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                                                                                                       Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo 

E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo 

Corro o lápis em torno da mão e me dou uma luva 

E se faço chover, com dois riscos tenho um guarda-chuva 

Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel 

Num instante imagino uma linda gaivota a voar no céu 

           

Vai voando, contornando a imensa curva norte-sul 

Vou com ela viajando Havaí, Pequim ou Istambul 

Pinto um barco a vela branco navegando 

É tanto céu e mar num beijo azul 

 

Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião rosa e grená 

Tudo em volta colorindo, com suas luzes a piscar 

Basta imaginar e ele está partindo, sereno e lindo 

E se a gente quiser ele vai pousar 

 

Numa folha qualquer eu desenho um navio de partida 

Com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida 

De uma América a outra consigo passar num segundo 

Giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo 

 

Um menino caminha e caminhando chega no muro 

E ali logo em frente a esperar pela gente o futuro está 

E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar 

Não tem tempo nem piedade nem tem hora de chegar 

Sem pedir licença muda nossa vida 

Depois convida a rir ou chorar 

 

Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá 

O fim dela ninguém sabe bem ao certo onde vai dar 

Vamos todos numa linda passarela 

De uma aquarela que um dia enfim 

Descolorirá 

 

Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo 

Que descolorirá 

E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo 

Que descolorirá 

Giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo 

Que descolorirá 

 

(Música: Aquarela. Composição: Toquinho / Vinícius de Moraes) 
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A escolha desta música se deu pelo fato de ser tocada na maioria dos encontros entre a 

pesquisadora e as crianças. É considerada por elas como o hino de liberdade. Será lembrada por 
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“(...) O menino me dá a mão 
E me fala de coisas bonitas 

Que eu acredito 
Que não deixarão de existir 
Amizade, palavra, respeito 

Caráter, bondade, alegria e amor (...)” 

(Milton Nascimento) 
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RESUMO 

FRANÇA, J. R. F. S. Cuidados Paliativos: relação dialógica entre enfermeira e crianças com 

câncer. 2014. 180f. Tese (Doutorado) - Centro de Ciências da Saúde, Universidade Federal da 

Paraíba, João Pessoa, 2014.  

INTRODUÇÃO: Os Cuidados Paliativos contemplam uma abordagem de tratamento físico, 

psicológico, espiritual e social para pacientes sem possibilidades terapêuticas e sua família, 

visando melhorar a qualidade de sua vida. Sua aplicação é sobremaneira importante, no 

âmbito do cuidado voltado para crianças com câncer, embasado na Teoria Humanística de 

Enfermagem. OBJETIVOS: Investigar como ocorre a relação dialógica entre enfermeira e 

criança com câncer sob Cuidados Paliativos, à luz da Teoria Humanística de Enfermagem. 

METODOLOGIA: Pesquisa de campo, de natureza qualitativa, consubstanciada na Teoria 

Humanística de Enfermagem, cujo cenário de investigação foi o Núcleo de Apoio a Crianças 

com Câncer na Paraíba, localizado em João Pessoa – PB. Participaram do trabalho onze 

crianças - seis do sexo masculino e cinco do feminino. Os dados foram coletados de junho a 

setembro de 2013. Para a produção do material empírico, utilizou-se a técnica do desenho-

estória. ANÁLISE DOS DADOS: Os dados foram categorizados e analisados à luz da Teoria 

Humanística de Enfermagem, com as seguintes fases: preparação da enfermeira cognoscente 

para chegar ao conhecimento; a enfermeira conhece intuitivamente o outro; a enfermeira 

conhece cientificamente o outro; a enfermeira sintetiza complementariamente as realidades 

conhecidas; sucessão do múltiplo para a unidade paradoxal como processo interno da 

enfermeira. Os dados obtidos foram categorizados nas seguintes categorias temáticas: 

sentimentos de crianças com câncer: importância dos Cuidados Paliativos pediátricos; 

vivências de crianças durante o tratamento oncológico: importância dos Cuidados Paliativos 

pediátricos e suas subcategorias: a busca por minimizar as repercussões diante do 

tratamento oncológico e a fé em Deus diante da situação vivenciada como força e esperança 

de cura; situações vivenciadas por crianças com câncer sob Cuidados Paliativos em busca 

do diagnóstico: importância da relação dialógica; a importância da brincadeira nos 

Cuidados Paliativos para a criança com câncer: valorização da alegria, do diálogo e da 

companhia. RESULTADOS: O estudo mostrou a importância dos Cuidados Paliativos, desde 

a descoberta da doença, para minimizar o sofrimento das crianças e de suas famílias. Elas 

destacaram a família como força para impulsioná-las a enfrentar a doença a partir da Fé em 

Deus. Assinalou também que as Instituições de Saúde e os órgãos que formam profissionais 

devem atuar conjuntamente no atendimento às crianças e às suas famílias, na resposta do 

diagnóstico correto e início do tratamento, e que o brincar, mediante a relação EU-TU da 

enfermeira com essas crianças, fundamentada nos Cuidados Paliativos, possibilitou o 

desenvolvimento de um processo terapêutico autêntico. CONSIDERAÇÕES FINAIS: As 

crianças pesquisadas partilharam um cuidar genuíno com a enfermeira, através da relação 

intersubjetiva entre elas, o que resultou no atendimento às suas necessidades no contexto dos 

Cuidados Paliativos. Este trabalho abre novos horizontes no campo da assistência, do ensino e 

da pesquisa em Enfermagem, com ênfase na valorização da relação dialógica entre enfermeira 

e crianças com câncer sem possibilidades terapêuticas de cura, fundamentado nos Cuidados 

Paliativos. Espera-se que possa subsidiar novas investigações sobre a temática, porquanto 

ainda são incipientes estudos que abordem a inter-relação dos Cuidados Paliativos com a 

Teoria Humanística com as crianças que vivenciam esse problema.  

Palavras-chave: Enfermagem. Cuidados Paliativos. Câncer. Criança. Teoria de Enfermagem.   
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ABSTRACT  

 

FRANÇA, J. R. F. S. Palliative Care: dialogical relation between nurse and children with 

cancer.2014. 180p. Thesis (Doctoral) – HealthScience Center, Federal University ofParaíba, 

João Pessoa, 2014. 

 

INTRODUCTION: Palliative Care contemplates an approach of physical, social, 

psychological and spiritual treatment for patients without therapeutic possibilities and their 

families, in order to improve the quality of their lives. Its application is particularly important 

in the context of care focused on children with cancer, based on the Humanistic Nursing 

Theory. OBJECTIVES. To investigate how occurs the dialogical relation between the nurse 

and the child with cancer under Palliative Care, in light of the Nursing Humanistic Theory. 

METHODOLOGY: Field research, of qualitative nature, embodied in the Humanistic Nursing 

Theory, which the investigation scenario was the Support Center for Children with Cancer of 

Paraíba, located in João Pessoa –PB. Participated in the study eleven children – six male and 

five female. Data were collected from June to September 2013. For the production of 

empirical data it was used the technique of story-drawing. DATA ANALYSIS: Data were 

categorized and analyzed in light of the Humanistic Nursing Theory, with the following 

phases: preparation of cognizant nursing to come to the knowledge; the nurse knows 

intuitively the other; the nurse knows scientifically the other; the nurse complementarily 

synthetizes the known realities; succession of multiple for the paradoxical unit as internal 

process of the nurse. Data obtained were categorized in the following thematic categories: 

feeling of children with cancer: importance of pediatric palliative care; experiences of 

children during the oncological treatment: importance of pediatric palliative care and its 

subcategories: the search to minimize the repercussions before the oncological treatment and 

the faith in God before the situation experienced as power and hope for cure; Situations 

experienced by children with cancer under Palliative Care searching for diagnosis: 

importance of the dialogical relation; importance of playingin Pediatric Palliative Care: 

appreciation of joy, dialogue and company. RESULTS: The study showed the importance of 

Palliative Care, since the discovery of the disease, to minimize the suffering of children and 

their families. They highlight the family as force to propel them to face the disease from the 

faith in God. It was also pointed out that the Institutions of Health and others which form 

professionals should act jointly in meeting the children and their families; in response to the 

correct diagnosis and the beginning of the treatment and that playing, through the relation 

ME-YOU of the nurse with these children, bases on Palliative Care, allowed the development 

of an authentic therapeutic process. FINAL CONSIDERATIONS: The children surveyed 

shared a genuine care with the nurse through intersubjective relation between them, which 

resulted in meeting their necessities in the context of palliative care. This research open new 

horizons in the field of assistance, teaching and research in nursing, with emphasis in the 

valorization of dialogical relation between nurse and children with cancer without therapeutic 

possibilities of cure, grounded in palliative care. It is hoped that this can subsidize new 

investigation on the thematic, for they are still incipient studies that address interrelationship 
of Palliative Care with the Humanistic Theory with the children who experience this problem. 

 

Keywords: Nursing. Palliative Care.Cancer. Child. Nursing Theory. 
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RESUMEN 

 
FRANÇA, J. R. F. S. Cuidados Paliativos: relación dialógica entre enfermera y niños con 

cáncer. 2014. 180f. Tesis (Doctorado) - Centro de Ciencias de la Salud, Universidad Federal 

de Paraíba, João Pessoa, 2014. 

 
INTRODUCCIÓN: Los Cuidados Paliativos contemplan un abordaje de tratamiento físico, 

psicológico, espiritual y social para pacientes sin posibilidades terapéuticas y su familia, buscando 

mejorar la calidad de su vida. Su aplicación es sobremanera importante, en el ámbito del cuidado 

dirigido a niños con cáncer, basado en la Teoría Humanística de Enfermería. OBJETIVO: 

Investigar cómo ocurre la relación dialógica entre enfermera y niño con cáncer bajo Cuidados 

Paliativos, a la luz de la Teoría Humanística de Enfermería.  

METODOLOGÍA: Investigación de campo, de naturaleza cualitativa, consubstanciada en la 

Teoría Humanística de Enfermería, cuyo escenario de investigación fue el Núcleo de Apoyo a 

Niños con Cáncer en Paraíba, ubicado en João Pessoa – PB. Participaron del trabajo once niños - 

seis del sexo masculino y cinco del femenino. Los datos fueron recopilados de junio a septiembre 

de 2013. Para la producción del material empírico, se utilizó la técnica del dibujo-historia. 

ANÁLISIS DE LOS DATOS: Los datos fueron categorizados y analizados a la luz de la Teoría 

Humanística de Enfermería, con las siguientes fases: preparación de la enfermera cognoscente 

para llegar al conocimiento; la enfermera conoce intuitivamente al otro; la enfermera conoce 

científicamente al otro; la enfermera sintetiza complementariamente las realidades conocidas; 

sucesión del múltiplo para la unidad paradójica como proceso interno de la enfermera. Los datos 

obtenidos fueron categorizados en las siguientes categorías temáticas: sentimientos de niños con 

cáncer: importancia de los Cuidados Paliativos pediátricos; vivencias de niños durante el 

tratamiento oncológico: importancia de los Cuidados Paliativos pediátricos y sus subcategorías: 

la búsqueda por minimizar las repercusiones frente al tratamiento oncológico y la fe en Dios 

delante de la situación vivida como fuerza y esperanza de cura; situaciones vividas por niños con 

cáncer bajo Cuidados Paliativos en búsqueda del diagnóstico: importancia de la relación 

dialógica; importancia del jugar en los Cuidados Paliativos pediátricos: valorización de la 

alegría, del diálogo y de la compañía. RESULTADOS: El estudio mostró la importancia de los 

Cuidados Paliativos, desde el descubrimiento de la enfermedad para minimizar el sufrimiento de 

los niños y de sus familias. Ellos destacaron a la familia como fuerza para impulsarlos a enfrentar 

la enfermedad a partir de la fe en Dios. Se señaló también que las Instituciones de Salud y los 

órganos que forman profesionales deben actuar conjuntamente en el atendimiento a los niños y a 

sus familias, en la respuesta del diagnóstico correcto e inicio del tratamiento, y que el jugar, 

mediante la relación YO-TÚ de la enfermera con esos niños, fundamentada en los Cuidados 

Paliativos, posibilitóel desarrollo de un proceso terapéutico auténtico. CONSIDERACIONES 

FINALES: Los niños investigados dividieron un cuidar genuino con la enfermera, através de la 

relación intersubjetiva entre ellos, lo que resultóen el atendimiento a sus necesidades en el 

contexto de los Cuidados Paliativos. Este trabajo abre nuevos horizontes en el campo de la 

asistencia, de la enseñanza y de la investigación en Enfermería, conénfasisen la valorización de la 

relación dialógica entre enfermera yniños con cáncer sin posibilidades terapéuticas de cura, 

fundamentado en los Cuidados Paliativos. Se espera  que pueda subsidiar nuevas investigaciones 

sobre la temática, pues aún son incipientes los estudios que abordanla interrelación de los 

Cuidados Paliativos conla Teoría Humanística conlos niños que viven ese problema. 

 

Palabras-clave: Enfermería. Cuidados Paliativos. Cáncer. Niño. Teoría de enfermería. 
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1.1 Aproximação com a temática 

Ao realizar minha escolha profissional, optando por cursar Enfermagem, assim o fiz por 

desejar lidar com pessoas e, para, além disso, cuidar delas e acreditar que o cuidado permeia 

todas as necessidades do ser humano em seu sentido mais amplo, do nascer ao morrer. Nesse 

apreço pela Enfermagem, está a motivação para o desenvolvimento dessa temática por causa 

de minha afinidade pessoal com o trabalho que envolve o cuidado com o paciente com câncer 

sem possibilidades terapêuticas de cura, em particular, de crianças, desde a época da minha 

graduação em Enfermagem. Durante o curso, tive a oportunidade de cursar disciplinas como 

Enfermagem em Pediatria, que, entre seus diversos conteúdos, abordava a criança com 

câncer. O assunto, que, antes, já despertava interesse, possibilitou-me conhecer mais o tema.  

Essa experiência foi ampliada com a realização de estágios curriculares e 

extracurriculares em Instituições de Saúde especializadas no diagnóstico e na terapêutica em 

Oncologia, em unidades de internação clínica, cirúrgica e de terapia intensiva. Nesse 

caminhar, acompanhei crianças com câncer fora de possibilidades terapêuticas de cura e 

procurava prestar uma assistência humanizada pautada no respeito, na comunicação e na 

valorização. Questionava-me constantemente sobre como seria possível cuidar de alguém cuja 

morte se apresentava inevitável e lhe proporcionar uma qualidade de vida melhor, visto que o 

enfoque dos Cursos de Graduação da área de Saúde, principalmente o de Enfermagem, 

consiste em tratar de doenças e salvar vidas, porém, os profissionais ainda não são preparados 

para cuidar do indivíduo cujas doenças não têm cura e para quem a morte é uma ameaça 

concreta, embora não iminente.  

Durante minha formação acadêmica, também me interessava por novas ações que 

envolvessem cuidar de crianças com câncer sem possibilidades terapêuticas de cura, que 

propiciassem um cuidado humanizado, pautado na relação dialógica enfermeiro e criança, e 

que as ações desse cuidado fossem contempladas para além das atribuições técnicas do 

profissional, sem discordar de sua importância para melhorar as condições físicas do paciente.  

A relação dialógica requer que se compreenda o significado da vida no processo do 

cuidado, porquanto aborda a capacidade de se perceber e compreender o ser humano em sua 

experiência de vida e mobiliza os mais variados sentimentos e emoções. As diferentes 

situações vivenciadas pela criança com câncer são perpassadas pelo complexo e pelo 

constante cuidado profissional direcionado à manutenção de sua saúde física e mental, o qual 

deve ser humanizado. 
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Uma vez graduada, passei a atuar como enfermeira da Estratégia Saúde da Família 

(ESF). Ao exercer atividades no campo administrativo e na assistência aos usuários, tive a 

oportunidade de assistir crianças com câncer sem possibilidades de cura, que se encontravam 

totalmente dependentes de cuidados específicos, visto que a doença avançava 

progressivamente, em sinais e sintomas, e elas ficavam cada vez mais fragilizadas. 

Essa experiência me permitiu ampliar conhecimentos sobre o processo de morte e 

morrer, porque, em minha formação, não cursei nenhuma disciplina direcionada a essa 

temática; todavia, procurava realizar leituras relacionadas ao assunto e, na prática, procurava 

assistir os pacientes com doenças sem possibilidades terapêuticas de cura, especificamente as 

crianças. Procurava atender as suas necessidades biopsicossociais, de forma humanizada, uma 

vez que se encontravam muito fragilizadas devido à doença, tendo como referencial a ética, o 

respeito e a dignidade do ser humano, visualizando cada criança como um ser singular. Por 

isso, passei a consultar a literatura que trata dos Cuidados Paliativos, com o intuito de 

entendê-los de maneira mais específica. 

Ao ingressar no Núcleo de Estudos e Pesquisas em Bioética (NEPB), do Centro de 

Ciências da Saúde (CCS) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), aprofundei os 

conhecimentos no campo dos Cuidados Paliativos e tive a oportunidade de participar da 

elaboração e da publicação de artigos científicos relacionados à temática, durante minha 

trajetória profissional na Enfermagem, a saber: Cuidados Paliativos: produção científica em 

periódicos online no âmbito da Saúde; Cuidados Paliativos a pacientes terminais: um enfoque 

na Bioética; Cuidados Paliativos: uma análise conceitual. 

Ao ingressar no Mestrado, desenvolvi um estudo em que investiguei como os 

enfermeiros assistenciais compreendiam os Cuidados Paliativos voltados para a criança com 

câncer. Ao cursar disciplinas como Fundamentos Teórico-filosóficos do Cuidar em 

Enfermagem e Processo de Cuidar em Enfermagem, busquei aprofundar os meus 

conhecimentos sobre as teorias de Enfermagem, o que me possibilitou optar pela Teoria 

Humanística como fundamento teórico para subsidiar o meu trabalho no Mestrado. Esta teoria 

expressa que “[...] a relação entre enfermeira e cliente tem por objetivo o bem-estar e o estar 

melhor do cliente, que participa como sujeito ativo do processo e que vê na enfermeira 

possibilidades de ajuda e suporte”
1
. 

Optei, então, por trabalhar com enfermeiros assistenciais no cuidado de crianças com 

câncer sem possibilidades terapêuticas de cura, visando mostrar a importância de uma 

abordagem centrada nessas crianças, mediante uma relação autêntica dos enfermeiros com 
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elas, pautada nos Cuidados Paliativos, e promover o desenvolvimento de um processo 

terapêutico.  

Considerando a importância dos Cuidados Paliativos para a assistência de enfermagem 

voltada para a criança com câncer que não apresenta possibilidades terapêuticas de cura, na 

pesquisa de Mestrado, de maneira mais ampla, analisei o modo como acontecia a relação 

dialógica entre os enfermeiros e as crianças com câncer, tendo como base a Teoria 

Humanística, por meio da qual constatei que os enfermeiros utilizam estratégias úteis e 

adequadas de Cuidados Paliativos através da relação dialógica com as crianças com câncer e 

suas famílias, no contexto dos referidos cuidados, ressaltando a importância de se cuidar delas 

considerando sua totalidade, e não, apenas, a doença.  

Os resultados da dissertação evidenciaram, ainda, a valorização dos Cuidados 

Paliativos como uma prática humanística para minimizar o sofrimento dessas crianças, com 

ênfase na relação dialógica entre o profissional e elas.  Além disso. Ficou evidente que os 

enfermeiros tinham a necessidade de assistir a criança de maneira holística, tendo como base 

os cuidados referenciados. Ademais, são incipientes pesquisas que abordem a inter-relação 

dos Cuidados Paliativos com a Teoria Humanística direcionada às crianças. 

 Durante minha trajetória como mestranda, junto ao NEPB desenvolvi pesquisas sobre 

a Teoria Humanística de Enfermagem, Cuidados Paliativos e criança com câncer, como: 

Cuidados Paliativos: relação dialógica entre enfermeiros e crianças com câncer; Importância 

da comunicação nos Cuidados Paliativos em oncologia pediátrica: enfoque na Teoria 

Humanística de Enfermagem; Cuidados Paliativos com Pacientes Terminais: enfoque na 

Bioética; Cuidados Paliativos: resgate histórico; Cuidados Paliativos: produção científica em 

periódicos online no âmbito da saúde. Todas essas pesquisas foram publicadas nas seguintes 

revistas científicas: Revista Latino Americana de enfermagem (RLAE), da Universidade de 

São Paulo (USP); Revista da Universidade Federal de Pernambuco e Revista Temas em 

Saúde do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). 

Com a finalidade de ampliar o conhecimento acerca dos Cuidados Paliativos com os 

pacientes com enfermidades progressivas, incapacitantes, incuráveis e que evoluirão para a 

morte, como as crianças com câncer que não apresentam possibilidade terapêutica de cura, 

por exemplo, participei de um Curso de Capacitação em Cuidados Paliativos a distância, 

promovido pela Pinus Longaeva, de São Paulo.  

Ao adentrar o Curso de Doutorado, iniciei uma Especialização em Cuidados 

Paliativos, também provida pela Pinus Longaeva de São Paulo. Com esses cursos, aprofundei 

ainda mais os conhecimentos sobre a temática. Quanto à pesquisa do Doutorado, é importante 
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mencionar que continuei a desenvolver e publicar pesquisas, junto ao NEPB sobre a Teoria 

Humanística de Enfermagem, Cuidados Paliativos e criança com câncer, como: Cuidados 

Paliativos à Criança com Câncer; Vivência de Enfermeiros no Cuidar em Enfermagem à 

Criança em Fase Terminal: um estudo à luz da teoria humanística; Produção científica sobre a 

Teoria Humanística de Enfermagem: uma revisão integrativa da literatura. Todas essas 

pesquisas foram publicadas nas seguintes revistas científicas: Revista de Enfermagem da 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ); Revista Ciência, Cuidado e Saúde, da 

Universidade Estadual de Maringá; Revista da Universidade Federal de Pernambuco. 

O apreço por trabalhar diretamente com a criança com câncer sem possibilidade 

terapêutica de cura, tendo como objeto de estudo os Cuidados Paliativos pautados na Teoria 

Humanística, adveio da incipiência de estudos acerca da temática e da minha experiência no 

campo de coleta de dados da pesquisa de Mestrado. Nessa ocasião, chamavam-me a atenção 

diferentes situações das crianças em relação ao seu cuidado, entre elas, os chamados que, não 

raras vezes, não eram atendidos e a falta de diálogo entre as crianças e o enfermeiro, o que 

gerava nelas sentimentos de angústia e de tristeza que comprometiam o seu bem-estar.  

 Optei, então, por trabalhar com crianças oncológicas sem prognóstico de cura, mas 

não em morte iminente, pois, ao contrário de grande parte das crianças em processo de 

morrer, com as quais convivi em minha prática profissional, as crianças com câncer sem 

possibilidades terapêuticas de cura que ainda não vivenciavam esse processo tinham suas 

habilidades cognitivas preservadas, razão por que podiam se expressar por meio da fala.  

Essa realidade despertou em mim o desejo de desenvolver uma pesquisa em que 

pudesse explorar e aprofundar a compreensão sobre essa problemática, por isso, resolvi dar 

continuidade à investigação proposta para analisar como ocorre a relação dialógica entre a 

enfermeira (pesquisadora) e a criança com câncer, a partir da essência dos Cuidados 

Paliativos, tendo como fio condutor a Teoria Humanística de Enfermagem. Nesse sentido, 

deve-se estimular o desenvolvimento de estudos que valorizem essa relação, no contexto do 

cuidado no campo da Enfermagem.  

 

1.2 Considerações iniciais 

 

 O ato de cuidar emana de uma dimensão subjetiva maior do que o próprio ser 

humano, pois se origina da vida. É inerente à condição humana, desde o nascimento até a 

finitude, e se constitui como uma necessidade primordial do homem no processo de viver, por 
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se apresentar como um dispositivo de apoio, sustentação e proteção para garantir a vida e sua 

continuidade, sem o qual o ser humano não vive. Esse é mais que um ato consciente diante de 

uma circunstância de vida – contempla o componente humanístico ao promover a 

continuidade da espécie humana de modo saudável e se insere no contexto da liberdade e da 

autonomia, tanto no âmbito individual quanto no coletivo, visto que cuidar propicia condições 

para se ter uma vida saudável e em benefício do bem comum
2
. 

