landon et al. 

(2019). 
EUA 

Avaliar a 

eficácia de uma 

intervenção 

realizada por 

uma 

enfermeira 

com o objetivo 

de reduzir o 

sofrimento dos 

pais e melhorar 

o ambiente 

familiar, a 

resiliência e o 

bem-estar dos 

adolescentes 

com câncer de 

alto risco e de 

seus pais. 

12 enfermeiras 

(3 enfermeiras 

ambulatoriais, 

4 

investigadores, 

1 enfermeira de 

paciente 

interno, 2 

enfermeiras 

educadoras, 2 

enfermeiras) 

INTERPRETA

TIVA 

 

ENSAIO 

CLÍNICO 

COMPORTA

MENTAL  

 

FENOMENOL

ÓGICA  

E18 
LINDER et al, 

(2018). 
EUA 

Explorar as 

perspectivas 

dos 

profissionais 

de saúde com 

ênfase em sua 

compreensão 

dos sintomas 

das crianças, 

como eles 

avaliam 

rotineiramente 

os sintomas, 

seus desafios 

percebidos 

associados à 

avaliação dos 

sintomas e 

15 enfermeira 

de registro, 4 

assistentes 

social, 2 

especialistas 

em vida 

infantil, 1 outro 

 

DESCRITIVO  

 

EXPLORATÓ

RIO  



 
 

 

 
 

47 

informações 

que são úteis 

para eles no 

planejamento 

de 

intervenções 

em resposta a 

sintomas 

relatados de 

uma criança. 

E19 
Martins et al. 

(2016). 
Reino Unido 

Descrever o 

desenvolvimen

to e a 

implementação 

do papel 

principal do 

enfermeiro 

especialista em 

18 centros de 

câncer infantil 

no Reino 

Unido, e 

extrair fatores 

significativos 

para o sucesso 

para informar o 

desenvolvimen

to futuro do 

papel em uma 

gama de 

especialidades. 

enfermeira 

especialista em 

oncologia 

pediátrica (n = 

14); 

enfermeiro 

especialista / 

médico 

especialista 

clínico (n = 4) e 

outro (n = 3). 

DESCRITIVO 

 

GRUPO 

FOCAL 

E20 
Montgomery et 

al. (2016). 
EUA 

Descrever (a) 

as semelhanças 

das 

experiências 

individuais de 

enfermeiras de 

comunicar as 

perspectivas de 

cuidado 

paliativo 

pediátrico no 

final da vida ao 

cuidar de uma 

criança que 

está morrendo 

e (b) as 

percepções das 

enfermeiras de 

12 grupos 

focais (27 

enfermeiras 

oncopediatras) 

DESCRITIVO  

 

GRUPO 

FOCAL 

 

FENOMENOL

ÓGICO  



 
 

 

 
 

48 

fatores que 

facilitam e 

impedem a 

comunicação 

PC / EOL com 

crianças 

moribundas, 

suas famílias e 

profissionais 

de saúde. 

E21 
Nadeau et al. 

(2016). 
EUA 

Avaliar as 

percepções do 

paciente / 

família e do 

enfermeiro 

sobre o modelo 

de enfermagem 

primária por 

meio da 

avaliação de 

lacunas em sua 

operacionaliza

ção e satisfação 

em um 

ambiente de 

internação 

57 enfermeiras, 

59 tutores e 58 

jovens/adultos 

em tratamento. 

DESCRITIVO  

 

TRANSVERS

AL  

E22 
Newman et al. 

(2018). 
EUA 

Descrever as 

percepções e 

experiências 

dos 

enfermeiros de 

oncologia 

pediátrica com 

relação a 

comunicação 

relacionada ao 

prognóstico 

(PRC), os 

fatores que 

impactam suas 

percepções e 

experiências e 

os efeitos 

percebidos do 

PRC e da 

colaboração do 

médico sobre a 

qualidade do 

cuidado 

316 

enfermeiros 

oncopediatras. 

