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Resumo
INTRODUÇÃO: Atualmente um dos maiores problemas de saúde pública no mundo é o
câncer, devido a grande incidência e prevalência. Cuidados paliativos em pediatria é o
cuidado ativo e total prestado à criança, no contexto do seu corpo, mente e espírito, bem
como o suporte oferecido a toda a sua família. OBJETIVOS: Objetivo geral: Conhecer como
são prestados os cuidados paliativos a criança com câncer frente a literatura científica.
Objetivos específicos: Descrever os profissionais envolvidos na prestação de cuidados
paliativos a criança; descrever como são realizados os cuidados paliativos nas crianças;
apontar as contribuições do enfermeiro para os cuidados paliativos. METODOLOGIA:
Realizado um estudo de revisão integrativa da literatura. Foram utilizados artigos científicos
no período de 2012 a 2017 (primeiro trimestre), artigos completos, originais, gratuitos, nos
idiomas português e espanhol. Realizada busca de artigos científicos disponibilizados na
SCIELO (Scientific Eletronic Library Online) e na BVS (Biblioteca Virtual em Saúde) nas
bases de dados: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências em Saúde (LILACS),
National Libralyof Medicine (MEDLINE), Base de Dados de Enfermagem (BDENF), com o
uso dos descritores: Cuidado paliativo. Pediatria. Câncer infantil. RESULTADOS: Após
leituras os dados foram codificados em quatro categorias: 1 Minimização da dor e promoção
de conforto; 2 Comunicação (estabelecimento de vínculo e doação de carinho); 3 Uso do
brincar e 4 Trabalho multiprofissional. Chegou-se a conclusão, após levantamento dos
dados de maior prevalência entre os autores. Os artigos mostraram que os enfermeiros
reconhecem a importância e a eficácia dos cuidados paliativos. São utilizados para
proporcionar qualidade da terminalidade de vida à criança, tendo como prioridades, o alívio
da dor, a promoção de conforto, a comunicação, a doação de afeto e carinho e o o uso de
brincadeiras para que o processo de hospitalização seja menos traumático possível.
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Os estudos apontaram a importância dos cuidados paliativos
no processo de formação do enfermeiro, para que o mesmo vise proporcionar vida e morte
dignas aos seus pacientes. Neste contexto, os cuidados paliativos vêm em auxílio dos
enfermeiros para que reflitam sobre sua prática.
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THE NURSY AND PALLIATIVE CARE FOR THE CHILD WITH
CANCER: AN INTEGRATING REVIEW
Abstract
INTRODUCTION: Currently one of the biggest public health problems in the world is cancer,
due to its high incidence and prevalence. Palliative care in pediatrics is the active and total
care provided to the child in the context of their body, mind and spirit, as well as the support
offered to their entire family. OBJECTIVES: General objective: To know how palliative care is
provided to children with cancer in relation to scientific literature. Specific objectives:
Describe the professionals involved in the palliative care of the child; describe how palliative
care is performed on children; to point out the contributions of nurses to palliative care.
METHODOLOGY: An integrative literature review was carried out. Scientific articles were
used in the period from 2012 to 2017 (first quarter), complete, original, free, in the
Portuguese and Spanish languages. A search for scientific articles made available in
SCIELO (Scientific Electronic Library Online) and in the VHL (Virtual Health Library) in the
databases: Latin American and Caribbean Literature in Health Sciences (LILACS), National
Libralyof Medicine (MEDLINE), Nursing Database (BDENF), using the descriptors: Palliative
care. Pediatrics. Childhood cancer. RESULTS: After reading the data were codified in four
categories: 1 Minimization of pain and comfort promotion; 2 Communication (bonding and
giving of affection); 3 Use of play and 4 Multiprofessional work. The conclusion was reached
after the most prevalent data were collected between the authors. The articles showed that
nurses recognize the importance and effectiveness of palliative care. They are used to
provide quality of life termination to the child, having as priorities, pain relief, promotion of
comfort, communication, giving affection and affection and the use of games to make the
hospitalization process less traumatic. CONSIDERATIONS: The studies pointed out the
importance of palliative care in the nurses training process, so that it aims to provide dignified
life and death for their patients. In this context, palliative care comes to help nurses to reflect
on their practice.
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