O cuidar permeia uma ação relacional, que exige doação e proximidade (mediante a 

presença do ser que cuida e do que é cuidado) e incorpora subjetividade, afetividade, amor, 

humanização, coragem, respeito, palavra, gestos corporais, ato de tocar e percepção, além da 

técnica
2
. Nesse sentido, empreende ações que tocam o ser humano em sua essência

3
. 

 Nessa perspectiva, o cuidado é um movimento em direção a algo ou a alguém que é 

motivo de interesse ou preocupação na relação do cuidar. Nessa relação, ocorre uma troca no 

encontro do ser que cuida com o que é cuidado, logo, o cuidado permite que o outro “[...] 

expresse sua vulnerabilidade, revele como está vivenciando sua experiência em sua 

circunstância, favorecendo a confiança para desnudar-se em sua interioridade, em sua 

totalidade [...]”
4:71

. 

Cuidar de alguém requer empatia, humildade, cordialidade, ternura, preocupação e 

responsabilização, mediante o estabelecimento de uma relação de confiança. O cuidado, nessa 

perspectiva, é humanizado. “O ser que necessita de cuidado, reconhecendo a importância de 

cuidado, autoriza o cuidado ao cuidador, confia seu ser a ele e, quando ocorre um verdadeiro 

encontro, ambos auferem benefícios, podendo tornar-se um encontro transformativo”
4:67

.  

O encontro entre o ser que cuida e o ser que é cuidado deve ser subsidiado por valores 

e princípios delineadores de suas ações, num contexto relacional. Assim sendo, é importante 

ressaltar que toda situação de cuidado é antropobiológica, porque situa as pessoas em seu 

contexto de vida, respeitando seus costumes, hábitos de vida, crenças e valores
5
. 

O ato de cuidar, em Enfermagem, deve ter como fio condutor o respeito à dignidade 

do ser humano, portanto, é imprescindível considerar o paciente na sua singularidade. O 

cuidar, de um modo geral, não visa apenas à cura de doenças, mas, sobretudo, objetiva a 

qualidade de vida pela satisfação das necessidades de cada ser humano
3
. Isso significa que se 

devem reconhecer as diferenças individuais e a necessidade de proporcionar uma assistência 

direcionada para cada ser especial (criança, adolescente, adulto, idoso e paciente na 

terminalidade da vida)
6
.   

Com base nessas considerações, o ato de cuidar é compreendido como um 

empreendedor de ações que tocam o ser humano em sua essência e enfocam a importância do 
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cuidado para o ser que o recebe e para o ser que cuida ao expressar: “[...] quem é cuidado 

sente-se acolhido, digno, humano, vivo; quem cuida recebe conhecimento, vivência, 

sensibilidade, gratidão e respeito”
3:396

. Essa é uma troca paradoxal sem perdas e ganhos 

adquiridos e somados aos participantes que, sem perceber, tocam e deixam-se tocar pelo outro 

através do toque, da escuta e do olhar atentos e de gestos corporais
3
. 

É oportuno assinalar que o ato de cuidar, além de restaurar a saúde, visa, sobretudo, ao 

bem-estar do ser doente dentro de suas limitações, e não, apenas, a cura da doença. Essa é 

uma ação constante em diversos campos de atuação em saúde, especialmente na área de 

Enfermagem, uma profissão complexa por apresentar uma diversidade de elementos que 

entram em sua composição e em sua prática. 

Assim, o cuidado é considerado como essência para a Enfermagem porque, para os 

que a exercem, evidencia-se através do seu entendimento e se firma não somente como um 

objeto de ação, mas também no compromisso com o bem-estar geral do paciente e como uma 

forma de ser, de viver e de se expressar, visando preservar a dignidade humana e a vida. 

Portanto, trata-se de um modo de ser no mundo, que fundamenta as relações com os outros e 

atribui significados às experiências vividas
7
.  

No que tange ao cuidado em Oncologia Pediátrica, este não se limita à realização do 

procedimento, mas inclui, sobretudo, o aspecto emocional, cognitivo, da percepção, do 

conhecimento e até mesmo da intuição, desenvolvendo habilidade para ajudar as crianças a 

encontrarem suas potencialidades e a lidarem com as adversidades do tratamento
8
. 

A configuração do câncer infantil gera necessidades específicas na área da assistência 

e impõe transformações nas práticas de saúde organizadas para atender à criança 

potencializando ganhos para ela e sua família. Isso lhe propicia uma forma de se adaptar com 

mais facilidade à doença e o desenvolvimento de estratégias de enfrentamento diante de 

situações adversas, com o intuito de minimizar os efeitos negativos e lhes proporcionar uma 

vida melhor, principalmente quando não há mais possibilidade terapêutica de cura para a 

criança. Nesse sentido, destaca-se a importância dos Cuidados Paliativos. 

A assistência prestada pelo enfermeiro à criança com de câncer com a aplicação dos 

Cuidados Paliativos é sobremaneira importante porque é esse profissional quem fica mais 

tempo em contato com ela e por ser um dos principais prestadores desse cuidado integral
9
. 

Na criança com câncer fora de possibilidades terapêuticas de cura, a morte eclode no 

cotidiano da assistência e não há como ocultá-la. Portanto, para que o enfermeiro possa lhe 

prestar uma assistência adequada, só a competência técnica de alto nível não é suficiente. O 

enfermeiro deve ser sensível ao sofrimento humano e ser capaz de se envolver e de aliar e 
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contemplar as diversas características que lhe são concernentes e privilegiar os seus aspectos 

sociais e psicoespirituais.
 

O cuidar é concebido como a essência das relações do enfermeiro e o fundamento de 

sua ciência, que transcende os ideais técnicos e de cura, uma vez que proporciona e restaura o 

bem-estar físico, psíquico e social do paciente e estende as possibilidades de viver e 

prosperar, com vista ao seu bem-estar, à sua integridade moral e à sua dignidade
10

. Essa é uma 

característica intrínseca ao ser humano, e o enfermeiro precisa demonstrar habilidade para 

zelar o seu paciente, dar-lhe atenção, preocupar-se com ele, ter compromisso, 

responsabilidade, compreendê-lo, comunicar-se com ele, ser amoroso e solícito e respeitar sua 

individualidade, como nos Cuidados Paliativos. 

Para isso, deve ser estabelecida a relação dialógica entre ele e a criança com câncer 

sem possibilidades terapêuticas de cura, embasada nos Cuidados Paliativos, porquanto esse é 

um recurso terapêutico importante e efetivo por trabalhar os sentimentos que a situação lhes 

desperta, respeitando sua liberdade e reconhecendo sua dignidade nas circunstâncias mais 

adversas, principalmente quando fundamentado nos princípios da Teoria Humanística de 

Enfermagem
11

. 

Saliente-se que a literatura nacional e a internacional são carentes de estudos que 

abordem os Cuidados Paliativos voltados para a criança com câncer, com base na Teoria 

Humanística de Enfermagem que, como aporte teórico desta investigação, possibilita a 

descoberta e a construção de uma nova forma de cuidar da criança com câncer fora de 

possibilidade terapêutica de cura, sem deixar de contemplar os seus familiares.  

Desse modo, é possível humanizar a assistência, visto que ela oferece inúmeras 

possibilidades para melhorar a qualidade de vida dessa criança por meio da relação dialógica, 

que aponta uma nova forma de os profissionais da área de Enfermagem compreenderem os 

Cuidados Paliativos, consubstanciados na experiência existencial do fenômeno e o significado 

da vida no processo do cuidado, uma vez que aborda a capacidade de percepção e 

compreensão do ser humano na própria experiência de vida e mobiliza as mais variadas 

emoções e sentimentos
12

. Por essa razão, é imprescindível valorizar a Teoria Humanística 

para fundamentar a prática dos Cuidados Paliativos ao assistir à criança fora de possibilidade 

terapêutica de cura, tendo como fio condutor a relação dialógica no processo interacional do 

cuidado.  

Reportando-me a uma nova perspectiva de cuidar, no campo da investigação 

científica, e considerando a relevância da temática e o quantitativo ínfimo de estudos acerca 

dos Cuidados Paliativos embasados na Teoria Humanística de Enfermagem, em relação ao 
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cuidado com a criança portadora de câncer, no âmbito nacional e no internacional, foi que 

passei a me interessar em desenvolver o presente estudo, que poderá contribuir para que os 

profissionais possam oferecer aos seus pacientes uma assistência holística, visando melhorar a 

qualidade de sua assistência. 

 Nessa perspectiva, o estudo partiu da seguinte questão norteadora: Como ocorre a 

relação dialógica entre a enfermeira e a criança, sob Cuidados Paliativos? Para responder a 

essa questão, a pesquisa tem o objetivo de investigar como ocorre a relação dialógica entre 

enfermeira e criança com câncer, sob Cuidados Paliativos, à luz da Teoria Humanística de 

Enfermagem. 
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2 Cuidados Paliativos: revendo a literatura 

 

Estória da vida de uma criança – Vermelho 
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Neste capítulo, é feita uma abordagem teórica sobre um conjunto de assuntos 

relevantes para a temática do trabalho. Inicialmente, são feitas algumas considerações a 

respeito da contribuição dos autores no que diz respeito aos conceitos dos Cuidados 

Paliativos; na sequência, é feita uma abordagem sobre a história desses cuidados nos âmbitos 

internacional e nacional, com questões relativas à criança com câncer e aos Cuidados 

Paliativos e sua importância para a prática do enfermeiro, de forma geral e, em especial, a 

essa criança. 

A fundamentação aqui apresentada está longe de se esgotar e será aprofundada e 

completada no decurso do desenvolvimento do trabalho, nomeadamente no capítulo da 

discussão dos dados obtidos. 

 

2.1 Cuidados Paliativos: conceituação 

 

O termo paliativo deriva do latim pallium, que significa capa, manto e que, nesse 

caso, simboliza proteção e acolhimento ao ser humano, concomitante com a intenção de 

ocultar o que está subjacente; no caso, os sintomas referentes à progressão da doença. Denota, 

no âmago dos Cuidados Paliativos, a proteção da dignidade e do valor do paciente como 

pessoa, quando a cura de determinada doença não é mais possível. Portanto, esses são os 

princípios dessa filosofia.  

Nesse contexto, surge a perspectiva de cuidar, e não, somente, de curar como foco 

principal. Em latim, pallium ou pallia e omoforium são vestimentas usadas pelo Papa e pelo 

bispo, respectivamente. Existe uma teoria que faz sua vinculação à figura do Bom Pastor, 

concebida na era cristã inicial, o qual carrega o cordeiro nos ombros, cuja lã era destinada a 

fazer a pallia. O animal era solenemente apresentado ao altar por irmãs do Convento de Santa 

Agnes, que também teciam a pallia
13

. 

Vê-se, então, que há uma profunda ligação entre esses marcos históricos acerca do 

conceito dos Cuidados Paliativos e a natureza do sagrado e da espiritualidade. Ainda hoje, 

essa vestimenta é usada na liturgia católica. Em português, a palavra paliativo obteve um 

significado menos importante, uma vez que designava a solução temporária e sem integração, 

com o sentido amplo de remediar provisoriamente
14

. 

No ano de 1990, a OMS estabeleceu princípios para os cuidados com o ser diante da 

morte, os quais, em termos de cuidados, afirmam a vida e reconhecem a morte como um 

processo natural
15

; também, integram os aspectos psicológicos e espirituais do cuidado com o 
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paciente e oferecem um sistema de suporte para ajudá-los a viver o mais ativamente possível, 

auxiliando a sua família a cooperar durante a doença e a trabalhar o seu próprio luto e perda. 

Portanto, a OMS, define os Cuidados Paliativos como “[...] os cuidados totais e ativos ao 

paciente, quando a doença não responde mais aos tratamentos curativos e quando o controle 

da dor e de outros sintomas psicológicos, sociais e espirituais tornam-se prioridade”
15

. 

Em 1998, a OMS categorizou, em 1998, os Cuidados Paliativos como o último estágio 

de cuidado: “[...] cuidados oferecidos por uma equipe interdisciplinar voltados para pacientes 

com doença em fase avançada, ativa, em progressão, cujo prognóstico é preservado, sendo o 

foco da atenção é a qualidade de vida”
16

. No entanto, alertou que os conceitos de Cuidados 

Paliativos elegidos tornavam subjetivo o entendimento do momento de decretar a falência de 

um tratamento, o que é temeroso e pode se constituir como uma decisão inoportuna. Assim, 

em 2002, acrescentou:  

 

Cuidado Paliativo é a abordagem que promove qualidade de vida de 

pacientes e seus familiares, diante de doenças que ameaçam a continuidade 

da vida, através de prevenção e alívio do sofrimento. Requer a identificação 

precoce, avaliação e tratamento impecável da dor e outros problemas de 

natureza física, psicossocial e espiritual
17:82

.
 

 

 

Há que se ressaltar que a OMS considera os Cuidados Paliativos como uma prioridade 

da política de saúde e recomenda que sua abordagem seja programada e planificada, numa 

perspectiva de dar assistência e apoio global aos múltiplos problemas dos doentes cuja doença 

esteja em fase mais avançada e, portanto, estão no final da vida. Ficou claro, em todas as 

definições, que o foco dos Cuidados Paliativos é o alívio global do sofrimento humano, 

ocasionado por uma situação de proximidade da morte por doença crônica avançada. 

 A International Association of  Hospice and Palliative Care (Associação Internacional 

de Hospice e Cuidados Paliativos) denomina que o Cuidado Paliativo é aquele direcionado ao 

paciente com doença ativa, progressiva e avançada e com uma expectativa de vida encurtada, 

para quem o foco do cuidado é o alívio e a prevenção do sofrimento e a promoção da 

qualidade de vida, por meio de avaliação precoce do tratamento da dor e de outros problemas 

físicos, psicossociais e espirituais
18

. 

Cabe assinalar que esse tipo de cuidados pode e deve ser propiciado ao paciente desde 

o início da descoberta da doença, seja terminal ou não, mas com mais ênfase no processo de 

terminalidade, quando as intervenções não visam à cura, mas ao alívio dos sintomas e do 

sofrimento.  



 
 

30 

Do ponto de vista operacional, quando se colocam em prática os Cuidados Paliativos, 

eles devem contemplar um tratamento holístico, ou seja, um cuidado integral e humanizado, 

em que se propicia o controle dos sintomas do paciente com enfermidades crônico-

degenerativas ou em fase terminal, buscando-se atender às necessidades físicas, psicológicas, 

espirituais e sociais, estando ele hospitalizado ou não. Tais cuidados se estendem, também, ao 

período de luto da família, em que se busca melhorar a qualidade de vida do paciente e de sua 

família 
19

. 

Ao considerar que a filosofia dos Cuidados Paliativos centra-se no ato de cuidar, 

apresenta os seguintes princípios básicos:  

 

a) cuidar integralmente da pessoa, levando-se em conta os aspectos 

físicos, emocionais, sociais e espirituais; b) trabalhar com a família do 

doente, que é núcleo fundamental de apoio; c) promover a autonomia e a 

dignidade do doente. Isto implica elaborar com eles os objetivos 

terapêuticos, estabelecendo-se uma relação franca e honesta; d) promover 

o conceito ativo de terapia. Não se pode aceitar como válida a atitude que 

diz: “não há mais nada há fazer.” O cuidar continua quando não se pode 

mais curar; e) propiciar em torno do doente uma atmosfera de respeito, 

apoio e comunicação. Isto influi muito no controle dos sintomas; f) 

contar com o trabalho multidisciplinar dos profissionais6:8. 
 

 

A progressão dos sinais e dos sintomas somatiza-se com os fatores psíquicos e 

emocionais e gera ainda mais sofrimento. Logo, diante dos múltiplos aspectos envolvidos 

nesses cuidados, cujo objetivo é de melhorar a qualidade de vida, e não, a quantidade dos dias 

de vida, através do controle dos sintomas do corpo, da mente, do espírito e do social, é 

importante destacar que eles se utilizam de uma abordagem multiprofissional. Essa equipe 

deve ser composta por médicos, psiquiatras, enfermeiros, fisioterapeutas, assistentes sociais, 

psicólogos, terapeuta ocupacional, farmacêutico, nutricionista, dentista e fonoaudiólogo, além 

do apoio religioso, e devem ter como suporte uma equipe interdisciplinar, que deve ser 

devidamente treinada para aplicar a filosofia e a prática paliativa de cuidar 
20,21

. Para tanto, 

essa equipe deve 

 

[...] estratégias terapêuticas para um cuidado contínuo, acreditando-se nas 

queixas de dor do indivíduo, investigando-se sua severidade, sem a intenção 

de apropriação do humano, mas com o objetivo maior, o cuidar da 

recuperação, sem jamais perder a totalidade do ser, cuja individualidade 

integra corpo, mente e espírito
22:38

. 
 

Assim, cuidar paliativamente requer um tratamento mais ativo, abrangente e 

complexo, na acepção da abordagem multidisciplinar. Essa abordagem é imprescindível para 
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a assistência paliativa, uma vez que implica demonstrar que nenhuma profissão consegue 

abranger todos os aspectos envolvidos no tratamento do paciente na finitude da vida. Isso 

demonstra o quanto o trabalho em equipe é importante, porquanto permite a sinergia de 

habilidades dos diferentes profissionais para se promover uma assistência que seja, ao mesmo 

tempo, integral e humanizada.  

É relevante notar que, na aplicação dos Cuidados Paliativos, deve-se contemplar 

também a família que, na maioria das vezes, é abraçada pela equipe multiprofissional, pois ela 

compartilha do sofrimento do paciente. Esse momento é importante e decisivo por se terem 

esgotado todos os recursos terapêuticos de que se dispõe antes de referir um enfermo como 

terminal, haja vista que esses cuidados se prolongam depois da sob a forma de atendimento ao 

luto dos familiares
23

. Ademais, os Cuidados Paliativos possibilitam que a família integre ao 

cuidado valores, crenças e práticas culturais e religiosas que ela professa
24

. 

O universo do mundo familiar é composto a partir de um emaranhado de emoções e 

ações pessoais e culturais, uma vez que a família tem a sua base em meio a uma gama de 

emoções e ações pessoais e culturais. Este universo é único para cada família e está presente 

na sociedade como meio social, que varia segundo as épocas
25

. Nesse contexto, os Cuidados 

Paliativos envolvem ações interativas, com base no conhecimento e no respeito aos valores, às 

crenças e às práticas culturais e religiosas da pessoa, através de uma relação dinâmica, cujo 

cuidado abrange uma visão humanística. Ao se cuidar de uma pessoa que não apresenta mais 

possibilidade terapêutica de cura, precisa-se “[...], saber quem é essa pessoa e a sua família, 

quais são as suas capacidades, as suas necessidades e limitações [...]”
26:5

.  
 

A família, no contexto dos Cuidados Paliativos, necessita de bastante apoio nessa fase, 

em que o cuidado com o paciente sem possibilidades terapêuticas deve ser realizado de forma 

que supra rapidamente as suas necessidades, visando a garantir o controle da dor e dos demais 

sintomas e aliviar-lhe os desconfortos, mediante informações claras e cuidados adequados. 

Isso promove segurança para ele e seus familiares e apoio nesse momento difícil de suas vidas 

27
. 

A qualidade da assistência e sua relação com os níveis de comprometimento da saúde 

humana é uma concepção herdada da medicina curativa, que priorizava a boa qualidade da 

assistência aos pacientes com mais chances de superar os estados mórbidos em detrimento dos 

terminais. Contraditoriamente, os Cuidados Paliativos baseiam-se na concepção de que, ainda 

que o paciente tenha diagnóstico de uma doença que não tem mais possibilidade terapêutica 

de cura e, portanto, esteja em fase terminal, ele não se resume a um corpo físico pelo qual 

nada pode ser feito, mas uma pessoa capaz de fazer da vida uma experiência de crescimento e 
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de realização, com o direito de ser bem cuidado
28

. Envolvem desde as boas práticas de 

cuidados técnicos até questões mais globais, tendo como eixo norteador a Bioética. 

O respeito a todos os princípios da Bioética garante a primazia dos Cuidados 

Paliativos. Os profissionais devem disponibilizar seus conhecimentos, valores éticos e sua 

dedicação a serviço do doente, maximizar os possíveis benefícios e minimizar os possíveis 

riscos
29

. Tudo isso proveniente do trabalho intelectual, técnico, emocional e científico 

relativos à saúde humana, mediante a dimensão relacional do humano, de maneira que o ato 

de cuidar sinaliza para um modo específico de se relacionar com o outro. 

Nesses termos, os Cuidados Paliativos têm múltiplas interfaces com questões 

relacionadas à família, à qualidade de vida, à morte, à espiritualidade, à dor e à mudança de 

atitude profissional. Ademais, sua abrangência se expande para outras áreas do conhecimento, 

principalmente a das Ciências Humanas, com a finalidade de formar profissionais com valores 

morais, capazes de tomar decisões fundamentadas na dignidade humana, não apenas do ponto 

de vista ontológico, mas também biológico e psicológico. Isso se configura também em um 

agir ético, uma vez que contempla o entendimento do conceito de saúde em seu sentido mais 

amplo 
30

. Considerando isso, moldam as práticas de saúde em um contexto sociocultural
31

. 

Dentre os saberes em Saúde, os Cuidados Paliativos representam uma área 

relativamente nova de atividade ou um modelo de atenção à saúde, para ajudar indivíduos 

com doenças avançadas e potencialmente fatais (doenças terminais) e seus familiares, num 

dos momentos mais cruciais de suas vidas. Os Cuidados Paliativos são uma conquista de 

relevância indiscutível, haja vista que não se pode negligenciar o direito de se viver com 

qualidade. A sociedade urge por ações por meio das quais cada indivíduo passe a olhar em 

volta e veja o que há de belo para ser preservado e o que há de nocivo para ser transformado. 

Por isso, elementos como percepção, sensibilidade, união, perseverança, conhecimento, 

compaixão e, sobretudo, serenidade são essenciais para se lidar com o bem maior: a vida
3
. 

 

2.2 O surgimento e a evolução da história dos Cuidados Paliativos 

 

Há milênios, Jesus Cristo, considerado o maior, melhor e mais sábio paliativista, 

destinava-se a minimizar todo tipo de sofrimento em sua dimensionalidade física, psicológica, 

social e espiritual. Dessa forma, as primeiras comunidades cristãs, durante os três primeiros 

séculos da Era Cristã, desenvolveram mais a ocupação com o cuidado propriamente dito, do 

que com a cura do doente
32

. Assim, o início da filosofia hospice adveio de sua intrínseca 

relação e união com a filosofia espiritual do Cristianismo, caracterizada por sua 
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indissolubilidade e que se fortaleceu com o passar dos milênios e se revelou nas outras 

grandes religiões, como o Budismo e o Islamismo. 

O primeiro grande hospital que adotou a filosofia dos Cuidados Paliativos foi criado 

por volta do ano 370 d.C., na Ásia Menor, pelos cristãos ortodoxos orientais. Esse hospital 

cuidava de idosos, principalmente os com doenças avançadas e os leprosos (atualmente 

hansenianos)
14

. 

Entre os Séculos XVI e XVIII, a assistência aos pacientes terminais e aos seus 

familiares, no leste europeu e na América do Norte, era considerada atribuição da Igreja, que 

construíra santuários religiosos com a finalidade de acolher refugiados, peregrinos e pessoas 

doentes, presentes em Santiago da Compostela, Chartres e Roma. Tais santuários eram 

similares aos hospices 
14,33

. A expressão hospice
1
 deriva do latim hospes, que significava 

estranho ou estrangeiro. Posteriormente, o termo teve a conotação de hospitalis, que 

significava uma atitude de boas vindas ao estranho
14,34

. Na língua francesa, a palavra hospice 

tem, igualmente, três significados: asilo; abrigo para velhos e moribundos e casa onde 

religiosos abrigavam os peregrinos. Na língua portuguesa, o termo foi incorporado como 

hospício (lugar para tratar de pessoas com doenças mentais). Por essa razão, manteve-se com 

esse sentido. No idioma inglês (usado nos países anglo-saxônicos e nos desenvolvidos de 

cultura latina, como França e Itália), significa local de acolhimento e cuidados das pessoas 

com doenças fatais, ou seja, sem possibilidades terapêuticas de cura
14

. 