INTERPRETA

TIVO 



 
 

 

 
 

49 

percebida pelo 

enfermeiro e o 

sofrimento 

moral do 

enfermeiro. 

E23 
Newman et al. 

(2019). 
EUA 

Relatar as 

descrições dos 

enfermeiros 

sobre a 

comunicação 

relacionada ao 

prognóstico 

(PRC) e como 

elas vivenciam 

a PRC em sua 

prática diária. 

18 enfermeiras 

(13 

enfermeiras de 

equipe, 3 

enfermeiras, 1 

coordenadora 

de 

enfermagem, 1 

enfermeira 

especialista 

clínica) 

DESCRITIVO  

 

GRUPO 

FOCAL  

E24 
Nukpezah et al. 

(2020). 
Gana  

Descrever as 

experiências de 

enfermeiros no 

cuidado à 

criança com 

câncer em 

Gana 

 

14 enfermeiras 

oncopediátrica

s  

 

FENOMENOL

ÓGICO 

 

E25 
Nukpezah et al. 

(2021). 
Gana 

Explorar e 

compreender 

os desafios que 

os enfermeiros 

oncológicos 

pediátricos 

vivenciam ao 

cuidar de 

crianças com 

câncer em 

Gana 

14 enfermeiras 

oncopediatras  

DESCRITIVO 

 

EXPLORATÓ

RIO 

 

FENOMENOL

ÓGICO 

E26 
Rost et al.  

(2018) 
Suíça 

identificar 

barreiras ao 

fornecimento 

de cuidado 

áliativo 

pediatrico 

(PPC) 

16 enfermeiras 

oncopediatras 

e 13 médicos 

DESCRITIVO 

 

FENOMENOL

ÓGICO 

E27 
Santos et al. 

(2017). 
Brasil 

Analizar a 

percepção e 

reações 

emocionais dos 

6 enfermeiras 

oncológicas e 

15 técnicos de 

enfermagem 

DESCRITIVO  

 

EXPLORATÓ

RIO  



 
 

 

 
 

50 

profissionais 

de enfermagem 

que assistem 

crianças com 

câncer 

E28 
Silva (a) et al.   

(2018). 
Brasil 

Discutir, a 

partir do 

referencial da 

complexidade, 

as estratégias 

de ação e 

interação 

adotadas pelos 

profissionais 

de saúde para o 

cuidado à 

criança 

hospitalizada 

com dor 

oncológica 

crônica. 

7 enfermeiros, 

7 técnicos e 7 

profissionais 

de saúde (duas 

médicas, duas 

fisioterapeutas, 

uma assistente 

social, uma 

psicóloga e 

uma 

farmacêutica.) 

ANÁLISE 

COMPARATI

VA DOS 

DADOS 

E29 

Silva (b) et al. 

(2018). 

 

Brasil 

Discutir, à luz 

do Pensamento 

Complexo de 

Edgar Morin, 

os aspectos 

contextuais 

relacionados 

ao 

gerenciamento 

do cuidado de 

enfermagem à 

criança 

hospitalizada 

com dor 

oncológica 

crônica. 

7 enfermeiros, 

7 técnicos e 7 

profissionais 

de saúde (duas 

médicas, duas 

fisioterapeutas, 

uma assistente 

social, uma 

psicóloga e 

uma 

farmacêutica.) 

TEORIA 

FUNDAMEN

TADA NOS 

DADOS 

E30 
Silva (c) et al. 

(2019). 
Brasil 

Compreender 

as condições 

intervenientes 

na gestão do 

cuidado à 

criança com 

dor crônica 

oncológica 

hospitalizada. 

3 grupos de 7 

enfermeiras, 1 

por 7 técnicos e 

outro por 7 

outros 

profissionais. 

TEORIA 

FUNDAMEN

TADA NOS 

DADOS 

E31 Sjöberg, et al. Suécia Explorar o pediatras (n = EXPLORATÓ



 
 

 

 
 

51 

(2018). processo de 

como os 

profissionais 

de saúde 

melhoraram o 

cuidado de 

crianças 

submetidas à 

sedação para 

quimioterapia 

intratecal. 

2), anestesistas 

(n = 2), 

enfermeiras 

pediátricas 

(n = 3) e 

enfermeiros 

anestesistas (n 

= 5) com 5 a 25 

anos de 

experiência em 

cuidar de 

crianças com 

câncer 

RIO  

 

CONSTRUTI

VISTA 

E32 
Skeens, et al. 

(2019). 
EUA 

Explorar as 

percepções dos 

participantes 

sobre o 

sofrimento dos 

sintomas 

experimentado

s por crianças 

recebendo 

tratamento 

contra o câncer 

em ensaios 

clínicos, para 

determinar 

como o 

sofrimento dos 

sintomas é 

avaliado 

atualmente nas 

instituições 

COG e para 

identificar 

quais 

intervenções 

são usadas para 

reduzir o 

sofrimento dos 

sintomas para 

essas crianças. 

90 

participantes 

(24 

enfermeiras, 36 

enfermeiras de 

prática 

avançada, 1 

médico, 1 pai e 

1 

farmacêutico) 

DESCRITIVO 

E33 
Soares et al. 

(2016). 
Brasil 

Identificar a 

importância do 

brincar no 

cuidado 

paliativo de 

crianças com 

câncer 

11 

profissionais 

de a equipe de 

enfermagem, 

sendo 4 

enfermeiras e 7 

técnicos de 

DESCRITIVO 

 

ANÁLISE 

TEMÁTICA 



 
 

 

 
 

52 

hospitalizadas 

na 

percepção da 

equipe de 

enfermagem. 

enfermagem. 

E34 
TAFJORD 

 (2021) 
Noruega 

Expandir o 

conhecimento 

baseado em 

pesquisa das 

experiências de 

emoções 

pessoais dos 

enfermeiros 

neste campo e 

desenvolver 

uma teoria 

explicativa 

subsequente 

que estende o 

conceito 

existente de 

trabalho 

emocional 

especialmente 

na enfermagem 

12 enfermeiras 

oncopediatras 

TEORIA 

FUNDAMEN

TADA NOS 

DADOS  

 

CONSTRUTI

VISTA 

E35 
Weiner, et al. 

(2021) 
Suécia 

Descrever os 

desfechos 

relacionados às 

Deliberações 

de Casos 

Morais (DCM) 

que os 

profissionais 

de saúde 

(HCPs) na 

atenção ao 

câncer infantil 

consideravam 

importantes a 

fim de facilitar 

a 

implementação 

dos DCM na 

atenção ao 

câncer infantil 

na Suécia. 

161 healthcare 

providers 

(HCPs) 

(médico, 

enfermeiro, 

auxiliar de 

enfermagem, 

padre, 

psicólogo, 

assistente 

social, 

mantenedor de 

irmãos e 

ludoterapeuta 

hospitalar) 

DESCRITIVO 

E36 
Witt et al.  

(2018). 
Alemanha 

Relata os 

resultados de 

15 

profissionais 

EXPLORATÓ

RIO  



 
 

 

 
 

53 

um estudo 

piloto 

qualitativo 

alemão que 

investigou o 

potencial de 

uma 

intervenção 

fingida para 

pacientes 

jovens com 

leucemia a 

partir da 

perspectiva de 

pais e 

profissionais, a 

fim de 

reconhecer e 

considerar 

adequadament

e as 

oportunidades 

e obstáculos 

antes do início 

desta nova 

intervenção. 

de saúde, 

sendo 3 

enfermeiras, 2 

médicos, 3 

assistentes 

sociais, 2 

pedagogos, 1 

musicoterapeut

a, 4 psicólogos 

e 13 crianças 

em tratamento 

e 13 

responsáveis. 

 

INDUTIVO 

 