No contexto dos Cuidados Paliativos, é necessário estabelecer a distinção entre os 

termos hospital e hospice. O primeiro designa o local de cuidado de pessoas, temporariamente 

doentes e com perspectiva de cura; o segundo significa residência fixa para aqueles 

considerados pobres, enfermos, deficientes, insanos e com doenças incuráveis
14

. Além disso, 

o hospice denota o local onde se presta o cuidado ao paciente com uma doença avançada até a 

fase final de sua vida. Este local, seja um ambiente hospitalar ou domiciliar, é embasado no 

binômio paciente-família
35

.
 

A etimologia da palavra hospice remonta ao Século IV da Era Cristã, porque, naquela 

época, a matrona romana, chamada Fabíola, colocou sua casa à disposição dos necessitados e 

lhes oferecia vestimentas, abrigo e alimentos; acolhia os estrangeiros e visitava os enfermos e 

os prisioneiros
6
. Posteriormente, essas ações levaram à fundação de hospices. Cumpre 

salientar que, nesse mesmo século, os beneditinos (pessoas que abrigavam monges e 

                                                             
1Palavra francesa, cuja tradução do vocábulo latino é hospitium. Significava uma casa que, além de 

abrigar pacientes enfermos terminais, funcionava como orfanato e abrigo para mulheres gestantes ou 

pessoas desnutridas
14

. 
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peregrinos e cuidavam deles) gradativamente, foram acolhendo os doentes. Portanto, naquela 

época, o hospice foi um lugar onde os viajantes ou peregrinos podiam descansar e que 

perdurou por vários séculos. Desse modo, a palavra hospice passou a ser relacionada a 

hospitais, mosteiros e asilos
6
. 

A história moderna do Movimento Hospice remonta a meados do Século XIX, época 

em que os cuidados com pacientes terminais passaram a ser prestados também em instituições 

não religiosas. Entre as mais notáveis, destaca-se o Calvário, com origem na cidade de Lyon 

(França), no ano de 1842, e cuja responsável era madame Jeane Garnier, que ficou conhecida 

pelo codinome de Dama do Calvário, porquanto fundou vários hospices destinados a tratar de 

pacientes incuráveis e moribundos
36

. Destacam-se, ainda, o Hospice Saint Joseph, de 

Londres, e o Our Lady’s Hospice, conhecido como Charity, das Irmãs Irlandesas, na cidade 

de Dublin, na Irlanda, fundado pela Irmã Mary Aikenhead, em 1879
37

. 

Nos primeiros anos do Século XX, foram construídos o Hospice de Saint Luke’s, em 

1893, na Inglaterra, pelo Dr. Howard Barret; o Hospice of God e o Hospice Saint Joseph, 

fundado pelas Irish Sisters of Charity e destinados a pacientes moribundos e pobres. Enfatiza-

se que o primeiro foi o único fundado por médico e o mais similar aos hospices modernos 

33,38
. 

Ao consolidar as primeiras iniciativas sobre paliação surgidas na França, surgiu o 

Movimento Britânico Hospice, considerado o Movimento Hospice moderno, cuja iniciativa 

no ano de 1950 se deveu à Cecily Mary Strode Saunders, enfermeira, assistente social e 

médica, especialista em controle de dor nos casos avançados de câncer
14

.  Ela foi considerada 

a precursora do debate moderno sobre a morte e o morrer e dos cuidados com os pacientes 

moribundos, uma vez que promoveu a formulação de diferentes conceitos acerca dos 

Cuidados Paliativos, atrelando-os sempre à espiritualidade, embasada no compromisso com o 

Cristo. Entretanto, só em 1967, com a fundação do St. Christopher Hospice pela Drª. 

Saunders, foi que os hospices passaram a ser sinônimo de assistência paliativa em todo o 

mundo
14

. 

Cecily Saunders graduou-se em Enfermagem na Escola de Treinamento Nightingale 

do Hospital St. Thomas de Londres e em Administração Social e Pública. Sua competência na 

Enfermagem foi a base para o seu desenvolvimento na profissão. Como assistente social, 

cuidava das necessidades de pacientes em fase avançada de doenças no Hospital St. Thomas, 

na década de 1940, mas não deixava de se preocupar com os pacientes convalescentes que 

retornavam para casa e não encontravam condições favoráveis da família para recebê-los. 
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Acrescenta que, nesse período, Saunders tornou-se uma pessoa cristã e sentiu-se motivada 

para trabalhar com pessoas que vivenciavam o processo de finitude 
14

.
 

Em 1947, Cecily Saunders conheceu e se envolveu afetivamente com um de seus 

pacientes, David Tasma, judeu refugiado da Polônia, que apresentava uma doença incurável e 

avançada. Esse homem manifestou o desejo de que suas dores fossem aliviadas e de ser 

tratado como pessoa
14

. Ele foi o responsável por modificar o pensamento e a experiência de 

Cecily Saunders, no sentido de estimulá-la a criar lugares (como se fossem residências) que 

possibilitassem às pessoas um tranquilo final de vida, aliviando-lhes a dor e tratando-as como 

pessoas, e não, apenas, como pacientes
14

. Ao morrer, o referido paciente deixou a quantia de 

500 libras como presente para Saunders, fato que contribuiu para encorajá-la mais ainda a 

lutar pela construção de um lugar apropriado para cuidar das pessoas doentes, na finitude da 

vida
39

.
 

Cecily Saunders continuou a desenvolver o seu trabalho como assistente social. 

Durante sete anos, atuou como enfermeira voluntária numa instituição para pacientes 

terminais, em Londres, no SainLuke’s Hospital
40

. Ela admitia que, como enfermeira, poderia 

estar mais próxima dos pacientes, realizando o seu cuidar, segundo as necessidades que 

apresentassem. 

Com o intuito de intensificar sua colaboração em favor dos pacientes, Cicely Saunders 

decidiu estudar Medicina. Assim, iniciou a Faculdade em 1952 e graduou-se aos 38 anos
14

. 

Depois de publicar o seu primeiro artigo, em 1958, acerca da temática em questão, obteve, na 

Escola de Medicina St. Mary, uma posição de research fellow, (companheira de pesquisa) e 

passou a conduzir suas atividades no Hospice St. Joseph em Hackney (Inglaterra), sob a 

orientação do Professor Harold Stewart
14

. Esse trabalho de solicitude, pautado nos cuidados 

religiosos e seculares, fez com que Cecily Saunders desenvolvesse uma estratégia moderna 

para os cuidados hospice, tendo como base suas próprias ideias clínicas. Deu ênfase à sua 

missão de vida, o que é hoje considerado uma especialidade
14

.
 

Nesse contexto, foi considerada a primeira médica do Saint Joseph’s Hospice a 

dedicar o seu trabalho, com tempo integral, durante sete anos. Esse momento foi crucial para 

o marco pioneiro e definitivo do movimento moderno dos Cuidados Paliativos.  Ela ouvia 

pacientes que necessitavam de cuidados terminais e valorizava-lhes as queixas e as 

necessidades. Foi assim que introduziu anotações, aprendeu a manipular opioides fortes por 

via oral e monitorava os resultados do desenvolvimento e do controle da dor e de outros 

sintomas, para minimizar o sofrimento dos pacientes
40

. Nesse período, Cicely Saunders 

trabalhou e analisou a experiência existencial dolorosa de mais de mil pacientes e aprendeu a 
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tratá-los, de maneira adequada, com tratamentos farmacológicos e apoio psicossocial e 

espiritual
14

.
 

Foram significativas as contribuições do estudo realizado por Saunders para o 

tratamento das principais queixas apresentadas pelos pacientes em fase terminal, no que se 

refere ao uso de drogas e ao controle de sintomas como náuseas, obstipação intestinal, 

dispneia e depressão
40

. Nesses termos, dois elementos são fundamentais para a prática dos 

Cuidados Paliativos: o controle efetivo da dor e de outros sintomas, presentes na fase 

avançada das doenças, e o cuidado com as dimensões psicológicas, sociais e espirituais dos 

pacientes e de suas famílias
41

. 

Ao descrever o sofrimento das pessoas, identificou as dores físicas, psicológicas 

(emocional), sociais e espirituais, o que ela designou de dor total e reconhecia que deveríamos 

empregar todas as nossas habilidades no cuidado com as pessoas e conhecer o que está na 

mente e no coração do paciente, com o intuito de atenuar o seu sofrimento, assistindo-as no 

aprimoramento da qualidade de vida e no viver pleno antes do morrer. Por consequência, a 

base das habilidades é o cuidado total da pessoa, ao passo que “[...] curar não é mais o 

objetivo, uma vez que sabemos que não podemos curar a doença”
35:169

. O foco central do 

cuidado que dirige todas as ações é a experiência da pessoa e a de sua família de viver com 

uma doença incurável e o processo de morrer
35

.
 

Tais experiências reafirmaram o projeto de Saunders para construir um hospice 

moderno, a fim de atender às necessidades do paciente, em fase terminal. Doutra parte, 

mesmo com sua qualificação e técnica, aliadas ao desejo de realizar tão almejado sonho, 

necessitava de recursos financeiros, o que a fez ir à busca de colaboradores que lhes pudessem 

fornecer empréstimos e donativos
19

. 

Em 1967, inaugurava-se a história dos Cuidados Paliativos numa instituição médica, 

como sinônimo de assistência holística no modelo hospice, pelo trabalho de uma equipe 

multidisciplinar, que contemplava o controle da dor com uso regular de opioides, assim como 

as necessidades sociais, espirituais e psicológicas do paciente e de sua família, chamado St. 

Christopher’s Hospice, localizado no sul de Londres
42

, o qual se transformou num modelo de 

referência na assistência, no ensino e na pesquisa em relação ao cuidado com pacientes 

terminais e suas famílias.   

Essa iniciativa representou um marco de protesto que reivindicava um cuidado com o 

paciente, em todas as suas dimensões (física, social e espiritual), o qual era fragmentado, ou 

seja, não era visto de maneira holística. Essa problemática reporta-se ao sistema de saúde por 

ter se deixado seduzir, no Século XX, pela magnificência de terapias curativas inúteis, e ao 
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desajuste terapêutico, advindos dos avanços das altas tecnologias, proporcionando ao paciente 

e sua família dias de sofrimento
14

.
 

O trabalho de Cicely Saunders, ao longo de sua trajetória, pode firmar os princípios 

básicos do moderno cuidado hospice, desenvolvendo uma sistematização da assistência com 

uma equipe multidisciplinar que contemplava o controle da dor e a atenção às necessidades 

emocionais, sociais e espirituais dos pacientes com doenças avançadas
14

. Logo, com a sua 

visão futurista do cuidado, Saunders incorporou à sua formação multidisciplinar a base 

científica de suas ações, de maneira a se sensibilizar com o sofrimento do próximo, e 

congregou o conhecimento e a abordagem interdisciplinar, com o objetivo de promover o 

cuidado holístico, envolto em um ambiente aprazível e acolhedor. 

Graças à sua bravura em desenvolver o St. Christopher’s Hospice, disseminou a 

discussão sobre a importância da atenção aos pacientes terminais, fora da Inglaterra, com o 

surgimento de outros hospices independentes, que tinham o objetivo de oferecer uma 

terapêutica humanizada e adequada aos pacientes que se encontravam esquecidos do sistema 

de saúde, pelo fato de valorizar o investimento suntuoso das terapias curativas, vinculadas à 

alta tecnologia
14

. Tal empreendimento se tornou centro de treinamento de especialistas da 

Grã-Bretanha e de outras partes do mundo
42

. 

Com a abertura do St. Cristopher’s Hospice, também se apreciaram os cuidados 

domiciliares no decorrer da doença e seguimento pós-morte do paciente, além da ajuda 

individualizada no luto, condescendendo, dessa forma, a vários sistemas de cuidados 

diferenciados. Este modelo de cuidados teve impacto nos Estados Unidos, que principiou o 

seu atendimento em 1974, no Connecticut Hospice, em New Haven, o qual oferecia serviços 

de home-care (cuidado domiciliar) contemplados com equipes multidisciplinares e 

voluntários
43

. É importante abalizar que os Cuidados Paliativos foram estendidos para 

assistência no domicílio, por antecipação e encorajamento da própria Cicely Saunders
42

. 

Ressalte-se que o Connecticut Hospice, apresenta também a modalidade de atendimento em 

daycare (atendimento durante o dia); no entanto, nesta instituição, não havia leitos de 

internação hospitalar de retaguarda
44

. 

Nos dias atuais, o St. Cristopher’s Hospice é uma instituição de caridade, e apenas 

28% de sua verba provêm do Sistema Nacional de Saúde do Governo Inglês e atende a mais 

de dois mil pacientes por ano, sendo uma média de 600 pessoas a receberem os cuidados em 

suas próprias casas, em tempo integral, durante a semana
14

. 

Igualmente pioneira no debate moderno sobre a morte e o morrer e o cuidado aos 

pacientes terminais, Drª. Elisabeth Kübler-Ross, uma psiquiatra suíça, desempenhou o seu 
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cuidado paralelamente ao trabalho de Saunders, em vários hospitais da cidade de Chicago, 

Colorado e Nova York, arduamente, durante quarenta anos no ensino, pesquisa e assistência 

na área de Cuidados Paliativos
. 

Kübler-Ross relatou suas experiências profissionais com 

pacientes terminais, teorizando sobre os estágios pelos quais passam as pessoas no processo 

de terminalidade: negação, isolamento, raiva, barganha, depressão e aceitação. Todavia, 

ressalta que em todos os estágios persiste a esperança dando a sensação que tudo deve ter um 

sentido. Dessa forma, sinalizava a esperança a esses pacientes de que a finitude da vida pode 

ser experenciada com significado e plenitude, de maneira humanizada
45

. 

É importante assinalar que o trabalho de Kübler-Ross possibilitou o crescimento de 

equipes de cuidado domiciliar na filosofia hospice, nos Estados Unidos, e influenciou a 

implementação nos currículos de Medicina, do ensino do cuidado na finitude da vida, de 

maneira formal, o que não era realidade até a década de 1960
46

. 

Com base nesse enfoque, o trabalho de Drª. Kübler-Ross obteve grande impacto tanto 

pelo ambiente leigo como pelos profissionais dos Estados Unidos, sendo, portanto, um ponto 

de partida para que a proposta do conceito de hospice, idealizada por Cecily Saunders, fosse 

aceita por toda a sociedade. Inicialmente, foi preciso desmistificar o silêncio e o preconceito 

sobre a morte e o morrer impostos nos séculos XIX e XX, para que a ideia de Cuidados 

Paliativos obtivesse relevância
6
. Por sua vez, devido ao desenvolvimento de seu trabalho, Drª. 

Kübler-Ross obteve a anuência da comunidade médica e científica, para discutir, anualmente, 

o assunto que trata do processo da morte e do morrer. Nos Estados Unidos e na Europa, a 

Medicina positivista ainda existe, mas enfatiza: “[...] agora é possível derrubar o mito de que a 

vida deve ser mantida a qualquer custo, além de se ter ferramentas para trabalhar de forma 

mais racional as questões da morte e do morrer”
6:11

.
 

O trabalho e o legado literário de Kübler-Ross e de Saunders, ao longo das últimas 

décadas, desencadearam diversos questionamentos, dentre eles, destacam-se o surgimento da 

tanatologia clínica, tendo como escopo o estudo científico, humanístico, moral e, 

sobremaneira ético; além de propiciar o treinamento dos profissionais de saúde para manejo 

do paciente terminal, pautado nessa concepção e o reforço definitivo para o desenvolvimento 

do movimento Hospice e de Cuidados Paliativos no mundo
47,48

.
 

Na década de 1970, ocorreu a formação de equipes de Cuidados Paliativos nos 

hospitais e, em 1974, em Nova York, no St. Luke Hospital, uma equipe de consulta inicia o 

atendimento
36,49

. No ano de 1975, ocorre a Palliative Care Service (assistência de Cuidado 

Paliativo) no Royal Victoria Hospital, na cidade de Montreal, no Canadá. Assinala ainda que, 

com a abertura desses hospices no continente americano, períodos de treinamento e estudos 
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foram disponibilizados a todos os seus trabalhadores no St. Cristopher’sHospice. Afirma, 

também, que, para propiciarem os cuidados de hospice, não precisavam se limitar a um 

espaço físico. Isso demonstra que os Cuidados Paliativos podem ser desenvolvidos em 

diferentes lugares, embasados em ações e habilidades inovadoras
36

. Em 1976 foi formada a 

primeira equipe de suporte em tais cuidados, no Saint Thoma’sem Londres, que teve como 

base o modelo hospitalar do Saint Luke’s Hospital
49

. 

A filosofia hospice despertou grande interesse mundial pela “medicina paliativa”, o 

que promoveu movimentos de hospices no mundo inteiro e cursos de Enfermagem e de 

Medicina voltados para os Cuidados Paliativos. Neste caminhar, entre 1968 e 1975, muitos 

Hospices e programas de Cuidados Paliativos tiveram início na Inglaterra, na Bélgica, no 

Canadá, nos Estados Unidos, na Nova Zelândia e na Austrália, que adotaram o modelo do 

Hospice Saint Christopher de Londres, associado aos pressupostos de Kübler-Ross
45

. No 

Canadá, em Balfour Mount, foi fundado o Montreal Royal Medical Center, que veio a ser o 

primeiro hospital de ensino em Cuidados Paliativos, dedicado a pacientes com doença 

avançada, sem possibilidade de cura
41,42

.
 

Doutra parte, a primeira metade do Século XX foi caracterizada pelo considerável 

avanço em tratamentos etiológicos específicos, pela descoberta de novas tecnologias e pela 

criação de um guia mundial sobre medicina curativa/preventiva, devido à descoberta dos 

tratamentos para a maioria das infecções e das doenças parasitárias. Tudo isso associado ao 

progresso do movimento Hospice
42

. Sendo assim, os pacientes com doenças crônicas ou 

terminais, considerados incuráveis, foram retirados dos hospitais para que se pudessem 

disponibilizar leitos para os pacientes curáveis. 

Doutra parte, o aumento da incidência de câncer, que teve como consequência um 

maior número de pacientes terminais, durante os anos 1970 e 1980, disseminou, ainda mais, o 

movimento Hospice, instituindo sobremaneira uma mudança de comportamento da população 

americana e europeia na busca da assistência em hospitais e em casas de enfermos, próximo 

da sua finitude
50

. A América do Sul iniciou suas experiências sobre os Cuidados Paliativos 

em Buenos Aires e Bogotá, na década de 1980
51

. 

Ao considerar a necessidade de organizações de suporte em Cuidados Paliativos, 

aumentou o número de hospices e de fundações de alívio do câncer. Dentre elas, são 

exemplos: a Fundação Macmillan, o Marie Curie Center, a Fundação Kent, a Sue Ryder 

Foundation, na Inglaterra, a Liga Nacional Contra o Câncer, na França, a Organização 

Nacional Hospice, o Instituto de Educação em Hospice, nos EUA, e o Centro de Hospice e de 

Estudos Paliativos, em Perth, na Austrália
34

. Ademais, além do hospice, em 1981, em 
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Strasbourg, foi cunhado o conceito de equipe de Cuidados Paliativos, com o foco no manejo 

do suporte familiar e religioso
34

. 

No tocante aos programas referentes ao câncer, o apoio da Organização Mundial da 

Saúde (OMS) ao movimento dos Cuidados Paliativos aderiu tal iniciativa desde meados dos 

anos 1980 e vem desenvolvendo programas de controle do câncer, que abarcam a prevenção, 

a detecção precoce, o tratamento curativo e o alívio da dor
6
. Nesse enfoque, o primeiro 

Consenso Internacional para atenuar a dor do câncer utilizando drogas, enfatizando a escala 

analgésica e as especificidades dos analgésicos para cada fase, tem a sua origem na OMS, 

desde 1984. Foi traduzido e expandido para diferentes línguas em mais de vinte países, 

refletindo uma crescente consciência do problema da dor causada pelo câncer
15

.
 

À medida que os Cuidados Paliativos foram sendo divulgados, os hospices foram 

direcionando seu atendimento para uma gama maior de doenças e doentes. Para isso, foi 

fundado, na Inglaterra, em 1982, o primeiro hospice para crianças em tratamento ou terminais, 

com doenças além de câncer, contemplando também o acolhimento de seus familiares. Esse 

modelo foi adotado para outros cinco hospices
42

. Para além dessa clientela, as pessoas idosas 

em sofrimento por doenças crônicas, igualmente, passaram a ser contempladas
42

. Na Europa, 

os Cuidados Paliativos contemplaram outras doenças crônicas, como as cardíacas, as renais, 

as respiratórias e as neurológicas degenerativas
42,51

.
 

Em 1984, passou-se a desenvolver um trabalho de divulgação dos Cuidados Paliativos 

e incentivo na formação de profissionais com a fundação da Associação Internacional de 

Hospice e Cuidados Paliativos
52

. Então, foi criada a primeira disciplina desses cuidados, na 

Universidade de Londres, sob a chefia do Dr. Geoffrey Hanks
52

. 

Com o advento do crescimento do movimento Hospice, em 1985, foi fundada a 

Associação de Medicina Paliativa da Grã-Bretanha e da Irlanda
6
. O Reino Unido foi o 

primeiro país a reconhecer a medicina paliativa como uma especialidade médica, que trata de 

pacientes com doenças degenerativas ativas e progressivas, tais como o câncer e a AIDS 

(Acquired Immune Deficiency Syndrome, ou Síndrome de Imunodeficiência Adquirida – 

SIDA), em que o destaque dos Cuidados Paliativos é a qualidade de vida do paciente, quando 

ele não tem possibilidades de cura
6
. Nesse último, os Cuidados Paliativos foram inseridos 

como conteúdo nos currículos de todas as escolas de Enfermagem e de Medicina. Os 

programas de pós-graduação também foram contemplados com essa temática, obtendo sua 

base como direcionamento
38

.
 

Antigamente, os hospices ingleses dependiam de doações públicas para funcionar, e 

toda a sua estrutura pertencia a uma rede não governamental de instituições: a National 
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Society for CancerRalief (Sociedade Nacional para Alívio do Câncer), direcionada ao 

controle do câncer. Essa realidade mudou e, e o governo inglês incorporou o atendimento e o 

financiamento dos hospices pelo sistema de saúde inglês, o qual destina leitos para portadores 

de outras doenças, como a AIDS
6
. 

Na França, os Cuidados Paliativos foram reconhecidos em 1986, a partir da Circular 

Laroque, cujas conclusões foram realizadas pela pessoa de Geneviève Laroque, o que definia 

o conceito destes cuidados e oficializava a criação de unidades apropriadas, os quais fizeram 

parte das metas do hospital daquele país, onde o paciente passou a ter acesso como um direito 

adquirido desde 1991
6
. É importante observar que a França aprovou a Lei 99.477, em 9 de 

junho de 1999, a qual objetivava garantir o direito de acesso dos pacientes aos Cuidados 

Paliativos e reconhecia-lhes a necessidade
53

. Isso foi considerado um grande avanço
53

. 

Com o intuito de recomendar a utilização de métodos baratos e simples para o 

tratamento do câncer, a OMS e a European Association for Palliative Care (EAPC) – (grupo 

formado por especialistas no manejo da dor), em1988, divulgaram um guia importante, em 

meio aos quais se destaca o uso da morfina, que já era empregada em 80% dos casos, por via 

oral
54

. 

Em 1989, foi realizada uma pesquisa cujos resultados exerceram uma forte influência 

nas mudanças na assistência dos pacientes em fase terminal – The Study to Underst and 

Prognoses and Preferences for Outomes and Risks of Treamtment (O Estudo para Entender 

Prognósticos e Preferências para Resultados e Riscos de Tratamento) – SUPPORT, relevante 

por ser um dos maiores estudos que abordou as características do morrer, de maneira mais 

precisa, nos hospitais americanos
6
. Este estudo também considerou falha a comunicação entre 

paciente e médico, no que se refere ao cuidado no fim da vida.  

Na década de 1990, os Cuidados Paliativos foram expandidos em países como 

Austrália, Ásia, Japão, Coréia do Sul, Taiwan, China e África do Sul
44

. Com a ampliação de 

tais cuidados em outros países, seu modelo teve que se adequar às necessidades pertinentes à 

saúde da população e ser desenvolvido de acordo com as reais situações encontradas dos 

recursos locais disponíveis
44

. Nesses termos, destaca-se o modelo britânico como exemplo 

para o Canadá, a Austrália e Nova Zelândia, que fazem parte do sistema de saúde oficial. 

Todavia, o modelo americano, que contempla o atendimento domiciliar, e o modelo polonês, 

que tem um sistema de voluntariado constituído por médicos e enfermeiros, são padrões de 

modelo para outros países
38

.
 

Com o aumento do conhecimento e da importância desses cuidados, do mesmo modo, 

em 1990, outros países se mobilizaram nessa especialidade, por iniciativas não 
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governamentais
34

. No leste da África, o Nairobi Hospice e o Kenyatta Nacional Hospice 

foram fundados pela Charity-Foundation, destinados a pacientes terminais com câncer ou 

aids, assim como suporte para os familiares. Depois de 1990, a Escócia, a Rússia, a Bulgária, 

a Romênia, Bucareste, Curtea de Arges, Oradea, Zimbabue e a Tailândia inauguram esses 

serviços
34

. 

Na Europa, a implementação e a organização de Cuidados Paliativos tiveram suas leis 

e normas no ano de 1999, quando o Conselho da Europa, por meio da Recomendação 

1418/99, pautada na Proteção dos Direitos Humanos e da Dignidade dos Doentes Terminais, 

apelava à comunidade europeia para que valorizasse e implementasse os Cuidados Paliativos 

no paciente em fase terminal da doença, como cuidados promissores da dignidade humana
14

. 

Na Europa, outras organizações intergovernamentais e não governamentais dispõem de 

políticas referentes aos cuidados no fim da vida
14

.
 

Nesse contexto, observada a relevância dos Cuidados Paliativos a partir de 1988, em 

Paris, foi realizado o primeiro congresso dedicado à temática, ao qual se seguiu o segundo, 

em 1992, em Bruxelas, que se repete a cada dois anos
55

. Depois de 1990, inicia-se o 

movimento para divulgação técnico-científica do tema e sua introdução no mundo acadêmico, 

que se restringia anteriormente à Universidade de Londres, ao Saint Christopher Hospicee a 

duas organizações não governamentais, uma nos Estados Unidos e outra na Austrália
55

. 

Paralelamente, novas publicações foram surgindo com relato de práticas, avigorando aquelas 

de Saunders e Kübler-Ross
45,57

. 
 

Nos países desenvolvidos, no decorrer de todo o seu processo evolutivo, esses 

cuidados foram sendo cada vez mais incorporados aos sistemas de saúde e de ensino. 

Atualmente, vários órgãos internacionais dedicam-se, excepcionalmente nessa abordagem de 

cuidados, entre eles a International Association of Hospice and Paliative Care (Associação 

Internacional de Hospital e Cuidado Paliativo) e um seguimento da (OMS), as quais 

apresentam o intento de promover políticas concretas, preceitos e diretrizes, disseminar 

conhecimento, capacitar profissionais e educar a sociedade em geral acerca da acepção e da 

finalidade dos Cuidados Paliativos
14

.
 

Ademais, em 1990, especialistas da OMS, com mais conhecimento sobre a 

importância de tais cuidados para o paciente sem possibilidades terapêuticas de cura e sua 

família, recomendaram a criação de centros específicos para treinamento, estudos em grupo, 

programas de Cuidados Paliativos e a introdução desses serviços no sistema público nacional 

de saúde
15

. O documento representou um marco da moderna paliação, por conter a declaração 

de princípios sobre providências em cuidados para pacientes crônicos, portadores de dor 
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severa e pacientes na finitude da vida
15

. Isso foi base para se expandir a European Association 

for Palliative Care (EAPC) e criar a Força Tarefa de Cuidados Paliativos do Centro e Leste 

Europeu (ECEPT), liderada pelo Professor Jacek Luczak de Lods, da Polônia, assim como da 

Associação Romena de Cuidados Paliativos, em 1991, pela iniciativa do grupo direcionado 

para o desenvolvimento dos Cuidados Paliativos em contexto multidisciplinar liderado pela 

Dra. Maria Lungu e pelo Dr. SanduLucian
34,57

. 

Conferências foram realizadas sobre Cuidados Paliativos, como a de Barcelona (1995) 

e a de Poznan (1998), com o intuito de obter ações governamentais em tais cuidados, no 

âmbito nacional, e dar mais atenção para a apreciação de problemas-chave do 

desenvolvimento de políticas internacionais em Cuidados Paliativos
14

.
 

A Associação Canadense de Cuidados Paliativos, em 1995, conceituou estes Cuidados 

Paliativos como uma filosofia do cuidar que combina terapias ativas e visa ao conforto e ao 

suporte individual e familiar, para quem está vivendo com doenças crônico-evolutivas
41

. Em 

1997, na Romênia, onde são ministrados cursos para médicos e enfermeiras com palestrantes 

vindos de outros países com rica tradição neste campo, foi criado o primeiro centro de estudos 

em Cuidados Paliativos. No ano de 1998, foi fundada a Associação de Paliatologia e 

Tanatologia Romena
41

.  

Em 2002, em Braasov, foi inaugurada, oficialmente, a primeira unidade de hospice 

com camas para adultos e crianças e introduzidas lições de dor e de analgesia e cursos de pós-

graduação no campo dos Cuidados Paliativos, treinando 120 médicos, 76 enfermeiras, 13 

técnicos e 15 voluntários, no final de um ano, no currículo da Escola Médica Superior
14

. É 

importante ressaltar que as atividades de ensino tiveram início em 1982, com os cursos de 

Cuidados Paliativos oferecidos na Escola de Enfermagem Carol Davilla, em cadeia de 

emissoras de rádio, pela Dr. Constantin Bogdan
14

.
 

Na América Latina, foi fundada a Associação Latino-americana para Cuidados 

Paliativos, em 2001. No ano seguinte, ocorreu o primeiro encontro da associação, em 

conjunto com o 1º Congresso Latino-americano de Cuidados Paliativos, em Guadalajara-

México. Ressalte-se que o Brasil faz parte dessa Associação
58

. 

Em 2003, foi criado o International Observatory on End of Life Care (IOELC), que é 

composto por cientistas de pesquisa social e vinculados ao Instituto para Pesquisa de Saúde da 

Universidade de Lancaster do Reino Unido
58,59

. O estudo adotou métodos comparativos do 

estado de desenvolvimento de serviços dos Cuidados Paliativos e hospice, nos diferentes 

países
58,59 

visando delinear um mapa mundial da presença deles, em todo o mundo. 
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Ao corrobaorar o nível de ampliação de conhecimento dos Cuidados Paliativos no 

mundo, a National Hospice and Palliative Care Organization (NHPCO) realizou uma pesquisa 

para saber sobre a estruturação dos serviços de Cuidados Paliativos em nível mundial, na qual 

investigaram 234 países que compõem a Organização das Nações Unidas, que evidenciou que 

115 (49%) oferecem serviços paliativistas estruturados
58

. 

O referido estudo categorizou as nações em quatro distintos grupos: grupo 1 – 79 

países sem nenhuma assistência paliativista conhecida; grupo 2 – 41 nações que não têm 

assistência estruturada; grupo 3 – 80 países com serviços de Cuidados Paliativos isolados; 

grupo 4 – 35 países com serviços estruturados e que apresentam políticas que afirmam a 

provisão de Cuidados Paliativos à população. Esse último grupo é composto, em sua maior 

parte, por países europeus desenvolvidos, do qual fazem parte três países latino-americanos: 

Argentina, Chile e Costa Rica. O Brasil pertence ao grupo 3, visto que oferece serviços 

estruturados e até mesmo legislação favorável
56,58

. É importante assinalar que existem mais de 

116 países que desenvolveram e prestam serviços de Cuidados Paliativos e outros 40 ou mais 

que têm capacidade de desenvolver esses cuidados
58

. 

 

2.3 O advento dos Cuidados Paliativos no Brasil 

 

No Brasil, o conhecimento da filosofia dos Cuidados Paliativos ainda é incipiente, e 

um dos fatores determinantes é que sua prática, em âmbito nacional, ainda é recente. Data da 

década de 1980, a criação dos primeiros serviços para o alívio da dor no Brasil: o primeiro, no 

Rio Grande Sul, o segundo em por São Paulo e o terceiro em Santa Catarina. Nessa época, o 

país passava por uma fase na qual os brasileiros ainda viviam o final de um regime de 

ditadura, cujo sistema de saúde priorizava a modalidade hospitalocêntrica, essencialmente 

curativa
6,60,61

. Ressalte-se que os serviços desses cuidados no país foram surgindo sem 

vínculos entre si e sem a preparação de protocolos ou manuais para sua prática efetiva. 

Nessa época, o ensino da Enfermagem e da Medicina voltava-se para os aspectos 

biológicos, num trabalho individual, com abordagem multiprofissional, ou seja, intervenções 

fragmentadas de diferentes profissionais, para um mesmo paciente. Os hospitais não 

proporcionavam um tratamento que atendesse às necessidades dos pacientes com câncer, 

particularmente dos que ficavam internados nos hospitais gerais ou especializados e sem a 

presença de alguém que lhes fosse significante nesse momento final da vida
51

. 

Com base nisso, os profissionais da Saúde passaram a se inquietar com essa realidade, 

o que despertou o interesse de pesquisadores em divulgar pesquisas sobre a morte, o morrer e 
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o paciente terminal, como uma forma de se manifestar contra tal situação. Na Enfermagem, 

vários pesquisadores se destacaram, entre eles, Boemer (1984, 1986, 1989), e na Medicina, o 

cirurgião plástico e tanatologista Assumpção (1984, 1994)
51

. 

Para que os Cuidados Paliativos se adequasse à realidade brasileira, foi preciso que 

uma equipe formada por médicos, psicólogos e teólogos fosse a países da Europa, como a 

Inglaterra, e a países da América do Norte, como o Canadá para que esses profissionais 

pudessem conhecer de perto o trabalho desenvolvido por profissionais paliativistas daqueles 

países acerca desses cuidados e, assim, disseminar o seu conhecimento no Brasil, de maneira 

mais precisa e pontual
51

. 

Em 1983, foi instituído o primeiro serviço para aliviar a dor, no Hospital das Clínicas 

de Porto Alegre (RS), pela Dra. Miriam Martelete, do Departamento de Anestesiologia
62

, 

seguido por São Paulo, na Santa Casa de Misericórida e, posteriormente, Santa Catarina, 

todos direcionados a pacientes oncológicos
6
. Em 1986, foram criados serviços de Cuidados 

Paliativos no Instituto Nacional do Câncer (INCA), no Rio de Janeiro (RJ), considerado como 

o que mais se aproxima da integralidade dos cuidados oferecidos pelo modelo do St. 

Cristopher’s Hospice
14

.
 

Naquela época, a obtenção dos opioides e dos fármacos (ainda desconhecidos pela 

maioria dos profissionais) foi um entre tantos problemas encontrados pelos pioneiros em 

Cuidados Paliativos. Por essa razão, esses pioneiros uniram esforços com a finalidade de dar 

uma boa assistência aos doentes, com a realização de ações conjuntas que incorporassem 

essas drogas acessíveis ao movimento paliativista para o alívio da dor crônica
63

. 

Oficialmente, o cadastramento dos centros de atendimento em Oncologia (Centro de 

Alta Complexidade em Oncologia I – CANCON I), apreciando-se o modelo dos Cuidados 

Paliativos, foi considerado uma exigência a partir da Portaria n° 3.535, de 2 de setembro de 

1988, a qual enfoca a multidisciplinaridade como um trabalho integral, além de inserir o 

serviço de Cuidados Paliativos
64

. Soma-se ao exposto o intuito de subsidiar e estimular a 

criação e a implementação de serviços de Cuidados Paliativos no país, destacando-se o 

estabelecimento do Programa Nacional de Humanização Hospitalar, a partir da Portaria 

n°881, de 19 de julho de 2001
65

. 

 
Em 1989, foi criado o serviço do Grupo Especial de Suporte Terapêutico (GESTO) 

Oncológico, no INCA (Rio de Janeiro), que, embora não tivesse, em sua origem, o serviço de 

Cuidados Paliativos, já proporcionava, na época, propriedades da filosofia hospice, como o 

trabalho multidisciplinar, atendimento tanto no ambiente intra-hospitalar como no domiciliar 
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e a inclusão da família no processo da assistência
6
. Ressalte-se que no mesmo ano, foi 

fundado o Centro de Estudos e Pesquisas Oncológicas (CEPON), em Florianópolis (SC)
60

.
 

Os Cuidados Paliativos foram constituídos em Santa Catarina, no ano de 1989, 

entretanto, não foi apresentado consenso de protocolos destinados a ações de tais cuidados, e 

a obtenção dos opioides, por serem fármacos desconhecidos de grande parte dos profissionais 

daquela época, foi considerada como um problema central encontrado pelas equipes desses 

cuidados. Assim, adveio a necessidade de uma inter-relação dos profissionais, com a 

finalidade trabalharem em conjunto, na perspectiva de melhorar a assistência ao doente e a 

concepção dos profissionais da Saúde, para que se unificassem com esse novo modelo de 

cuidado
63

.
 

Na década de 1990, houve as primeiras iniciativas individuais de atendimento e/ou 

estruturação de serviços paliativistas e, em 1997, a criação da Associação Brasileira de 

Cuidados Paliativos (ABCP), a primeira associação nacional de profissionais, visando 

disseminar esse modo de cuidar
14

. No mesmo ano, o Ministério da Saúde instituiu o Programa 

Nacional de Educação Continuada em Dor e Cuidados Paliativos para os Profissionais da 

Saúde
41

.
 

O intento dessa associação é de anunciar a prática dos Cuidados Paliativos e agregar 

os serviços desses cuidados existentes no Brasil, os quais, mesmo ainda não padronizados 

naquela época, ofereciam assistência a pacientes fora de possibilidades terapêuticas, no 

âmbito de internação hospitalar, ambulatorial e/ou domiciliar. Todavia, o enfoque principal 

dessa iniciativa era o de criar diretrizes nessa área e modelos que fossem adequados a 

questões socioculturais e econômicas de nosso país, para que esses serviços efetivassem sua 

abordagem de forma a contribuir para melhorar a prática assistencial
24

. 

Essas iniciativas fomentaram ainda mais o conhecimento e a importância da prática de 

Cuidados Paliativos para quem deles necessitam, oficializando sua prática como exigência no 

Brasil, com a homologação da Portaria nº 3.535, de 2 de setembro de 1998, que atribui o 

cadastramento de centros de atendimento em Oncologia e expressa a necessidade de uma 

assistência por meio de uma equipe multiprofissional integrada, além de inserir outras 

modalidades assistenciais, tendo como exemplo o serviço desses cuidados
64

.
 

Em 1998, foi construído o Hospital de Cuidados Paliativos, para o qual foram 

contratados profissionais para a assistência paliativa
66

. Assim, o termo “Medicina Paliativa” 

ou Cuidados Paliativos passou a ser visto como um novo campo desenvolvido sobre o cuidar, 

ao qual foram incorporadas as equipes de saúde, específicas no controle da dor e no alívio dos 
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sintomas. Isso demonstra que esses cuidados vêm conquistando seu espaço, com o seu 

crescente reconhecimento no cenário da saúde brasileira
24

. 

Ante o exposto, o modelo educacional tradicional, hegemônico, não permitia que a 

ética debelasse contentos e experiências tradicionalmente padronizadas, o que levou o 

trabalho no Hospital de Cuidados Paliativos a deixar apreender que a maneira de ser 

profissional, aprendida no entendimento da formação acadêmica, não consentia o despertar da 

identidade do profissional da saúde e da reflexão bioética das múltiplas conexões associadas 

aos processos políticos e tecnológicos que permeiam os Cuidados Paliativos
67

.
 

Entende-se que o desejo de formar o profissional está vinculado ao compromisso 

consolidado e estimulado desde a escola, conectado a um projeto de sociedade que deve 

contemplar nossas atitudes, costumes e a maneira de estar na vida. O paradigma biomédico 

teria que se apresentar na ação e na produção de conhecimentos, tendo como propulsor os 

aspectos biopsicossocioculturais do processo saúde-doença. Para isso, foi necessário o 

conceber ético do profissional para o cuidado humano e holístico com a pessoa. Dessa forma, 

esse modelo era baseado na integralidade das ações de cuidado
68

. 

Ao ampliar o enfoque dos Cuidados Paliativos para outras especialidades, em 1999, 

foi constituída uma equipe multiprofissional de Cuidados Paliativos, no Instituto de 

Infectologia Emílio Ribas, pertencente ao hospital da Secretaria de Saúde do Estado de São 

Paulo, com o intento de atender a pacientes com AIDS em fase avançada e/ou terminal e 

pacientes com dor crônica e de difícil controle
69

. 

Por meio da Lei Municipal nº 10.241, de 17 de março de 1999, a cidade de São Paulo 

foi pioneira em favorecer legislação favorável aos Cuidados Paliativos, embora de modo 

indireto. Os usuários do serviço de saúde do município passaram a dispor de um código de 

direitos. Nessa cidade, a legislação passou a garantir ao paciente o direito de recusar 

tratamentos dolorosos, para prolongar a vida e o direito de optar pelo local da morte, explícito 

nos incisos XIII e XIV da referida Lei. Isso institui o direito de o paciente vivenciar a 

terminalidade de modo digno, e de recusar medidas que lhe causem mais sofrimento do que 

benefício
70

. 

Mesmo com todos esses direitos assegurados, era necessário mais respaldo para os 

profissionais de saúde, com medidas legais, especialmente para os médicos, a não optarem 

por tratamentos fúteis no fim da vida de seus pacientes. Esse receio fundamenta-se no Código 

Penal Vigente, datado de 1940. Em seu artigo 135, trata do fato de deixar sem assistência 

pessoas inválidas, em grave e iminente perigo ou que não tenham condições de pedir socorro, 

como crime de omissão de socorro
71

. 
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 Visando mudar a legislação vigente, o Conselho Federal de Medicina (CFM) 

manifestou-se e criou a Câmara Técnica sobre a Terminalidade da Vida e Cuidados 

Paliativos, composta por paliativistas, oncologistas, geriatras, intensivistas, bioeticistas, 

teólogo e desembargador. Esse último, após consulta pública, redigiu o texto que embasou a 

criação da Resolução nº 1.805/2006, aprovada pelo CFM, que dispõe sobre a ortotanásia, 

determinando que, em todo o território nacional, na fase terminal de enfermidades graves e 

incuráveis é permitido ao médico limitar ou suspender procedimentos e tratamentos que 

delonguem a vida do doente, garantindo-lhes os cuidados necessários para minimizar os 

sintomas que levem ao sofrimento, na perspectiva de uma assistência integral, considerada a 

vontade do paciente ou de seu representante legal
72

. 

Contudo, a Justiça Federal do Distrito Federal, pouco tempo depois, suspendeu tal 

Resolução, a pedido do Ministério Público Federal, por compreender como crime de 

homicídio condutas que visassem a se limitar ou a suspender tratamentos ou procedimentos 

empregados para prolongar a vida de pacientes acometidos por doenças incuráveis, haja vista 

que o Código Penal Brasileiro não faz distinção entre eutanásia e ortotanásia. Ademais, os 

magistrados assinalaram que decisões acerca do assunto não devem ser mediante resoluções, 

mas pelo parlamento, que tem mais poder
73

. 

A reformulação do conceito de Cuidados Paliativos pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS), em 2002, tem contribuído para o crescente interesse, o conhecimento e a 

prática dos profissionais de saúde das mais diversas áreas, no que tange aos Cuidados 

Paliativos, não somente no Brasil, mas em âmbito mundial
17

. Esse fato tem proporcionado a 

esses profissionais mais contato com a filosofia paliativista, ao buscarem cuidado de melhor 

qualidade para os pacientes em estágio avançado de patologias que ainda não são passíveis de 

cura
17

. A revisão da OMS modificou o objeto dos Cuidados Paliativos de pacientes 

oncológicos sem prognóstico de cura, para pacientes portadores de doenças crônicas que não 

respondem ao tratamento curativo, a exemplo de doenças cardíacas, respiratórias, 

neurológicas, renais, infectocontagiosas (HIV), entre outras
17

. 

Ao considerar a mudança do perfil de muitas patologias e o aumento do tempo de 

sobrevida, da necessidade de humanizar a assistência no fim da vida e o contexto do sistema 

de saúde no Brasil, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), o Ministério da Saúde 

instituiu, em 2002, o Programa Nacional de Assistência à Dor e Cuidados Paliativos, a partir 

da Portaria n° 19, de 3 de janeiro de 2002, seguindo uma tendência mundial incentivada pela 

OMS, otimizando o acesso dos doentes aos opioides
74

.  
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O referido programa foi composto por representantes do Ministério da Saúde, da 

Associação Médica Brasileira, da Associação Médica Brasileira de Enfermagem, do Conselho 

Federal de Medicina, da Sociedade Brasileira para Estudos da Dor e do INCA, com fins de 

operacionalização e implementação. Foram organizados os níveis de assistência aos pacientes, 

caracterizando-se os profissionais envolvidos no cuidado. Desse trabalho, foi plausível a 

criação das seguintes ações: uniformização e distribuição de morfina e metadona para o 

tratamento da dor crônica, através do SUS, e o estabelecimento, em 2002, dos Centros de 

Referência em tratamento da Dor Crônica, através da Secretaria de Assistência à Saúde do 

Ministério da Saúde
41

.
.
Todavia, faltaram os mecanismos de acompanhamento e fiscalização 

dos serviços, assim como representatividade dos paliativistas no Brasil
75

.
 

Na perspectiva de mudar o panorama dos Cuidados Paliativos no país, em 22 de 

fevereiro de 2005, um grupo de 34 médicos, praticantes da modalidade, fundou a Academia 

Nacional de Cuidados Paliativos (ANCP), uma associação profissional cuja principal missão é 

a de buscar o reconhecimento da medicina paliativa como especialidade pelas entidades 

médicas competentes
60,75

. Os objetivos da ANCP são: divulgar a boa prática da assistência 

paliativa; buscar o reconhecimento da especialidade na área médica; agregar todos os 

profissionais que atuam nas diversas equipes; contribuir para a formação de novos 

profissionais e ampliar o debate sobre os cuidados ao final da vida em todas as áreas de 

assistência à saúde
76,77

. 

A ANCP vem celebrando conquistas importantes para o movimento paliativista 

brasileiro, entre as quais se destacam a realização do IV Congresso Internacional de Cuidados 

Paliativos, na cidade de São Paulo, em 2010. No evento, representantes do CFM, da 

Associação Médica Brasileira e da Comissão Nacional de Residência Médica do Ministério 

da Educação reconheceram a medicina paliativa como uma área de especialidade, em março 

do mesmo ano. Tal fato representou um marco na história da assistência em saúde de nosso 

país. Esse trabalho se deve, essencialmente, ao desempenho do trabalho da Câmara Técnica 

de Terminalidade da Vida e Cuidados Paliativos, o qual teve como participante a ex-

presidente da ANCP, Dra. Maria Goretti Sales Maciel
78

. 

Esse marco veio subsidiar ainda mais o que preceitua o novo Código de Ética Médica 

aprovado, publicado e avigorado pelo Conselho Federal de Medicina (CFM), em 2009, o qual 

representou a lutas dos profissionais de saúde pelos Cuidados Paliativos no país, anunciando 

que em situações clínicas irreversíveis e terminais, o médico tem autonomia para evitar a 

realização de procedimentos diagnósticos e terapêuticos desnecessários e propiciará aos 

pacientes sob sua atenção todos os Cuidados Paliativos apropriados
79

. 
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Desde o ano de 2005, o dia oito de outubro é celebrado como o dia mundial dos 

Cuidados Paliativos e Hospice, com o intuito de promover uma ação mundial unificada desses 

cuidados e do hospice, como uma nova forma de cuidar. Dentre outras atividades, a ANCP, 

com o intuito de apresentar diretrizes em quatro níveis de atenção, elaborou o documento 

“Critérios de qualidade para os Cuidados Paliativos no Brasil”, segundo a organização da 

OMS. O documento enuncia que a complexidade que varia desde o atendimento domiciliar ou 

ambulatorial até o desenvolvimento de programas específicos e regulares de formação e 

capacitação em Cuidados Paliativos, além do desenvolvimento de pesquisas, protocolos e 

pesquisas na área, é o que diferencia as ações dos diferentes níveis de atendimento à saúde
77

. 

Na busca pela implantação da prática dos Cuidados Paliativos no Brasil, o estudo 

publicado no ano de 2008, registrava que havia catorze serviços localizados de Cuidados 

Paliativos, quase todos na Região Sudeste – particularmente na cidade de São Paulo –, 

totalizando um serviço para cada contingente de 13.285.000 habitantes
58

. Todavia, esta 

realidade vem mudando, é o que promulga a ABCP, que aponta a existência de vinte unidades 

no Estado de São Paulo e, em todo o Brasil, sessenta e uma, totalizando perto de trezentos 

leitos. Afirma, ainda que a maioria dessas unidades continua concentrada na Região Sudeste, 

sendo instituída, em grande parte, por serviços estatais, não existe uma uniformização mínima 

de critérios que possam ser exigidos, para que os Cuidados Paliativos sejam desenvolvidos 

com base em seus princípios em uma unidade ou serviço de saúde
14

. 

De acordo com as normas e as diretrizes da European Association for Palliative Care 

(Associação Europeia para Cuidado Paliativo), para que as unidades hospitalares sejam 

contempladas pelo modelo de assistência paliativa são necessários cinquenta leitos (no 

máximo, oitenta) por milhão de habitantes
14

. Tais unidades devem ser constituídas de 

enfermarias clínicas ou cirúrgicas que tenham uma considerada equipe para cada hospital de 

duzentos e cinquenta leitos e apresente para cada contingente de cem mil habitantes uma 

equipe de Cuidados Paliativos home care
14

. Nesse núcleo, existe o equivalente a quatro ou 

cinco profissionais com dedicação exclusiva
14

.
 

Pode-se, então, inferir que o Brasil ainda está muito distante de atingir essas metas, em 

conformidade com as normas e as diretrizes da Associação referenciada acima. Portanto, para 

oferecer uma assistência paliativa de boa qualidade, precisa de 10.000 leitos, 12.000 

enfermeiras, 1.500 médicos especialistas, mais de 1000 equipes para os grandes hospitais, 

2.000 mil equipes do tipo home care e 4.000 a 5.000 profissionais com dedicação exclusiva
14

. 

É oportuno destacar, que outros desafios estão vinculados aos Cuidados Paliativos no 

Brasil, entre eles, o tamanho do continente brasileiro, as diferenças no meio social e 
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econômico dos Estados, as dificuldades de acesso ao sistema de saúde e a formação 

verticalizada do profissional área de Saúde, a qual o afasta da compreensão integral do ser 

humano, no contexto das relações sociais e do processo saúde-doença.  

No Brasil, vários desafios para se executar a prática dos Cuidados Paliativos são 

apontados: a ausência de disciplina específica na formação de profissionais da área de Saúde; 

a falta de recursos para o desenvolvimento de pesquisas; a escassez de serviços e de 

programas especializados em Cuidados Paliativos nos sistemas de saúde público e privado; a 

falta de capacitação de profissionais da área de Saúde e a carência de recursos financeiros 

para pesquisas na área
80

. 

A prática educativa reporta-se à prática social e está presente na individualidade e 

coletividade da prática de saúde, alicerçada no processo de reflexão de suas ações, o que deve 

subsidiar a sistemática dos seus princípios norteadores
81

. Daí adveio a importância de se 

conhecer a história dos Cuidados Paliativos, no âmbito da graduação e da pós-graduação, com 

o objetivo de preparar os profissionais para cuidarem do ser humano em todas as dimensões e 

para o final da vida, a partir do conhecimento e de técnicas de avaliação de sintomas. 

Infelizmente, ainda é ínfimo o ensino de Cuidados Paliativos no país. 

Destaque-se a importância de o profissional reconhecer a relação entre teoria e 

prática para desenvolver a assistência paliativa, mediante o seguimento do modelo dialógico, 

no qual a edificação do conhecimento associa todos os saberes e facilita a construção da 

consciência do cuidar, e não, apenas, a técnica, envolvendo todos os atores na participação do 

cuidado.  

Não tem sido tarefa fácil para os profissionais da área de Saúde conviverem com o 

doente que não apresenta mais possibilidade terapêutica de cura, principalmente quando é 

uma criança, pois, por apresentar maturidade biológica, cognitiva, ética, social e afetiva em 

desenvolvimento, é um ser profundamente dependente, frágil, suscetível de ser alvo de 

desrespeito pelos direitos inerentes à sua real condição de ser humano. Por isso, é desprovida 

de uma particular proteção e está mais vulnerável a possíveis ameaças externas. Por essa 

razão, fica ainda mais fragilizada física e psiquicamente. Logo, os Cuidados Paliativos para 

crianças exigem um treinamento ainda mais aprimorado dos profissionais, principalmente do 

enfermeiro, que passa a maior parte do tempo a prestar assistência direta ao paciente.
 

  

2.4 O câncer infanto-juvenil e suas repercussões 

O câncer representa grave problema de saúde em todo o mundo, com a perspectiva de 

aumentar o número de casos e de mortes para as próximas décadas, particularmente de forma 
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mais expressiva em países de economia emergente. Ao mesmo tempo, estima-se que grande 

parte das mortes por câncer poderia ser evitada em ações de prevenção primária, detecção 

precoce e acesso a tratamento adequado. 

A origem do termo câncer é creditada a Hipócrates (460 – 370 a.C.), que utilizou a 

palavra carcinos para descrever um grupo de doenças que se desenvolviam na forma de 

tumores e ulcerações
82

. Atualmente, o câncer corresponde ao conjunto de mais de 100 

doenças com a similaridade de apresentar crescimento e multiplicação desordenada (maligno) 

e inapropriada de células defeituosas ou atípicas, que, contudo se diferenciam 

consideravelmente de acordo com o órgão afetado, com o tipo de multiplicação ou tumor 

gerado, e pode invadir os tecidos, órgãos e disseminar-se para outras áreas do corpo, 

ocasionando as metástases
83

. 

As metástases correspondem ao desajuste social entre as células, que deixam de 

apresentar a capacidade de interagir corretamente com as demais. Para a formação de tecidos, 

as células estão em constante renovação e, para isso, precisam estar em ritmo perfeito quanto 

à produção e à eliminação de células, para interagir com as demais. Todavia, neste processo, 

poderá ocorrer uma proliferação indefinida, e as células e implantarem filiais em áreas 

destinadas a outras células, sendo estas anormais. Essas células anormais adquirem 

características invasivas, porquanto não respeitam os processos de sinalização de regulação do 

crescimento celular, trazendo a colonização de um tumor maligno a distância do foco 

primitivo original, sem continuar com o mesmo. A doença não implica, necessariamente, um 

tumor sólido, porque também pode ser incluída nas doenças homeopáticas, como por 

exemplo, a leucemia
84

. 

Dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA) evidenciam que o câncer é responsável 

por cerca de 13% de todas as causas de óbito no mundo, sendo considerado um problema de 

saúde pública global
84

. Estima-se que, o número de casos novos anuais em 2020, seja da 

ordem de 15 milhões. No Brasil, a mortalidade por câncer representa 13,7%, ficando atrás 

apenas das doenças do aparelho circulatório, cujo percentual chegou a 27,9%
84

. 

A sobrevida relativa esperada para todos os tipos de cânceres é cerca de 50% em cinco 

anos, e a extensão da doença, na ocasião do diagnóstico, é um dos elementos que influenciam 

profundamente a sobrevida. Entretanto, no Brasil, ainda há carência de estudos que avaliem a 

sobrevida de pacientes com câncer de forma a acompanhá-los por longos períodos de tempo 

85
. 

O câncer é responsável por aproximadamente cerca de 2% a 3% de todos os tumores 

malignos
86

. No que se refere ao câncer na criança, o Instituto Nacional de Câncer (INCA) em 
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seu estudo evidenciou que as neoplasias, na faixa etária de 1 a 19 anos, encontraram-se entre 

as dez primeiras causas de óbito, sendo que a partir dos cinco anos de idade, o câncer é 

considerado a primeira causa de morte por doença em ambos os sexos
87

. Estes dados 

trouxeram grandes preocupações para o Brasil, pois segundo estimativas no ano de 2007, 38% 

da população brasileira acometida pela doença era criança
86

. Esse perfil de óbitos implica 

diretamente na importância do trabalho dos serviços de saúde, enfocando novos desafios para 

a atenção em oncologia pediátrica. 

É considerado câncer infanto-juvenil toda neoplasia maligna que acomete indivíduos 

menores de 19 anos. Os tumores pediátricos são doenças raras, que correspondem a apenas 

1% a 4,6% em todo o mundo. Consoante os dados obtidos do registro de câncer de base 

populacional, a prevalência de câncer entre as crianças, se comparada à população geral, é de 

0,5 a 3%
88

. Embora sua ocorrência seja menor em relação aos adultos, apresenta crescente 

incidência de, aproximadamente, 1% ao ano. Isso representa uma importante causa de 

morbimortalidade no Brasil
88

.
 

Nos países desenvolvidos, o câncer é considerado a segunda maior causa de morte na 

infância - corresponde a cerca de 4% a 5% (crianças entre 1 e 14 anos),  inferior apenas aos 

acidentes e outras causas externas. Em países em desenvolvimento, essa proporção é bem 

menor, pois corresponde a 1% do total, uma vez que, nesses locais, as doenças infecciosas 

apresentam-se como a principal causa de óbito
87

. Nas últimas décadas, a prevalência de 

doenças crônicas na infância está aumentando, enquanto que a mortalidade por doenças 

agudas graves vem diminuindo
89

. Esse fato se deve ao desenvolvimento de uma melhor 

abordagem de cuidados com a saúde da criança e da qualidade de seu tratamento, tais como: o 

incremento de novas vacinas, antibióticos, medicamentos para distúrbios psíquicos e 

neurológicos e progressos na terapia intensiva, assim como na cirurgia pediátrica
89

. 

O câncer infantil, na maioria das vezes, afeta as células do sistema sanguíneo e os 

tecidos de sustentação, diferentemente do adulto, em que ele afeta as células do epitélio que 

recobre os diferentes órgãos. Assim, existem diferenças entre o câncer na infância e na idade 

adulta, quais sejam: os locais primários, origens histológicas e comportamentos clínicos
87,90

. 

Ademais, tendem a apresentar menores períodos de latência, costumam crescer rapidamente e 

tornam-se bastante invasivas, porém respondem melhor à quimioterapia
87

. 

As neoplasias infantis variam conforme o tipo histológico, a localização primária do 

tumor, etnia, sexo e idade. Os cânceres pediátricos mais comuns são as leucemias (glóbulos 

brancos), os linfomas, os tumores do Sistema Nervoso Central (SNC), o neuroblastoma 

(tumor de células do sistema nervoso periférico), tumor de Wilms (tumor renal), 
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retinoblastoma (tumor de olho), tumor germinativo (tumor de células que vão dar origem às 

gônadas), osteossarcoma (tumor ósseo) e sarcomas (tumores de partes moles).  

Ressalte-se que, no Brasil, a ordem de aparecimento dos diferentes tipos de câncer 

infantil, em relação à incidência, é similar à de países em desenvolvimento, em que 

prevalecem as leucemias com 29%, os linfomas, com 15,5% e os tumores do SNC, com 

13,4%
83

. 

No que concerne às possibilidades de cura, as crianças com câncer podem ser curadas 

se diagnosticadas no início da descoberta da doença. Uma das formas de avaliar a qualidade 

da terapia oferecida é por meio da verificação da taxa de sobrevida das crianças. Percebeu-se 

que nos últimos 30 anos o câncer deixou de ser uma doença aguda e incurável e passou a ser 

uma doença crônica com possibilidade de cura, devido à melhoria da qualidade terapêutica
83

. 

No entanto, apresenta sinais e sintomas inespecíficos, o que dificulta o diagnóstico. Sabe-se, 

ainda, que, do ponto de vista clínico, os tumores pediátricos apresentam menores períodos de 

latência, entretanto crescem e se desenvolvem com mais velocidade e são mais invasivos, 

apesar de responderem melhor ao tratamento e são considerados de bom prognóstico
88

. 

Não obstante, é comum que o diagnóstico também ocorra de forma acidental, durante 

exame físico de rotina. Tal fato pode ser explicado em decorrência da inespecificidade dos 

sinais e sintomas explicitados presentes no câncer infantil
91

.
 

O tratamento em oncologia pediátrica é definido como uma terapêutica agressiva com 

sérios efeitos colaterais para a criança. O seu início, muitas vezes, é acompanhado por 

dificuldades, tais como adequabilidade em sua dinâmica cotidiana para enfrentar períodos 

longos ou frequentes de hospitalizações, problemas pela separação dos membros da família 

durante as internações hospitalares, interrupção das atividades cotidianas, assim como 

limitações relacionadas à compreensão do grande volume de informações novas e complexas 

sobre diagnóstico e tratamento, desajuste financeiro, angústia, dor, sofrimento e medo 

constante da possibilidade de morte, o exige maior envolvimento da família e da criança
92

.
 

No que se refere ao tipo de abordagem de assistência em oncologia, destacam-se o 

cuidado preventivo, curativo e paliativo e a reabilitação. No campo da oncologia pediátrica, o 

cuidado preventivo pode ser desenvolvido com ações antes do nascimento da criança 

(aconselhamento genético) e durante a infância (com orientações sobre os hábitos de vida 

saudável, como: alimentação, atividade física e cuidados com o meio ambiente)
88

.
.
 Por sua 

vez, a prevenção secundária se dá por meio do diagnóstico precoce dos casos de câncer, 

possibilitando assim o início do tratamento o mais rápido possível
88

. 
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Ressalte-se, entretanto, que estudo
93

 realizado com crianças e adolescentes com câncer 

demonstra que a associação entre o câncer infantil e os fatores de risco ainda não está bem 

definida, haja vista que a grande maioria dos tumores na infância ainda é totalmente 

desconhecida. Enquanto os tumores na idade adulta estão geralmente relacionados à 

exposição a vários fatores de risco ambientais e comportamentais – tabagismo, estilo de vida, 

alimentação, ocupação e agentes carcinogênicos específicos, entre outros – estão associados a 

vários tipos de neoplasias
94

. 

Quanto ao cuidado curativo, este envolve as fases de diagnóstico, tratamento e 

controle, através de exames específicos, como o hemograma completo com contagem 

diferencial e revisão do esfregaço de sangue periférico, o exame histológico da célula por 

meio de biópsia de tumor sólido e/ou da medula óssea. Esses exames auxiliam tanto na 

definição do diagnóstico quanto no acompanhamento da evolução da doença
95

. 

Vários recursos de imagem são utilizados para melhorar o acompanhamento do câncer 

pediátrico, dentre eles: a radiografia convencional, a ultrassonografia, a tomografia e a 

ressonância magnética. Ademais, os marcadores tumorais (substâncias como produzidas pelo 

tumor e secretadas no sangue, urina ou líquor) também são coadjuvantes no monitoramento 

da evolução da doença
85

. 

Destarte, no que se refere às modalidades de tratamento do câncer, existe uma ampla 

variedade, entre elas, as mais frequentes são a quimioterapia, a radioterapia, a cirurgia, a 

imunoterapia e a hormonioterapia, todas com a finalidade de prolongar a vida ou restabelecer 

a criança na sociedade com boa qualidade de vida. O tipo de tumor, seu comportamento 

biológico, a localização, a extensão da doença, a idade e as condições gerais do paciente 

indicam qual o esquema de tratamento a ser seguido
83

. A cirurgia e a radiação apresentam 

ação localizada, enquanto a quimioterapia tem efeitos inespecíficos, por isso, age de forma 

local e sistêmica
95

. 

A quimioterapia consiste na administração de medicações citotóxicas utilizadas 

isoladas ou em combinação, com o objetivo de aniquilar as células do câncer de forma 

sistêmica. Ela atua nas células de rápida multiplicação, cancerosas ou normais
86

. Sendo assim, 

seus efeitos colaterais podem surgir, de acordo com a droga utilizada, entretanto, os mais 

frequentes são a apatia, perda do apetite, perda de peso, alopecia, hematomas, sangramento 

nasal e bucal, mucosite, náuseas, vômitos e diarreia. Outro efeito colateral é a neutropenia, 

que aumenta consideravelmente os riscos de morbidade e mortalidade por processos 

infecciosos
86

. 
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A radioterapia é a utilização de radiação ionizante, por meio de radioisótopos em 

doses elevadas, buscando erradicar todas as células tumorais, com o menor dano possível às 

células normais circunvizinhas
86

. Tem ação localizada, portanto, os seus efeitos colaterais 

estão relacionados às toxidades causadas nos tecidos que se encontram dentro da área 

irradiada e em suas proximidades
86

.
 

A terapêutica do câncer infantil, mesmo sendo agressiva e complexa, não determina a 

hospitalização da criança, por isso também pode ser realizada no ambiente ambulatorial, 

caracterizado por retornos frequentes para exames, administração de quimioterapia e/ou 

radioterapia, bem como consultas médicas e de enfermagem
96

. Esta modalidade de tratamento 

proporciona os seguintes benefícios para a criança: reduz a chance de infecção, diminui os 

custos e minimiza a ação dos agentes geradores de estresse comuns na hospitalização, 

sobretudo, a ansiedade de separação do lar e da família
97

. O processo de hospitalização é 

vivenciado apenas quando esse atendimento não for suficiente para suprir as demandas da 

doença
96

. 

Após o término do tratamento, inicia-se o período do controle, uma vez que pode 

ocorrer a possibilidade de recidiva da doença. Nesse contexto, a criança mantém-se em 

acompanhamento ambulatorial de seu processo de crescimento e desenvolvimento, realizando 

exames, com a finalidade de diagnosticar recidivas da doença, assim como alguma toxidade 

tardia decorrente do tratamento
88

. Todavia, é importante ressaltar que pode haver falhas no 

tratamento principalmente quando do abandono da terapêutica, recaídas da doença, efeitos 

colaterais relacionados ao tratamento, extensão avançada da doença devido ao diagnóstico 

tardio e condições agravantes impostas por comorbidades e morte decorrente da falta de 

suporte qualificado para subsidiar a assistência à criança
98

. 

Doutra parte, se não houver êxito no tratamento, e a criança for considerada fora de 

possibilidade terapêutica de cura, começa-se a transição do cuidado clínico para o Cuidado 

Paliativo, de maneira gradual
88

. Contudo, o tratamento oncológico é comumente 

acompanhado por dificuldades que exigem envolvimento da família e da criança, 

principalmente quando apresenta um câncer sem possibilidades terapêuticas de cura, visto que 

passam nesta fase de suas vidas passam por uma necessidade de se adequarem em sua 

dinâmica cotidiana e em suas relações sociais, mesmo não estando hospitalizada. 

Na vida diária e nas relações sociais da criança e de sua família, destacam-se as 

seguintes mudanças para enfrentarem períodos de hospitalização, que podem ser longos e 

frequentes: as idas e vindas ao hospital; terapêutica agressiva com sérios efeitos colaterais; 

interrupção das atividades cotidianas, como ir à escola, brincar com outros amiguinhos, a 
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alimentação, que perde o sabor e não é aceita; o afastamento da família, do lar; a contagem do 

tempo, controlado pelo número de ciclos a que a criança deve se submeter; as modificações 

corporais; as limitações relacionadas à compreensão do grande volume de informações novas 

e complexas sobre diagnóstico e tratamento; o desajuste financeiro; a angústia devido às 

expectativas de dor e desconforto e ao olhar do outro que incomoda, sofrimento e medo 

constante da possibilidade de morte
92

.  

Devido aos sintomas e aos sentimentos adversos provocados pelo câncer e sua 

terapêutica, principalmente quando essa doença não apresenta recuperação biológica, 

acredita-se que ela deva receber um tratamento que lhe proporcione bem-estar nos dias que 

lhe restam, porque o principal não é recuperar, mas lhe oferecer uma boa qualidade de vida, 

apesar da doença, ainda que seja por tempo prolongado
99

. Ressalte-se que não deve faltar a 

criança e a sua família o suporte psicossocial necessário. 

Em uma visão abrangente, essa assistência é pautada no Cuidado Paliativo, o qual 

envolve os sintomas do corpo, da mente e do espírito, por ser coerente com as variadas 

demandas apresentadas pelas crianças com câncer e sua família. 

 

2.5 Cuidados Paliativos em oncologia pediátrica: importância do cuidado do enfermeiro 

para o binômio criança e família 

 

O diagnóstico do câncer é um evento desestabilizador em qualquer fase do ciclo vital 

do ser humano. Todavia, quando esse ser é uma criança, o abalo parece ser ainda maior e, na 

maioria das vezes, toma proporções imensuráveis, vivido como uma fatalidade que elimina a 

possibilidade de um amanhã para a reprodução tanto física quanto social do ser. Considera-se 

também o fato de que os filhos são o foco emocional mais importante da família, na qual essa 

realidade suscita a concepção de que esses devam, necessariamente, sobreviver aos seus pais. 

O medo da morte precoce da criança acometida por uma doença que já está em estágio 

avançado suscita nos familiares o pensar de uma inversão na ordem natural dos 

acontecimentos no ciclo da vida, posto que fere o processo de projeção familiar e rompe a 

possibilidade de extensão e perpetuação dos pais.  

A criança e a família podem passar por cinco fases que correspondem às 

possibilidades de curso da doença, a partir do seu diagnóstico, as quais podem determinar 

transformações nas relações sociais e pessoais. São elas (1) por ocasião do diagnóstico; (2) 
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remissão ou controle da doença; (3) recaída; (4) quando o óbito torna-se iminente e (5) apoio 

à família após o óbito
100

. 

O câncer infantil traz repercussões para a vida da criança e de sua família, 

principalmente quando o diagnóstico é de que não há mais possibilidades terapêuticas de cura, 

o que afeta o desenvolvimento da criança em seus aspectos físicos, cognitivos e 

psicossociais
101

. Esse fator se justifica porque a criança é sinônimo de jovialidade, alegria, 

crescimento e futuro, e a doença pode desencadear reações de estresse e de ansiedade
102

. 

 A criança com câncer sem possibilidade terapêutica de cura apresenta vários 

sintomas e sinais decorrentes da progressão da doença, dentre eles os sintomas físicos e os 

psicológicos
103

. Os sintomas físicos são debilitantes, como a dor, a anorexia, as náuseas, os 

vômitos, a fadiga e a dispneia. A dor ficou em segundo lugar entre os sintomas mais 

apresentados por pacientes pediátricos e ocasiona diversas preocupações tanto por parte da 

criança quanto da família, pelo fato de ser o câncer conhecido como uma enfermidade 

causadora de diversos tipos de dores, como a física, a emocional e a espiritual. A fadiga foi o 

sintoma físico que apresentou maior incidência no estudo, pois afeta a qualidade de vida da 

criança, causada por diversos fatores, entre eles, o avanço da doença, desnutrição e anemia. 

Os sintomas psicológicos se manifestam em graus variados, como a depressão e a 

ansiedade
103

. 

 É oportuno destacar que a criança não sente dor apenas pela doença, principalmente 

quando esta se encontra em estado terminal, mas também pelos procedimentos invasivos e 

pelo seu tratamento. Assim, dentre os sintomas mais evidenciados nessa fase, estão a 

mobilidade física reduzida, as alterações na pele, boca seca e constipação
103

. 

 Convém enfatizar que se deve atentar para o pronto reconhecimento e o controle dos 

sintomas, pois a proporção de cada um deles varia de acordo com a doença de base e com a 

terapia realizada, entretanto a diversidade dos sintomas reforça a necessidade de o tratamento 

ser feito com uma equipe multidisciplinar
87

. Portanto, é sobremaneira importante que se faça 

uma análise criteriosa dos sintomas apresentados pela criança e do plano de cuidado, que deve 

ser individualizado. Cada criança deve ter um modelo de Cuidados Paliativos personalizado, 

que atenda às necessidades dela e às da sua família. 

O tratamento para a criança e para a sua família é agressivo e, quase sempre, doloroso, 

devido à doença e às ações que lhe são deveras estranhas. Porém, é necessário dedicação e 

compreensão da família e da criança, de forma a minimizar o sofrimento e possibilitar o 

seguimento correto sem comprometer a terapêutica proposta, para que não haja prejuízos 

causados por sua inadequação
104

. 
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A vida da criança e o cotidiano familiar passam por rápida e intensa transformação. De 

um momento para o outro, ela e sua família se veem dentro de um hospital, um ambiente 

estranho, muitas vezes hostil, rodeada de pessoas desconhecidas, onde será submetida a 

exames e a tratamentos invasivos e dolorosos e afastada de seu ambiente, dos familiares e dos 

amigos. Estudo sobre a organização familiar diante do câncer infantil evidenciou que a 

criança, de algum modo, percebe que algo grave e temível está acontecendo com ela, 

independentemente de sua idade e de sua capacidade de compreender a realidade que a rodeia 

105
. Sob esta ótica, a criança pode ter seu desenvolvimento subitamente modificado por 

vivenciar uma sensação de perigo iminente. 

Doutra parte, os problemas provocados pelo diagnóstico e o tratamento do câncer 

podem levar ao rompimento profundo da estrutura familiar. Um estudo revelou que todos 

relatam que a família tem dificuldades de enfrentar o câncer infantil, mesmo em diferentes 

populações com distintos costumes e valores
106

. 

A família, desde o momento em que o câncer da criança lhe é comunicado, perpassa 

por profundas alterações
100

. Contudo, cada família apresenta recursos diferentes para lidar 

com os desgastes e os estresses relacionados à doença e suas consequências
106

. Nesse 

contexto, a morte da criança é o fator que gera mais estresse para os entes mais próximos, e a 

família, muitas vezes, não consegue se organizar coesivamente para reestabelecer certa 

autonomia para os membros nem consegue abandonar a estrutura de crise e permanece nela. 

A angústia é um sentimento que se mantém presente em qualquer fase da doença.   

Nesses termos, a compreensão da criança com câncer sem possibilidades terapêuticas 

de cura e de sua família é mais abrangente, considerando-se as influências recíprocas na 

unidade familiar, com a tendência de enfatizar a patologia, ou seja, níveis de distúrbios 

afetivos e de respostas desadaptadas existentes frente ao estresse vivenciado.  

O enfrentamento dessa realidade requer uma reflexão sistêmica sobre a conexão entre 

os aspectos biopsicoespirituais. Dito de outro modo, a atenção global da criança, sem focar a 

doença em detrimento de sua história de vida e de sua identidade. Para tanto, exige a adoção 

de um cuidado que promova a mudança de paradigma para o paciente acometido de uma 

doença que limita a vida, e não, apenas, como recurso alternativo.  

A OMS
17:76 

apresentou uma definição específica para Cuidados Paliativos prestados à 

criança na qual os cujos princípios são: 

 

O cuidado paliativo em pediatria envolve prestar cuidado ativo e total 

à criança no contexto do seu corpo, mente, alma, bem como oferecer 
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suporte à família; O cuidado paliativo tem início quando a doença é 

diagnosticada e continua mesmo que a criança receba ou não 

tratamento com a finalidade curativa; Um cuidado paliativo efetivo 

requer abordagem multidisciplinar que inclua a família e a utilização 

de recursos da comunidade e pode ser implementado mesmo quando 

os recursos são limitados; Profissionais de saúde devem avaliar e 

aliviar o sofrimento físico, psicológico e social da criança; Pode ser 

oferecido por instituições em nível terciário, em centros de saúde e até 

na casa da criança. 
 

Crianças que devem receber Cuidados Paliativos podem ser incluídas em seis 

categorias definidas pela Association for children with life-threateningor terminal condition 

sandtheir families e Royal Colleague of Paediatrics and Child Health
107

, a saber: condições 

ameaçadoras à vida para as quais o tratamento curativo pode ser responsável, mas também 

pode falhar; condições em que a morte prematura é inevitável, em que podem ocorrer 

períodos longos de tratamento intensivo visando prolongar a vida e permitir participação na 

vida normal, como nas atividades infantis de acordo com a idade; condições progressivas sem 

opções de tratamento curativo em que o tratamento é exclusivamente paliativo e geralmente 

pode se estender durante muitos anos; condições irreversíveis, mas não progressivas que 

causam incapacidade severa e causa mais suscetibilidade a complicações de saúde e mais 

probabilidade de morte prematura; condições em que a esperança de vida é limitada e os 

familiares de crianças que sofreram pela morte súbita ou precoce de seus filhos. 

Os alicerces dos Cuidados Paliativos apresentam três grandes áreas: a honestidade e a 

sinceridade ao lidar com a realidade da morte e o morrer; comprometimento para avaliar 

todos os fatores relacionados à busca do conforto do paciente e de seus familiares; e desejo de 

contemplar as necessidades por meio do envolvimento ativo de outros profissionais 

capacitados. 

Nesse contexto, o ato de cuidar é muito mais abrangente do que curar e exige uma 

equipe interdisciplinar complexa, humanizada e qualificada para atuar nos diferentes tipos de 

paliação para a criança e sua família, embasada no respeito às suas crenças e aos seus valores, 

para satisfazer-lhe as necessidades mediante uma abordagem holística de cuidado, visando a 

todos os aspectos do sofrimento humano
108

. 

Nessa perspectiva, fica claro que os Cuidado Paliativos também demandam a adoção 

de uma abordagem multidisciplinar ampla, que contemple todos os aspectos inerentes à 

doença e suas consequências para a criança e sua família, para suprir alterações físicas, 

emocionais, espirituais e sociais. Portanto, esses cuidados apresentam como principal meta o 

controle afetivo de sintomas e a manutenção da qualidade de vida do paciente e sua família. 
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Logo, os profissionais da Saúde devem dispor de recursos intelectuais e de recursos técnico-

profissionais para avaliar e aliviar a dor e as angústias físicas, dar apoio aos aspectos físicos 

(biológico), psíquicos (emocional), sociais e espirituais da criança e de sua família de maneira 

integrada
108

. Estudo assinala que incluir a família na perspectiva dos cuidados de toda a 

equipe de saúde é tão importante quanto cuidar da criança
109

. 

Entende-se por qualidade de vida um conceito subjetivo relacionado à satisfação, o 

que depende da história e dos costumes de cada um, para que ela seja alcançada. Isso exige o 

trabalho de uma equipe multidisciplinar voltado para o paciente e seus familiares que 

satisfaçam suas necessidades advindas dos limites impostos pela doença. 

Assim, a OMS
15:109 

propôs uma definição para o termo qualidade de vida:  

 

[…] a percepção que o indivíduo tem do seu lugar na vida, no 

contexto da cultura e do sistema de valores nos quais vive, em relação 

com os seus objetivos, os seus desejos, as suas normas e as suas 

inquietudes. É um conceito muito amplo que pode ser influenciado de 

maneira complexa pela saúde física do indivíduo, pelo estado 

psicológico e pelo seu nível de independência, as suas relações sociais 

e as suas relações com elementos essenciais do seu meio. 

 

 

Os Cuidados Paliativos envolvem ações interativas, com base no conhecimento e no 

respeito aos valores da pessoa, por meio de uma relação dinâmica, cujo cuidado abrange uma 

visão humanística, principalmente quando se trata de criança. Nessa perspectiva, o trabalho da 

equipe deve ser interdisciplinar, multidisciplinar e apontar para uma transdisciplinaridade. A 

Enfermagem, como parte integrante dessa equipe, insere-se nesse contexto de forma muito 

positiva e com objetivos claros, visando colaborar com o restabelecimento clínico, físico e 

emocional desses pacientes frente a momentos tão delicados, impostos pelo adoecimento, sem 

esquecer que a chave para morrer bem está no bem viver. 

Ressalta-se que o enfermeiro é responsável pela coordenação do cuidado, e como está 

embasado nos princípios dos Cuidados Paliativos (já referidos neste estudo), poderá discuti-lo 

com outros profissionais, adicionando dados sobre o histórico do paciente e agregando a 

equipe interdisciplinar qualificada frente às suas necessidades com a família. Assim, a 

apropriação do cuidado pelo enfermeiro e a sua prática na área de Cuidados Paliativos 

materializam o rompimento do modelo biomédico, ao modificar o foco do tratamento da 

doença da pessoa, para o cuidado com a pessoa doente
110

, porquanto esse profissional 
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necessita de uma estrutura conceitual consistente, que embase a prestação de cuidados, 

garanta sua continuidade e promova a integração da assistência.
 

Nesse contexto, o enfermeiro destaca-se por ser o elemento da equipe multidisciplinar 

que fica mais tempo com o paciente e sua família e deve atender e apoiar a grande parte de 

suas necessidades
110

. A Enfermagem, na prática dos Cuidados Paliativos, considera 

importante estimular os pais ou familiares a ajudarem as crianças a enfrentarem as 

dificuldades e os estresses. Portanto, a família também precisa da atenção da equipe de saúde. 

É necessário ajudar os pais a retomarem o equilíbrio familiar, procurando incorporar a criança 

à rotina doméstica e tentando adaptá-la ao novo estilo de vida. Esses objetivos já foram 

descritos pelos pais
109

. 

Nos Cuidados Paliativos em oncologia pediátrica, a assistência do enfermeiro deve 

implicar na produção do cuidado fundado na abordagem centrada na criança e sua família 

para lhes propiciar uma assistência integral e humanizada, haja vista que esse é um período 

em que os sentimentos são relacionados não apenas à doença, mas também à proximidade da 

morte e do período de enlutamento da família
111

. As particularidades individuais, sociais, 

econômicas, culturais e regionais da criança e de sua família precisam ser consideradas, com 

especificidades e individualidades inerentes às necessidades desse binômio. Não se deve 

subestimar a competência dos pais e dos demais familiares nem deixá-los desamparados 

quando precisam de suporte
92

.  

De tal modo, considerando-se a importância dos Cuidados Paliativos para se 

reconhecerem e acolherem, empaticamente, as necessidades da criança e sua família, destaca-

se a relação dialógica – tema que será abordado no próximo capítulo – que é considerada 

como um instrumento fundamental nos Cuidados Paliativos. 
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Estória de Amor – Violeta 



 
 

64 

3.1 Teoria da Enfermagem Humanística 

 

Na perspectiva de compreender a origem e o delineamento da Teoria Humanística de 

Enfermagem, em sua conjectura, e entender sua essência, seu significado e a aplicação na 

prática do cuidado em Enfermagem, estabeleceu-se como critério relevante, neste capítulo, 

fazer um breve histórico sobre as teóricas Josephine Paterson e Loretta Zderad, por acreditar 

ser importante para se entender a teoria que elaboraram.  

Josephine Paterson, em sua trajetória acadêmica, formou-se enfermeira pela St. John’s 

University e pelo Lenox Hill Hospital. Obteve seu título de especialista em Enfermagem 

clínica pelo Northport Veterans Administration Medical Center, em Northport, Nova 

Iorque
112

.
. 
Lecionou na State University of New York, em Stonybrook, e desenvolveu o seu 

percurso profissional conceituando a Enfermagem Humanística em seus cenários de atuação, 

para as pessoas envolvidas no processo, dentre eles, os profissionais de Enfermagem, os 

acadêmicos e os docentes de instituições de ensino superior
112

. O grau de mestre foi obtido 

em Baltimore, Maryland, na John’s Hopkins Schoolof Higiene andPublic Health
112

. 

Posteriormente, Josephine Paterson doutorou-se em Ciência da Enfermagem – área de 

Enfermagem Psiquiátrica e Saúde Mental como especialidade, na Boston University School 

of Nursing, em Boston – Massachusetts.  

Loretta Zderad, em sua trajetória acadêmica, graduou-se em Enfermagem pela Loyola 

University e pela St. Bernad’s Hospital Schoolof Nursing. Em sua trajetória profissional, 

dedicou-se ao ensino em instituições universitárias e liderou grupos direcionados à 

Enfermagem Humanística
113

. O grau de mestre foi obtido em Ciência pela Catholic University 

of Washington. Posteriormente, recebeu o seu grau de Doutora em Filosofia, também em 

Washington, pela Georgetow University
112

.
 

Em 1950, na Catholic University, realizou-se, casualmente, o primeiro encontro de 

Josephine Paterson com Loreta Zderad, que, apesar de apresentarem caminhos diferentes no 

decorrer da formação acadêmica, porém complementares, assumiram o acordo de desenvolver 

um projeto que contemplasse tanto a saúde comunitária quanto a psiquiátrica direcionada ao 

Programa de Graduação da instituição referenciada
114

. 

Com a visão de mundo da ciência positivista que orientava o processo de cuidado em 

Saúde e Enfermagem daquela época, Paterson e Zderad ficaram insatisfeitas durante vários 

anos de prática de ensino e da assistência em Enfermagem. Nesse caminhar, a partir de suas 

próprias questões individuais frente à Enfermagem e suas crenças sobre a essência humana, 
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foram motivadas a delinear temas centrais da teoria na forma como as enfermeiras e os 

pacientes se inter-relacionavam e como poderiam desenvolver a essência do conhecimento 

para a Enfermagem, repensando, assim, o processo de enfermagem e o cuidado, influenciadas, 

de maneira significativa, por alguns filósofos
115

.
 

Na década de 1970, Josephine Paterson e Loretta Zderad realizaram publicações. Entre 

elas, destaca-se a Teoria da Enfermagem Humanística, que emergiu do I Curso intitulado 

“Enfermagem Humanística”, realizado para enfermeiros do Veterans Administration Hospital 

Northport (Nova Iorque). Nessa ocasião, as experiências vivenciadas no âmbito da 

Enfermagem foram refletidas, exploradas e questionadas
114

. 

O conteúdo da Teoria Humanística de Enfermagem
12

 é caracterizado pela presença do 

existencialismo, do humanismo e da fenomenologia, para estudar a Enfermagem em si, que 

foi denominada de Teoria da Prática Humanista da Enfermagem, que se desenvolveu a partir 

do evento inter-humano de enfermeiras mediante descrição e conceitualização dos fenômenos 

vivenciados, uma vez que parte de situações das práticas dialogadas e vivenciadas no mundo 

do cuidado em saúde
116

. 

Nesse sentido, a Teoria da Prática Humanista foi embasada e influenciada pelo 

existencialismo, pelo humanismo e pela fenomenologia, através dos filósofos Husserl, Buber, 

Marcel, Jung, Nietzsche, Hesse, entre outros. Esses filósofos anunciaram a natureza do 

diálogo autêntico entre as pessoas como possibilidade pode perceber, dar significado à vida e 

explorar as experiências humanas, na busca de se conhecerem os fatos de maneira minuciosa 

que envolvem os seres humanos
116

. 

No existencialismo, as pessoas têm livre escolha, são responsáveis por elas, portanto, 

podem direcionar o significado de suas vidas de maneira individual
11

. Isso pode ser aplicado 

holisticamente à Enfermagem, no âmbito da Saúde, pela ênfase na autodeterminação, na livre 

escolha e na autoresponsabilidade, voltadas para o estado de vir-a-ser, em que o ser humano é 

e torna-se mais a partir de suas escolhas
11

. 

Nesse prisma, a Teoria Humanística de Enfermagem provém da experiência 

existencial da enfermeira, em um processo de vir-a-ser para o seu desenvolvimento e 

conhecimento da Enfermagem
117

. Para que se possa apreciar a essência que a experiência 

existencial, na relação de cuidado representa para a enfermeira, é necessário refletir sobre ela, 

descrevendo-a fenomenologicamente, mediante o encontro do cuidado, todo o processo que 

                                                             
2
 Todas as citações de Paterson e Zderad extraídas da obra Enfermería Humanística (1979) foram traduzidas pela 

pesquisadora. 
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surgiu na relação e o conhecimento adquirido através da experiência e da subjetividade de 

cada ser humano em suas relações de cuidado
118

.
 

A fenomenologia é entendida como o estado descritivo dos fenômenos.
. 
No campo da 

Enfermagem, corresponde à ação experimentada existencialmente e de forma compartilhada 

entre a enfermeira e o cliente como ser único e de relação. Nessa experiência existencial, a 

enfermeira reflete sobre a situação vivenciada em diferentes dimensões depois de ter realizado 

todo o processo de uma análise minuciosa e reflexão
116

. 

Portanto, na Teoria Humanística de Enfermagem, a Enfermagem se desenvolve no 

encontro existencial entre seres humanos e vislumbra as suas experiências e vivências como 

sendo singulares
117

. Assim, por meio do projeto fenomenológico, essa Teoria busca obter uma 

visão ampliada das experiências humanas, pela valorização das escolhas realizadas pelos 

indivíduos, o que leva a Enfermagem a reconhecer o outro em sua individualidade, no 

processo de vir-a-ser vivido
116

. Para além disso, entende a existência do ser humano (cliente), 

mediante a situação vivenciada entre ele e a enfermeira, pela qual, suas dimensões de cuidado 

emanam da situação humana onde a Enfermagem é vivida
116

.
 

Sob esse prisma, a Enfermagem humanística é dialogal, em seus aspectos teóricos e 

práticos. Esse caráter dialogal envolve o encontro, que corresponde à possibilidade de esperar 

por alguém para atender; à presença, na qualidade de ser receptivo e recíproco para outra 

pessoa; ao relacionamento, em que um vai em direção ao outro, permitindo a presença 

autêntica; e a um chamado e uma resposta, que se anunciam na forma de comunicação verbal 

e não verbal
116

.
 

Então, a fim de que se possa alcançar a relação inter-humana do cuidado para abertura 

ao encontro autêntico, são necessários o reconhecimento de si e o conhecimento do outro 

direcionado de forma intencional a nutrir o bem-estar e o estar melhor de uma pessoa com 

necessidades “[...] evidentes na relação com a dimensão saúde-doença, característica da vida 

humana”
119:14

. 

Para descrever o fenômeno da Enfermagem, o elemento do cuidado é o ser humano 

(numa relação entre enfermeira e paciente), delineado por uma transação intersubjetiva, 

dialógica (ser e fazer com), que apresenta determinado fim (a saúde), a qual ocorre no tempo 

e no espaço vividos (ambiente), num universo de homens e de coisas
116

. Portanto, a 

Enfermagem Humanística é a base humana da profissão da enfermeira, mediante a exploração 

do encontro existencial do cuidado no face a face (enfermeira e cliente) e das relações 

humanas, em que o fundamento teórico (científico) e o prático (tecnológico) da Enfermagem 

estão inter-relacionados em um ato intersubjetivo existencial. “Como clínica, implica estar 
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com e fazer com. Assim, o paciente deve participar como sujeito ativo para fazer real sua 

possibilidade” 
119:15

.
 

Na Enfermagem Humanística o fazer com preconiza o ser humano como centro do 

processo do cuidado
116

, e o indivíduo desenvolve o seu potencial humano e obtém, por meio 

da intersubjetividade do encontro de cuidado e de escolhas livres e responsáveis, o bem-estar 

e o estar melhor. 

Assim, a Teoria Humanística de Enfermagem enfatiza o valor significativo do estar- 

com na prática profissional, e anuncia o conhecimento por meio de conceitos que convergem 

para o processo sucessivo de busca. Também reconhece as limitações humanas em que a 

relação entre enfermeira e cliente visa ao bem-estar e ao estar-melhor, através do diálogo 

vivo, interage como sujeito ativo do processo e visualiza na enfermeira possibilidades de 

ajuda e de suporte
116

. Logo, a Enfermagem Humanística atua como determinante de saúde 

para quem vivencia o processo e está com uma doença que não apresenta mais possibilidade 

de cura. 

No campo do cuidar, a saúde é reconhecida pela Teoria Humanística de Enfermagem 

como objeto da Enfermagem, sendo intuída como um ato de vida, e conforma o estar melhor, 

onde a essência do cuidado autêntico, mesmo quando não há perspectiva de cura, são as 

possibilidades e potencialidades do ser humano de vir-a-ser mais e melhor, por meio da 

relação com o outro
112

.
 

Por conseguinte, a Teoria Humanística de Enfermagem relaciona-se com os conceitos 

do metaparadigma da Enfermagem, quais sejam – o ser humano (enfermeiro e cliente), saúde 

(bem-estar e estar melhor), ambiente (situação humana em qualquer tempo e espaço), 

comunidade (duas ou mais pessoas que compartilham momentos da vida) e enfermagem 

(diálogo vivido)
116

. Esses conceitos identificam os fenômenos de interesse do cuidado 

mediante a inter-relação, por isso é importante aprofundar os seus significados. 

O ser humano é único, total e livre, a partir de uma estrutura existencial de vir-a-ser, 

mediante suas próprias escolhas e intersubjetividade, e se relaciona com outros seres no 

tempo e no espaço, de maneira responsável e capaz, aberto a conhecer o outro com 

potencialidades
116

. Nesse sentido, a sensibilidade do cuidar da enfermeira para com o paciente 

está presente no encontro autêntico e nas experiências existenciais compartilhadas, tendo em 

vista que o ser que cuida e o ser que é cuidado são componentes significativos, recíprocos e 

independentes no mundo do cuidar
116

. 

Doutra parte, o cuidado relacional delineia a vivência autêntica e genuína da 

enfermeira, pois, no tempo vivenciado do cuidado, ocorre a interconexão do tempo individual 
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de cada ser (enfermeira e paciente) com o tempo compartilhado por ambos, também inter-

relacionado
116

. Nessa perspectiva, o ser que cuida e o que é cuidado vivem em dois mundos 

distintos, no entanto, relacionados, quais sejam: o mundo interno - o do EU - e o mundo 

externo - o do TU - caracterizados pela relação Eu-Tu (sujeito-sujeito), Eu-isso (sujeito-

objeto) e Nós
120

.
 

A relação EU-TU representa congruência de seres em que a individualidade de cada 

um é reconhecida, sendo apenas experenciada pelo ser humano em sua plenitude, uma vez 

que o encontro, a presença e a proximidade unem os seres
120

. Desse modo, “[...] ocorre a 

inter-relação humana, um encontro entre o ser que cuida e o ser que é cuidado, o que vem a 

possibilitar a presença autêntica com o próprio EU, onde cada participante do processo passa 

a ser mais”
117:53

. Esse evento é apresentado como “mediação”
120

.
 

A relação EU-ISSO é caracterizada como reflexão do homem acerca de suas relações 

EU-TU anteriores
121

. Ao refletir sobre elas, o homem as valoriza como objetos a serem 

conhecidos – ISSO
120

. Nesse contexto, essa relação representa distanciamento do ser e 

aproximação com o mundo da experiência, delineado por atitudes existenciais
117

. 

A relação EU-NÓS
120 

possibilita ao homem adquirir sua identidade, mediante sua 

situação relacional com os outros (família, comunidade). Isso contribui para aliviar os 

sintomas e promover o crescimento pessoal do paciente, da sua família e da própria 

enfermeira.  

Na Teoria Humanística de Enfermagem, a saúde é conceituada como uma questão de 

sobrevivência e se relacionada por meio do potencial dos indivíduos para o bem-estar e o 

estar-melhor. Nesse processo, a enfermeira direciona suas ações com vistas a restabelecer, 

manter ou promover a saúde do seu paciente, através da relação dialógica
116

. Obstante ao 

exposto, há situações em que a saúde não é um objetivo alcançável, como, por exemplo, uma 

doença que não apresenta mais possibilidade de cura. Então, é preciso valorizar o potencial 

humano, na perspectiva de ampliar o conceito de saúde como ausência de enfermidade.  

Quanto ao conceito de ambiente, é entendido como uma atmosfera que facilita o 

encontro entre os seres humanos, no mundo cuidado, e não se restringe à ação do cuidado 

físico, porém a muito mais, ao vir-a-ser 
11

. Na Enfermagem Humanística, a situação humana é 

que prepara o cenário no qual se vive a Enfermagem, assim, o ambiente é delineado por 

objetos (coisas), tempo cronológico, espaço que representa o ambiente físico, do qual se 

utilizam o enfermeiro, o paciente, a família e a comunidade
116

.
 

Em relação ao conceito de comunidade, advém de como o ser humano a entende, e a 

Enfermagem Humanística é por ela influenciada 
117

. A Enfermagem Humanística preocupa-se 
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com a mediação entre a enfermeira e seus semelhantes, e o microssomo de sua comunidade 

seriam o paciente, a família deles, colegas profissionais e outros membros da equipe de 

saúde
119

.
 

No tocante à Enfermagem, esta é entendida como uma resposta para situações 

humanas, onde o ser humano necessita de ajuda e encontra o outro que a proporciona. Dessa 

forma, o fenômeno da Enfermagem abrange os seguintes conceitos: bem-estar, estar-melhor, 

potencial humano, transação intersubjetiva, ser e fazer
116

.
 

Sob esse prisma, “[...] o propósito da Enfermagem é nutrir o bem-estar e o estar-

melhor num encontro especial de pessoas humanas”
117:155

. Esse nutrir caracteriza-se tanto pela 

presteza da enfermeira, de participar de ações de Enfermagem, quanto de esforços com os 

outros a partir de suas vivências de saúde e de sofrimento
114

. Nesse sentido, a Enfermagem é 

evidenciada pela relação intersubjetiva entre dois ou mais seres humanos, e a relação 

dialógica representa um encontro fenomenológico entre paciente e enfermeira
116

.
 

Nessa relação, em que um alimenta (enfermeiro), e o outro é alimentado (cliente), o 

caráter essencial é a nutrição, e eles experimentam o processo de tomar decisões responsáveis 

117
. A enfermeira, nesse momento, delibera o seu cuidado mediante o desenvolvimento do seu 

potencial e permite a livre escolha do cliente, valorizando sua participação na situação 

vivenciada
116

.
 

Partindo dessa compreensão, “[...] o ser e o fazer fazem parte da experiência 

transacional intersubjetiva da Enfermagem, sendo a prática de enfermagem centrada no fazer, 

entendido por expressar técnicas e procedimentos”
117:56

. O ser é evidenciado por uma 

experiência inter-humana, um estar-com, que implica estar aberto, atento e disponível ao 

cliente no momento atual da situação compartilhada 
116

. 

Na busca por refletir sobre a teoria na prática da Enfermagem Humanística, a seguir, 

será apresentada a metodologia da Enfermagem Fenomenológica, que subsidiou a apreciação 

existencial do fenômeno de Enfermagem tanto na prática assistencial quanto na docência e na 

pesquisa em Enfermagem, que será explicitada no tópico a seguir.  

 

3.1.2 Enfermagem fenomenológica 

 

A Teoria da Enfermagem Humanística emana “[...] da interação dialógica das 

experiências articuladas e compartilhadas por enfermeiras investigadoras que abstraem e 

conceituam”
116:127

. Com esse pensamento, foi criada a Metodologia da Enfermagem 
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Fenomenológica, que subsidiou a apreciação existencial do fenômeno da Enfermagem, que 

pode ser aplicada no cuidado, na docência e na pesquisa em Enfermagem. 

Essa metodologia possibilita a investigação do evento da Enfermagem em si, a partir 

do desenvolvimento da relação dialógica entre os envolvidos no cuidado. Nesse processo, a 

enfermeira experencia o fenômeno da Enfermagem e analisa a maneira como ele ocorre na 

vida real, embebido no contexto humano.  

Na Enfermagem Fenomenológica, é considerado o fundamento humano da 

Enfermagem e seu significado, bem como a valorização da presença ativa da enfermeira, de 

maneira singular, que é enriquecedora para a prática da enfermeira e do paciente, por estarem 

abertos às possibilidades no aqui e agora, intimamente compartilhados
117

. 

Essa relação tem a finalidade de explorar a visão de mundo da experiência humana, a 

partir da realidade apresentada, por meio da observação minuciosa da qualidade de ser do 

outro, permeada pelos sentimentos mais diversos, como temor, ansiedade, esperança, aflição e 

dúvida, valorizando sua autenticidade
117

. Tal relação contribui para que enfermeira e paciente 

possam chegar a ser- mais
117

. 

A Enfermagem Fenomenológica
116 

da teoria da prática humanística dispõe de cinco 

fases propostas: preparação da enfermeira cognoscente para vir a conhecer; a enfermeira 

conhece o outro intuitivamente; a enfermeira conhece cientificamente o outro; a enfermeira 

sintetiza de forma complementar as realidades conhecidas; sucessão interna do múltiplo para 

a unidade paradoxal. 

 

Preparação da enfermeira
3
 cognoscente para vir a conhecer 

 

Nessa fase, a enfermeira integra-se num processo relacional genuíno e único 

vivenciado com o paciente, e a enfermeira vai ao encontro dos objetos de conhecimento, de 

maneira singular, o que lhe proporciona, intuitivamente, a liberdade de sintetizar o 

conhecimento adquirido
116

.
 

A preparação do ser que cuida em Enfermagem, para chegar ao conhecimento de uma 

experiência vivenciada existencialmente [...], “pressupõe reflexão, contemplação e discussão, 

sendo necessário estar consciente do próprio ponto de vista, além de estar aberto ao 

desconhecido, e às experiências humanas”
122:430

. É o momento em que o enfermeiro volta-se 

                                                             
3
 Na descrição das fases da Enfermagem Fenomenológica a pesquisadora utilizará a expressão “enfermeira” como 

referenciada na obra “Enfermagem Humanística” de Paterson e Zderad (1979) e todas as vezes que se empregar a palavra 

“enfermeira” no texto esta se refere à enfermeira pesquisadora.  
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para si mesmo, em um processo de tornar seus pensamentos e atitudes mais humanos. Com 

base nesse pensamento,  

 

[...] esta primeira fase possibilita, portanto, à enfermeira ser aberta e 

autêntica à verdadeira experiência do ser humano, por isso foi proposta 

pelas teóricas como sendo aquela dirigida para uma reflexão no que se 

refere ao modo de abordar os pacientes em serviços de saúde pública, 

médico-cirúrgica e psiquiátrica, contribuindo, entre outras coisas, para 

se analisar os fenômenos em enfermagem, refletir sobre eles e compará-

los com o que já se conhece, por isso relacionam-na com o 

conhecimento pessoal da Enfermagem
123:51

. 
 

É importante enfatizar que, mesmo buscando identificar-se em sua particularidade, a 

enfermeira poderá se deparar com sua suposta incapacidade de adquirir conhecimentos por si 

mesma e de tornar seus pensamentos e atitudes mais humanos
119

.  Para tanto, essa 

metodologia humana busca a condição de ser da enfermeira, mediante a reflexão do seu 

próprio EU, consciente do seu próprio ponto de vista e aberta para o ponto de vista dos outros, 

obtendo a capacidade de experenciar o outro em sua subjetividade
117

. 

Existem maneiras de se chegar ao conhecimento interior, no mundo das experiências 

no campo da saúde. Uma delas é referente à leitura reflexiva de obras literárias, acompanhada 

de sua análise e comparação em relação a outras que já sejam de todo conhecidas, neste caso, 

com a prática da Enfermagem.  

Nesse sentido de preparação da enfermeira para vir a conhecer intuitivamente o outro, 

é imprescindível adquirir a sensibilização do modo de ser do indivíduo, a qual pode ser 

conquistada mediante a própria literatura, as artes em geral, o teatro, as terapêuticas de 

desenvolvimento pessoal, entre outros
119

.
 

 

A enfermeira conhece intuitivamente o outro 

 

Na busca de se conhecer a percepção e a vivência do ser no mundo, essa fase é 

entendida como o momento de se ver o mundo através dos olhos do indivíduo, com a 

presença autêntica no encontro de cuidado
116

. É o encontro com “[...] o ser cuidado, uma vez 

que a Enfermagem Humanística é descrita como a experiência existencial na relação EU-TU 

vivenciada, para que se possa iniciar a compreensão e reflexão do vivido e experenciado pelo 

outro”
117:59

. A enfermeira, nessa ocasião, procura introjetar-se no tempo e no ritmo do outro, o 

que a leva conhecê-lo de forma intensa, perceptiva e inexplorável. 
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O conhecimento intuitivo do outro acontece mediante a relação EU-TU, a qual é 

“antecedida pelo conhecimento prévio da prática de enfermagem, da importância à percepção 

que se tem do ser humano e ao modo como este vive e vê o seu mundo”
123:51

. Logo, o 

conhecimento intuitivo possibilita o homem a ser mais mediante a relação EU-TU, de maneira 

singular, na presença autêntica de uma interação intersubjetiva
120

. 

Ressalte-se que a enfermeira, em sua prática profissional, para conhecer intuitivamente 

o outro e vislumbrar sua possibilidade de vir a ser, não se sobrepõe ao outro e continua na sua 

capacidade de admirar e de dialogar, vividamente com o outro
116

. Quando todos os meios são 

abolidos, é que acontece o encontro, diante da imediatez da relação, todos os meios tornam-se 

sem significado
116

. Assim, o “[...] importante é o conhecimento e atitude que se tem do outro, 

bem como do seu olhar diante do mundo, que subsidia esta relação”
117:60

.
 

 

A enfermeira conhece cientificamente o outro 

 

Uma vez vivenciada a relação de maneira intuitiva, a enfermeira “[...] conceitua a 

experiência expressando-a conforme a sua capacidade humana”
117:61

. Nesse momento, a 

enfermeira poderá analisar, de maneira abrangente, a própria percepção diante das diferentes 

fases do fenômeno, através de momentos reflexivos, nos quais passa a conhecer 

cientificamente o outro, analisa e considera as relações entre os componentes, sintetizando 

temas ou padrões, e conceitualiza ou interpreta, de maneira simbólica, a visão dessa realidade 

vivida no passado
116

.
 

Assim, no processo de Enfermagem, “o chamado acontece primeiro, seguido da 

intuição, depois da avaliação e por último da análise”
119:26

. Nessa linha de pensamento, o 

encontro vivenciado é definido na singularidade do ser, para que ele possa se expressar 

conforme suas potencialidades, mediante o conhecimento acumulado, de maneira atentiva, 

defrontando e concebendo o referido encontro. 

O ser que cuida (a enfermeira) deve estar pronto para que possa refletir criticamente 

sobre a experiência vivenciada existencialmente, uma vez que a fenomenologia [...] propõe 

que após ter conhecido o outro intuitivamente, [...], o ser que cuida em enfermagem, é retirado 

do mundo do cuidado, repete a ação, reflete e transcreve o seu mundo de visão sobre ela
119:26

. 

Por conseguinte, imersa no processo reflexivo analisa os relacionamentos entre os 

componentes, sintetiza e, então, conceitua e interpreta a realidade vivida
117

. Dessa acepção, 

compreende-se que o conhecimento é expresso como uma ação advinda da intuição diante da 

observação minuciosa em que a relação EU-ISSO é vivenciada por meio de sua realidade
120

. 
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Na Enfermagem Humanística a enfermeira se relaciona com o paciente na relação EU-

TU (representa a relação inter-humana) e na relação EU-ISSO (representa a construção do 

conhecimento, do saber em Enfermagem) ao mesmo tempo, com a finalidade de buscar e 

aplicar o seu saber científico no encontro, enquanto cuida
116

.  

Logo, a sintonia do encontro está referenciada pelo “entre”, que é o fenômeno de 

resposta, essencial à relação, pelo fato de que toda e qualquer resposta é antecedida por um 

questionamento e por um escutar reverente. Dessa forma, a relação dialógica é um evento 

inter-humano, cuja natureza principal é o “entre” que o ser humano “é”, com a pressuposição 

de que seja percebido existencialmente como um ser de relação
120

. Portanto, nessa fase, a 

enfermeira analisa e contempla as relações entre os componentes, sintetiza temas ou padrões e 

conceitua e interpreta, simbolicamente, a visão sistematizada da realidade vivenciada no 

passado
116

. Então, o conhecimento vem a transcender, por despertar no ser humano a 

consciência do seu EU em si mesmo, mediante sua intersubjetividade
117

.
 

 

A enfermeira sintetiza de forma complementar as realidades conhecidas 

Essa fase se caracteriza pela comparação e a síntese dos estágios de desenvolvimento, 

da hierarquia das necessidades humanas básicas e dos princípios fisiológicos, o que a faz ser 

bastante semelhante ao processo de Enfermagem
117

.
 

Na Enfermagem Fenomenológica, “a enfermeira compara realidades múltiplas, 

conhecidas com os dados e a experiência de cada paciente, ela examina os dados e a 

experiência do paciente, à luz do conhecimento científico e, finalmente, sintetiza numa visão 

ampliada”
119:26

. Doutra parte, as diferentes descobertas encontradas em situações similares são 

consideradas, o que as torna visíveis às realidades maiores de cada uma, somando-se ao 

desenvolvimento do saber humano, presentes na reflexão das múltiplas realidades
116

.
 

Nesse processo de comparação e de síntese, o „eu‟ da pesquisadora remete-se à 

posição do conhecimento e promove uma discussão de ideias entre as múltiplas realidades 

conhecidas, que são interpretadas, selecionadas e classificadas diretamente pela 

pesquisadora
117

.
 

 

Sucessão interna da enfermeira do múltiplo para a unidade paradoxal 

 

Essa e a fase da obtenção do resgate do conhecimento previamente estabelecido pela 

enfermeira, que compara com o que é apreendido após a reflexão e a análise da relação 
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dialógica vivida intuitivamente e cientificamente entre as múltiplas visões alcançadas durante 

a pesquisa
117

. Dessa forma, a enfermeira expande a sua própria visão, que vai além das 

multiplicidades e contradições, e chega à percepção importante para a maioria ou para todos, 

constituindo um conceito, e não um diagnóstico ou problema do paciente
116

. 

A sucessão do múltiplo para a unidade paradoxal institui o processo de delineamento 

específico que parte do decurso descritivo de fenômeno vivenciado e passa a ser visão 

enunciada da experiência que é promulgada em num novo construto lógico e implica a 

comparação e a fusão das situações de que a enfermeira tem ciência
117

. Nesse sentido, a 

Enfermagem Fenomenológica desvincula-se da Enfermagem convencional, visto que: 

 

[...] impulsiona o conhecimento da Enfermagem mediada pela luta com 

a comunicação mútua de situações variadas no contexto do cuidado, 

aumentando, significativamente, as realidades conceituais 

compartilhadas no mundo da Enfermagem. Assim, a Enfermagem 

Fenomenológica, com suas etapas processuais, guarda uma estreita 

relação com o processo do cuidar em enfermagem contribuindo, 

consequentemente, para uma assistência sistematizada/organizada que 

enfatize as reais necessidades do paciente e subsidie, 

consideravelmente, uma prática humanizada a partir da teoria em 

estudo, uma vez que a Enfermagem Humanística é uma “resposta aos 

males da condição humana”, é um chamado de ajuda a partir de um 

encontro que se dá por meio de uma relação inter-humana, de presença 

e compreensão
123:55

. 

Assim, no contexto da Enfermagem Fenomenológica, o fenômeno diversifica-se de 

acordo com as características pessoais, físicas, emocionais, entre outras, do paciente e da 

capacidade de percepção da enfermeira diante das necessidades e das atitudes apresentadas 

pelo fenômeno vivenciado, por meio da relação dialógica com todos os envolvidos no cuidado 

bem como de referenciá-las para que possa respondê-las
117

.
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2 Considerações metodológicas 

Estória da Natureza Boa – Laranja 
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Este estudo foi desenvolvido a partir de uma pesquisa de campo de natureza 

qualitativa, consubstanciado na Teoria Humanística de Enfermagem proposta por Paterson e 

Zderad, a qual tem suas raízes no existencialismo influenciado pela fenomenologia
116

, uma 

corrente de pensamento que busca, com base na experiência do homem no mundo em que 

vive, compreendê-lo em sua totalidade
124

. 

O estudo foi norteado pelas cinco fases da Enfermagem Fenomenológica, apresentadas 

no capítulo dos pressupostos da Teoria Humanística, a saber: a enfermeira cognoscente se 

prepara para chegar ao conhecimento; conhece intuitivamente o outro; conhece 

cientificamente o outro; sintetiza, de forma complementar, as realidades conhecidas; a 

sucessão do múltiplo para a unidade paradoxal
116

. Essas fases serão apresentadas mediante a 

descrição do diálogo vivenciado entre a pesquisadora e as crianças com câncer fora de 

possibilidades terapêuticas de cura, tendo como essência os Cuidados Paliativos. 

O cenário da investigação foi o Núcleo de Apoio a Crianças com Câncer na Paraíba 

(NACC-PB), localizado na cidade de João Pessoa – PB, que é referência no atendimento de 

crianças e adolescentes de 0 a 18 anos com câncer. É uma iniciativa privada, sem fins 

lucrativos e que realiza as atividades exclusivamente por meio de doações. Hospeda crianças 

e adolescentes portadores de câncer de 0 a 18 anos de idade e o seu cuidador, provenientes do 

interior da Paraíba e de estados vizinhos, que não têm condições de se manter na cidade 

durante o tratamento. Tem capacidade de abrigar 24 crianças e adolescentes com seus 

respectivos acompanhantes e dispõe de 48 leitos.  

Essa instituição, conhecida como Casa da Criança, foi fundada em 1997, devido à 

preocupação de um médico hematologista com as crianças provenientes do interior do estado, 

que tinham que se deslocar para a capital com seus familiares e não tinham um lugar 

adequado onde se hospedar. Devido a isso, os pacientes abandonavam, com frequência, o 

tratamento. No período entre outubro de 1997 e 2011, essa instituição cadastrou e abrigou 522 

crianças e adolescentes. Atualmente, atende a 139. De acordo com o registro das crianças 

assistidas na Casa da Criança, no início de 2013, havia 13 crianças menores de seis anos e 50 

com idades entre seis e 12 anos. Ressalte-se que a criança e o adolescente são recebidos 

conforme encaminhamento do hospital ou clínica onde realizam o tratamento. Esse local 

esclarece o diagnóstico, as perspectivas do tratamento e dados dos retornos.  

O NACC-PB tem uma área de 936 metros quadrados, além de uma casa anexa que 

mede 320 metros quadrados, cedida pelo Governo do Estado, onde funciona o Centro de 

Capacitação para as mães. Sua estrutura física abrange oito sanitários, dependência privada 

para as religiosas, capela, consultório psicológico e odontológico, recepção, sala de estar, sala 
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para atividades recreativas e pedagógicas, refeitório com lavabo, cozinha, lavandeira, local 

para armazenar alimentos, vestuário para funcionários, quartos e dispensa. Na área 

administrativa, há secretaria, diretoria e lavabo de apoio, área externa para garagem de 

veículos e que funciona como espaço de múltiplo uso, terraço externo de apoio, área com 

gramado, plantas e pequeno parque para as crianças.  

Entre os serviços oferecidos pela Casa para a criança/o adolescente e seu 

acompanhante, destacam-se: hospedagem com refeições completas e lanches; roupas de cama 

e banho; material de higiene pessoal; cesta básica; transporte para o deslocamento das 

crianças e de seus familiares para hospitais, clínicas, laboratório e rodoviária; atividades 

pedagógicas (reforço escolar, alfabetização, estímulo à leitura, produção de textos e trabalhos 

sobre ética, saúde, meio ambiente, etc.) e recreativas; assistência odontológica e psicológica; 

música; oficinas de culinária, de corte e de escova de cabelo, manicure e pedicure; 

computação; corte e costura; trabalhos manuais; pintura; bijuterias; palestras e oficinas de 

sensibilização; eventos em datas comemorativas e passeio. Para tanto, a casa conta com cerca 

de 70 voluntários e 10 funcionários, que contribuem para o seu funcionamento. Eles 

desempenham atividades em que são envolvidos tanto as crianças quanto seus 

acompanhantes.  

As oficinas de trabalhos manuais, compreendidas como terapia ocupacional para os 

acompanhantes, são desenvolvidas com a finalidade de melhorar a autoestima e gerar renda 

para suas famílias. Por sua vez, os eventos internos proporcionam momentos de alegria e de 

confraternização, durante todo o ano. Já as reuniões psico-oncológicas objetivam trabalhar as 

situações de perda, morte e luto da população assistida, através de oficinas de sensibilização e 

de grupo de terapia para acompanhantes.  

Com o intuito de contribuir para manter a alimentação adequada para a 

criança/adolescente, a instituição distribui cesta básica para o paciente, ao retornar para a 

cidade de origem, uma vez que a maioria das famílias é numerosa e passa por dificuldades 

financeiras. 

Como campo de pesquisa, o NACC foi escolhido por ser um lugar onde as crianças e 

os adolescentes ficam hospedados quando vêm do interior do Estado ou de localizações da 

própria capital para se submeter ao tratamento do câncer. Nesse ambiente, experenciam 

momentos de descontração e de brincadeiras e vivenciam o aconchego de uma casa, e não, o 

cotidiano da experiência hospitalar, o que proporcionou o desenvolvimento da relação 

dialógica entre as crianças inseridas neste estudo e a pesquisadora.  
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No que se refere à inclusão dos sujeitos na pesquisa, foram selecionadas onze crianças 

com diagnóstico de câncer e sem possibilidades terapêuticas de cura, acolhidas no NACC, que 

aceitaram participar da pesquisa, respeitando-se o princípio de autonomia e com a anuência 

dos responsáveis.  

Cumpre assinalar que o número total de sujeitos foi definido ao longo do processo de 

pesquisa, segundo o critério de suficiência, não sendo estipulado a priori, ou seja, quando o 

material empírico analisado permite delinear um quadro compreensivo da questão 

investigada. Em pesquisa qualitativa, a preocupação está centrada no tema em estudo, que 

deve ser analisado sob vários pontos de vista e perspectivas, para além das informações 

consideradas ímpares e as que são reincidentes
125

. 

Os critérios adotados para selecionar as crianças foram: ter diagnóstico de qualquer 

tipo de câncer sem possibilidades terapêuticas de cura e estar sendo acompanhada no NAAC 

há mais de um ano; ter disponibilidade e interesse em participar do estudo; estar na Casa da 

Criança durante o período de coleta de dados; ter faixa etária escolar, período compreendido 

entre sete e onze anos; estar em condições físicas de acordo com a escala Performance  

Statusdo Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG – PS, de 0 a 3) e emocionais (sem 

chorar, calmo e tranquilo) para se comunicar verbalmente,  desenhar e brincar; que os pais ou 

o seu responsável legal estivessem  de acordo com sua inserção na pesquisa. Foram excluídas 

as crianças com escores PS 3 e PS 4 da escala referenciada e com deficiência visual, devido à 

impossibilidade de realizar o desenho, critério essencial para que se possa proceder à técnica 

de desenho-estória com tema. 

O objetivo de incluir o tempo de diagnóstico foi de buscar diferentes perspectivas, 

uma vez que isso contribuiu para avaliar a experiência delas na convivência com a doença e 

com o tratamento e traz à tona suas limitações e alterações nas relações interpessoais e em seu 

cotidiano. Acredita-se que a variedade nas experiências dá mais representatividade aos 

resultados. 

A faixa etária escolhida se justifica porque a criança precisa compreender e ter uma 

linguagem suficientemente desenvolvida para participar da técnica projetiva e da entrevista, 

evidenciada pelo desenvolvimento de habilidades cognitivas para diferenciar suas ideias das 

de outras pessoas e as expressarem verbalmente, ter habilidades de comunicação verbal e não 

verbal, de compreender seu corpo e a doença e de usar suas lembranças de experiências 

passadas para avaliar, interpretar e decidir o presente e expressar seus sentimentos
126

. Além 

disso, à medida que a criança amadurece, apresenta a concepção mais ampla, complexa e 
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realista da doença, o que a faz desenvolver reações variadas com o seu nível de compreensão, 

decorrente da fase da vida em que se encontra
127

. 

As condições físicas das crianças foram avaliadas de acordo com a escala de 

desempenho Eastern Cooperaative Oncology Group (ECOG), que estabelece os seguintes 

escores: PS 0 - o paciente está completamente ativo e capaz de realizar todas as atividades tal 

como antes da doença, sem restrições; PS 1 - tem restrição de atividades físicas extenuantes, 

mas deambula e é capaz de executar tarefas leves ou sedentárias; PS 2 - deambula e é capaz 

de cuidar de si, fica de pé e ativo mais de 50% das horas em que passa acordado; PS 3 – sua 

capacidade de se autocuidar fica limitada, fica confinado ao leito ou a uma poltrona durante 

mais de 50% do período em que permanece acordado; PS 4 - encontra-se completamente 

incapacitado, não consegue executar qualquer autocuidado, fica totalmente confinado ao leito 

ou poltrona
128

. 

A escala de ECOG foi escolhida para avaliar as condições físicas das crianças por ser 

um instrumento já validado, de fácil aplicação, de baixo custo, seguro, efetivo e que vem 

sendo amplamente utilizado na oncologia. Isso dá certeza ao pesquisador de não incluir 

pacientes incapacitados fisicamente para realizar as atividades propostas, assegura-lhe mais 

confiabilidade na seleção dos sujeitos, garante-lhe mais rigor, para que não exponha, 

desnecessariamente, crianças sem condições de participar do estudo e protege as que 

estiverem com o estado físico comprometido. 

No que se refere às considerações éticas, o projeto foi encaminhado, inicialmente, à 

Direção da Casa da Criança, a fim de que conhecesse a intenção da pesquisa e autorizasse o 

seu desenvolvimento. Posteriormente, com a autorização da instituição, o projeto foi 

conduzido para a Plataforma Brasil, para que fosse apreciado pelo Comitê de Ética e 

Pesquisa, do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal da Paraíba – CEP/CCS – e 

aprovado com Prot. nº 0206/13. CAAE: 15750313.1.0000.5188 (Anexo A).  

A pesquisa foi norteada pelas Diretrizes e Normas Regulamentadoras dispostas na 

Resolução 466/2012
129

, do Centro de Ciências da Saúde envolvendo seres humanos, em vigor 

no país. No caso específico de pesquisas com crianças, essa Resolução indica que os pais ou 

representantes legais devem concordar com a participação delas no estudo e assinar o TCLE. 

Porém, isso não suspende o direito da criança de também receber as informações pertinentes, 

no limite de sua capacidade, e fornecer ao pesquisador seu assentimento para participar da 

pesquisa. As crianças e seus pais ou representantes legais foram informados da garantia ao 

anonimato e ao sigilo das informações coletadas, assim como de que a criança teria o direito 

de participar ou não do estudo, sem prejuízos para seu atendimento. 
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É importante abalizar que o TCLE (APÊNDICE B) foi elaborado em linguagem clara 

e objetiva, para informar aos pais das crianças os objetivos do estudo, a justificativa, os 

procedimentos utilizados para a coleta dos dados, os benefícios esperados e as possibilidades 

de riscos; garantir esclarecimentos antes e durante a participação na pesquisa, bem como a 

possibilidade de recusar ou de desistir em qualquer fase do estudo, sem prejuízo de qualquer 

forma para a criança e seu responsável legal; assegurar o sigilo e a preservação da privacidade 

dos participantes quanto aos dados confidenciais envolvidos na pesquisa e obter autorização 

para que a entrevista fosse gravada, com o auxílio de um gravador digital. Esse termo foi 

assinado em duas cópias, depois de confirmado que a criança aceitou participar da pesquisa - 

uma foi entregue a cada responsável pela criança, e a outra ficou com a pesquisadora. 

Para a participação nesse estudo, com base na orientação da Resolução 466/2012, 

julgou-se necessário que, para a criança participar do estudo, além da autorização dos seus 

pais ou responsáveis legais, seria necessário informar-lhe sobre a proposta da pesquisa e 

receber seus assentimentos
129

. Por isso, também foi utilizado o Termo de Assentimento à 

criança (Apêndice C), que foi apresentado a elas e aos seus pais ou responsáveis legais de 

maneira cuidadosa, com uma linguagem acessível ao seu entendimento. Foi solicitado que as 

crianças que concordassem em participar do estudo assinassem também duas cópias do 

documento – uma ficou com os responsáveis pelas crianças, e a outra, com a pesquisadora.  

A respeito disso, as Diretrizes Internacionais do Concil for Internacional 

Organizations of Medical Sciences e o Estatuto da Criança e do Adolescente ressaltam que o 

consentimento da criança para participar de pesquisa deve ser obtido. Essa exigência é mais 

importante do que apenas a de informar a criança
130

. 

A seguir, serão explicitadas as cinco fases da Enfermagem Fenomenológica, 

apresentadas no capítulo onde foram descritos os pressupostos da Teoria Humanística. Estas 

foram neste momento aplicadas como forma de demonstrar como a pesquisadora as aplicou 

ao objeto de estudo, na descrição da relação dialógica vivenciada entre ela e as crianças com 

câncer sem possibilidades terapêuticas de cura, com base nos Cuidados Paliativos. 

 

Preparando-se para conhecer as crianças do NAAC 

 

Nessa fase, a pesquisadora procurou dedicar-se ao processo de autoconhecimento e 

valorizar sua singularidade através de reflexões acerca de si mesma e de sua relação com o 

mundo do cuidar em Enfermagem. Procedeu a tudo isso como forma de vivenciar 
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subjetivamente a relação dialógica com as crianças com câncer sem possibilidades 

terapêuticas de cura, baseada na filosofia dos Cuidados Paliativos. 

Nesse sentido, ela procurou refletir sobre sua prática como enfermeira e acrescentar 

conhecimentos a respeito da subjetividade das relações humanas, mediante leituras e reflexões 

de obras literárias e reflexões cinematográficas, cuja essência estivesse voltada para a 

temática da pesquisa. Dentre as temáticas relacionadas às obras literárias que lhe serviram de 

base para aprofundar o conhecimento, destacam-se a Bíblia Sagrada, a Teoria da Enfermagem 

Humanística, a Fenomenologia, a relação EU-TU, de Martin Buber, os Cuidados Paliativos e 

oncologia infantil, como processo de vir-a-conhecer.  

No tocante à leitura da Bíblia Sagrada, procurou aprofundar continuamente momentos 

de reflexões sobre os preceitos de Deus, como forma de enriquecer sua relação com o 

próximo. Nessa busca, fez inúmeras ponderações a respeito desses preceitos, por entender que 

contribuem para fortalecer essa relação e proporcionar uma base segura para sua existência, 

por se tratar de um projeto existencial de vida. Portanto, essas reflexões serviram para lhe 

revelar a maneira cognoscente de ser e, consequentemente, torná-la mais consciente de seu 

próprio mundo interior e mais aberta às percepções de mundo dos seus semelhantes, 

vivenciando o outro em sua unicidade.  

Considerando que a Teoria da Enfermagem Humanística apresenta suas raízes na 

Fenomenologia, a pesquisadora realizou leituras de estudos afins, para entender bem mais 

como se aplica a metodologia Enfermagem Fenomenológica. Dessa forma, desenvolveu a 

autopercepção, delineando, de maneira precisa, o objetivo desta investigação, e ampliou seu 

olhar quanto à sua disposição para realizar e expandir a própria percepção a respeito da 

capacidade dos outros para chegar a ser-mais, consciente de suas respostas humanas ao seu 

mundo e do significado delas.   

Nesse contexto, o desenvolvimento da autopercepção é importante, porquanto ela 

espera encontrar os outros no diálogo. Por essa razão, os estudos fundamentados na Teoria da 

Prática Humanística colaboraram para ampliar sua visão sobre a própria capacidade de ser-

mais e melhor e de expandir sua percepção no que diz respeito ao potencial dos outros. 

A respeito disso, destacam-se os seguintes artigos: Experiência existencial de mães de 

crianças hospitalizadas em Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica
131

; Produção Científica 

sobre a Teoria de Enfermagem: revisão integrativa
132

; Vivência de enfermeiros no cuidar em 

enfermagem à criança em fase terminal: um estudo à luz da teoria humanística
133

; Teoria de 

Paterson e Zderad: um cuidado de enfermagem ao cliente crítico sustentado no diálogo 

vivido
134

. 
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A leitura realizada pela pesquisadora da obra de Martin Buber (1979), particularmente 

o livro EU e TU, trouxe-lhe contribuições significativas para conhecer melhor a 

existencialidade do ser e suas relações com os outros e a relação EU-TU. Dessa leitura, pode-

se refletir que o diálogo está presente na relação existencial do face-a-face (que é a presença), 

de maneira a tornar-se presente na sua relação com os outros, acolhendo-os, 

incondicionalmente, em sua alteridade.   

A preparação cognoscente da pesquisadora para chegar ao conhecimento decorre, 

também, da compreensão que tem da forma como o enfermeiro deve cuidar da criança com 

câncer fora de possibilidades terapêuticas de cura e com a sua família, com base na filosofia 

dos Cuidados Paliativos. Para tanto, foi sobremaneira importante a leitura de artigos sobre a 

referida temática, visto que contribuiu para tal preparação e acresceu, de maneira singular, o 

potencial humano da pesquisadora a respeito do assunto. Entre eles, destacam-se: The 

importance of communication in pediatric oncology palliative care: focuson humanistic 

Nursing Theory
121

. Develando El significado Del proceso de duelo em enfermeras(os) 

pediátricas(os) que se enfrentan a lamuerte de um paciente a causa del câncer
135

; A família da 

criança com câncer: percepções de profissionais de Enfermagem atuantes em oncologia 

pediátrica
136

, entre outros. 

Com o intento de conhecer, holisticamente, todo o processo que o ser humano percorre 

desde o nascimento até a morte e apreender a essência dos Cuidados Paliativos de forma 

minuciosa, profunda e completa, destaca-se a leitura do livro Cuidados Paliativos – discutindo 

a vida, a morte e o morrer
137

. Esse livro aborda temas relativos às necessidades de pacientes, 

de seus familiares e de profissionais da Saúde, particularmente, os enfermeiros que lidam com 

o processo de terminalidadede maneira plural e interdisciplinar.  

A leitura desses estudos levou a pesquisadora a apreender as descrições de diversas 

situações e atitudes do cotidiano na relação do cuidado com as crianças fora de possibilidades 

terapêuticas de cura e a fazer uma reflexão retrospectiva sobre sua maneira de ser vivenciada 

como enfermeira assistencial, ampliando perspectivas para o encontro com elas. Nesse 

caminhar, em busca do processo de vir-a-conhecer, ela valorizou, igualmente, o exame de 

obras cinematográficas, como os filmes “O escafandro e a borboleta”; “O óleo de Lorenzo” e 

“O amor é contagioso”, da obra de Patch Adams.  

Depois de examinar minuciosamente os filmes referenciados, a pesquisadora refletiu, 

de maneira mais profunda, sobre a importância dos Cuidados Paliativos para a criança fora de 

possibilidades terapêuticas de cura e sua família, num processo de tornar a pessoa melhor a 

partir do respeito com o outro, pautado numa relação empática e solidária. Percebeu que tais 
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cuidados se desenvolvem mediante o estabelecimento de uma assistência compartilhada, 

numa relação dialógica intersubjetiva, criativa e dinâmica com o outro, despida de pré-

julgamentos e de conceitos, visando poder ser-mais e melhor, aberta à experiência de viver a 

vida em sua plenitude e a enfrentar e reconhecer-se como ser finito. Assim, obteve uma 

sinergia e uma energia que a impulsionaram para adiante, de maneira a superar as 

adversidades impostas pela situação de doença vivenciada pelo outro.  

Nesse contexto, buscou compartilhar sentimentos e vivências de seu mundo interior, 

com Deus e com seus semelhantes (filho e esposo), o que subsidiou a sua abertura às 

diferentes maneiras de ser dos outros, para vivenciar o outro em sua subjetividade. Além 

disso, buscou refletir sobre sua prática como enfermeira, na perspectiva de obter a própria 

visão, considerando, ao mesmo tempo, sua abertura à visão de mundo dos outros. 

Assim, ao se envolver nessa interação, chegou a ser-mais, mediante um compilar de 

conhecimentos por meio das obras mencionadas, o que propiciou vivenciar a fase preparatória 

para chegar ao conhecimento.  

   

A enfermeira conhece intuitivamente o outro 

 

 

Os encontros subsidiados pela relação EU-TU estiveram presentes nessa fase da 

Enfermagem Fenomenológica, em que a pesquisadora vivenciou essa relação com as crianças 

portadoras de câncer,que teve início com sua inserção no campo de estudo mediante um tipo 

especial de encontro descrito por Paterson e Zderad como um diálogo vivo, em que é preciso 

“relembrar e reaprender a linguagem dos sentidos, dando um novo enfoque para o ver, ouvir e 

sentir o outro, estabelecendo assim uma interação empática”
119:109

. 

A relação EU-TU é pautada em uma atitude de interesse verdadeiro na pessoa com 

quem estamos interagindo, valorizando sua singularidade, numa relação que envolve a 

totalidade do ser e o reconhece em sua existencialidade. O reconhecimento existencial inicia-

se com a validação da singularidade, que significa conhecer a esfera do entre e entrar nela, 

valorizando, aceitando e apreciando a alteridade da outra pessoa de maneira autêntica
120

. 

Nesse sentido, acrescenta que o entre acontece quando estamos genuinamente envolvidos e 

interessados em estar com outra pessoa, a partir do encontro do EU com o TU. 

Nessa perspectiva, a pesquisadora iniciou o processo de aproximação com os 

participantes do estudo previamente à coleta dos dados, que transcorreu no começo do mês de 

março a maio de 2013, semanalmente, no período diurno e no vespertino, mediante o brincar, 
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após a apreciação e a aprovação do Projeto de Pesquisa pela Direção do NACC, a fim de que 

fosse exposta tal pretensão e, uma vez atendida, pudesse iniciar os encontros. Essa 

aproximação foi necessária para que a pesquisadora fortalecesse o contato com as crianças e 

lhes propiciasse um clima de mais abertura, estabelecesse com elas uma relação empática e 

estivesse sempre disponível para atender as suas solicitações e participar ativamente do seu 

cuidado. 

Para subsidiar a adequação do brincar como atividade lúdica aos interesses das 

crianças, a pesquisadora utilizou a classificação dos jogos e dos brinquedos, como jogos de 

exercício (jogar bola e tocar instrumentos); jogos simbólicos (fantoches, palhaços, desenho, 

faz de conta); jogos de acoplagem (montagem, modelagem, recorte/colagem e quebra-

cabeça); jogos de regras (baralho, dominó, bingo, dama); jogos diversos (desenhar, pintar, ler, 

ouvir histórias, cantar e dançar), assim como blocos de construção e de encaixe e dominó
138

. 

Assinale-se que, antes de realizar as brincadeiras, ela perguntou às crianças de que 

mais gostavam de brincar. Entre os jogos e os brinquedos da referida classificação utilizados 

com as crianças, ela considerou os jogos de acoplagem (quebra-cabeça); os jogos de regras 

(dominó); brincadeiras diversas (ler, ouvir histórias, cantar e dançar), de acordo com o 

crescimento e o desenvolvimento neuropsicomotor e cognitivo da criança
139

. 

Antes de se aproximar das crianças, teve a preocupação de conhecer, a partir do 

registro de admissão da criança no NACC, os dados clínicos de cada uma delas, bem como 

seus respectivos nomes e os de suas genitoras para se familiarizar com a história de vida 

desses seres especiais. Assim, obteve informações essenciais sobre sua condição clínica para 

subsidiar um diálogo inicial com o binômio mãe-filho, como diagnóstico e tratamento.   

É importante destacar que o ambiente do NACC foi propício para a pesquisadora 

apreender a realidade experienciada pelas crianças, porquanto contribuiu significativamente 

para que entendesse bem mais a realidade experimentada no mundo das vivências delas, 

desprovida de visões preestabelecidas e demonstrando estar sempre solícita para o 

relacionamento, para chamados e respostas ante a relação dialógica com base nos Cuidados 

Paliativos. Considera-se isso porque a pesquisadora, a partir de sua inserção nesse ambiente, 

passou a partilhar da vivência das crianças e a sentir o sofrimento delas. 

Nessa ocasião, procurou se aproximar de cada genitora e de sua criança, visando 

estabelecer vínculos através de uma relação empática pautada no respeito e na valoração da 

criança com câncer a partir do contexto dos Cuidados Paliativos. Essa aproximação inicial 

teve como finalidade primordial propiciar um espaço para as crianças compartilharem suas 
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angústias, seus medos, seus temores e suas dúvidas pertinentes à sua condição de saúde e 

despertar confiança e a reciprocidade entre elas e a pesquisadora. 

No encontro subsequente, depois de um diálogo direcionado para apreender o bem-

estar do binômio mãe-filho, iniciou as brincadeiras com as crianças de modo participativo e 

dinâmico. Entretanto, quando elas não queriam brincar devido ao seu estado de saúde ou da 

realização de exames e de consultas, as brincadeiras não eram realizadas. 

É relevante mencionar que os encontros entre a pesquisadora e as crianças foram 

marcados por momentos singulares, mediados pelo respeito e tendo como base o modo de 

percepção relacional de cada uma, o que a induz a ser mais sensível à condição humana. 

Nesse contexto, o ser humano é visto a partir de uma estrutura existencial de vir-a-ser, aberto 

a opções, apresentando passado, presente e futuro e relacionando-se com os outros seres 

humanos no tempo e no espaço
116

. 

É importante ressaltar que “[...] aproximar-se de outra pessoa com uma atitude EU-TU 

não assegura o desdobramento de um encontro EU-TU mútuo. [...]. Não posso [...], por meio 

de algum empenho sobre-humano ou místico, ocasionar o encontro”
140:61

. Com base nesse 

entendimento, pode-se dizer que, algumas vezes, mesmo estando disponível na relação, o 

encontro deve ocorrer naturalmente. Para isso, tanto o EU quanto o TU mostram-se 

disponíveis. Esse fato levou a pesquisadora a pensar que o estar disponível na relação não 

assegura o encontro com o outro. 

Os demais momentos dos encontros com as crianças do NACC foram marcados por 

atitudes de doação recíproca, numa relação intuitiva com o outro, considerando-se 

mutuamente respectiva a singularidade, porquanto a pesquisadora e as crianças assumiram 

tanto o papel do EU quanto o do TU.  Nessas ocasiões, as crianças falaram livremente sobre 

sua realidade e compartilharam com ela momentos de angústia, medos e sonhos. Nessa 

ocasião, procurou valorizar as falas e promoveu a reciprocidade do encontro. Essa relação 

emergiu, espontaneamente, nas brincadeiras, mediada pelo diálogo autêntico. Noutros 

momentos, as crianças silenciavam, como forma de refletir sobre a dor e o sofrimento que 

enfrentavam, diante da proximidade da morte, expressando angústia e sofrimento.  

Esses momentos que fizeram parte do encontro entre a pesquisadora e as crianças do 

NACC fizeram com que compreendesse ainda mais a importância de o enfermeiro aplicar os 

Cuidados Paliativos à criança com câncer, pautado na relação dialógica. Tudo isso a 

sensibilizou, ante a realidade experenciada existencialmente no mundo das vivências dessas 

crianças. Com essa experiência, ele pôde conhecer a realidade vivenciada por cada criança, ou 

seja, a relação EU-TU. 
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A partir dessa fase, estabeleceu uma relação empática com as crianças do NACC, no 

decorrer de muitos encontros, antes da realização da coleta dos dados, mediante o diálogo que 

ela manteve com elas, refletindo o fazer-com e possibilitando o bem-estar e o estar-melhor 

advindos de uma relação genuína, com a presença autêntica compartilhada de conhecimento, 

finalidade e necessidade do cuidado. Desse modo, mostrou-se solícita, cognitiva e 

emocionalmente, às crianças e teve delas a mesma receptividade, com uma sinergia pautada 

na adequabilidade de seu comportamento diante do diálogo estabelecido com as crianças – 

são os chamados e as respostas. 

Portanto, os chamados e as respostas ocorreram em uma verdadeira comunhão, de 

forma efetiva. Foram consubstanciados mediante os conhecimentos trazidos pela 

pesquisadora e pelas crianças, diante da situação vivenciada no diálogo que manteve com as 

crianças nas situações de dor e de sofrimento. Esses conhecimentos se relacionavam ao 

processo de cuidado da criança, considerando-se como prioridade para tal o potencial humano 

presente a cada ser de relação, conforme foi já esclarecido. 

Assim, mediante observação e escuta, a pesquisadora estabeleceu com as crianças uma 

relação de confiança e apreendeu as descrições advindas de suas falas em relação às suas 

aflições e aos seus medos. Inicialmente, ela procurou escutar as crianças sobre os mais 

diversos assuntos advindos dos encontros – vida, família, sonhos, sentimentos, medos, 

experiências. Ouvia atentamente a difícil realidade vivenciada por elas, seres tão especiais e 

sensíveis.  

Para que conhecesse intuitivamente o outro, neste caso, as crianças, ela reaprendeu a 

linguagem dos sentidos, numa relação empática EU-TU, mediante um novo enfoque dado 

para o ver, ouvir e sentir do outro, vivenciado através de gestos, palavras, atitudes, entonação 

de voz, expressões corporais, faciais e comportamentais, garantindo uma autêntica 

intersubjetividade. Nesse sentido, essa relação é enunciada de uma forma ampliada, no 

universo das ações compartilhadas, num face-a-face em que o ser se revela a quem o quer 

conhecer de maneira livre, como o EU e o TU se defrontam: O EU e o TU se defrontam um 

com o outro livremente, numa ação recíproca [...]; aqui o homem encontra a garantia de 

liberdade de seu ser e do ser. Somente aquele que conhece a relação e a presença do TU, está 

apto a tomar decisão
120:64

.
 

No final da relação EU-TU, a pesquisadora pôde refletir sobre a essência de tal 

fenômeno utilizando as palavras de Buber
120:19

, que expressam que, por mais exclusiva que 

tenha sido a sua presença na relação, “[...] o TU se torna um objeto entre os objetos, talvez o 
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mais nobre, mas ainda um deles, submisso à medida e à limitação.” Em termos objetivos, 

poder-se-ia afirmar que cada coisa no mundo pode, antes ou depois de sua objetivação, 

aparecer a um EU como seu TU. A contemplação autêntica é breve. 

Durante o período que a pesquisadora esteve em contato com as crianças, a relação 

EU-TU e a relação EU-ISSO ocorreram ao mesmo tempo, no entanto, a relação EU-ISSO 

permaneceu no final desse período – o que lhe possibilitou apreender como se estabelece a 

relação dialógica com as crianças com câncer sem possibilidades terapêuticas de cura com 

base nos Cuidados Paliativos. 

Então, é estabelecida a reciprocidade da doação e da relação intuitiva com o outro, em 

que a pesquisadora e as crianças assumem o papel do EU e do TU respectivamente, 

considerando sua subjetividade, visto que, nesses encontros, as crianças falaram de maneira 

livre sobre o tempo que desejaram em relação a sua realidade vivenciada, compartilhando 

momentos de tristeza, alegria, ansiedade e sonhos e integrando-se a sua individualidade, o que 

resultou em momentos de silêncio, confrontando-se em sua experiência existencial de maneira 

singular, refletindo e descrevendo os estímulos e as respostas recebidos, produzidos de 

maneira autêntica nessa dada situação para chegar a ser. 

Para tanto, a pesquisadora conheceu, intuitivamente, as crianças da NACC, o que 

suscitou uma base de conhecimentos construídos como os que delineiam a relação EU-TU, 

mediadas pela relação existencial de presença com o outro ante a realidade predisposta.  

Nos encontros subsequentes, por meio de uma relação construída com as crianças e 

suas mães, a pesquisadora descreveu sua proposta de pesquisa, elucidando a relevância da 

contribuição do estudo proposto para o seu cuidado e para a vida. 

 

A enfermeira conhece cientificamente o outro 

 

Na fase da Enfermagem Fenomenológica, foi possível conhecer cientificamente a 

criança com câncer com ênfase nos Cuidados Paliativos. Nessa fase, foram descritos, na 

sequência, a coleta dos dados da pesquisa, a técnica de coleta do material empírico, o método 

empregado para aplicá-la e o procedimento para a coleta dos dados. Essa etapa, que foi 

definida como a de coleta efetiva dos dados, correspondeu aos meses de junho, julho, agosto e 

setembro de 2013. Devido à continuidade dos encontros para a obtenção dos dados empíricos 

da pesquisa, eles ocorriam nas segundas, quintas e sextas-feiras, o dia todo. Nas terças e 

quartas-feiras, no período vespertino, devido à conveniência da pesquisadora e das crianças.  
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Ressalte-se que, antes do início da coleta dos dados, foram explicados a cada criança e 

aos seus pais os objetivos e as formas como os dados da pesquisa seriam coletados. Em 

seguida, as crianças foram convidadas a participar da pesquisa. Depois que elas e os seus 

responsáveis legais confirmaram sua participação, houve a leitura e a assinatura do TCLE 

(APÊNDICE B) e do Termo de Assentimento Informado (APÊNDICE C) e foi dado 

continuidade aos encontros com cada criança, de maneira que não interferisse na rotina de seu 

tratamento. Todas as crianças convidadas a integrar o estudo aceitaram prontamente. 

Em seguida, foi feita uma cuidadosa revisão do registro de cada criança, visando 

colher as informações necessárias para a sua caracterização e seu processo terapêutico, 

utilizando um formulário elaborado para esse fim (APÊNDICE A). Essas informações 

auxiliaram no processo da análise dos dados e na compreensão do contexto vivido pelas 

crianças. 

Sabe-se que, quando os sujeitos da pesquisa forem crianças, o pesquisador deve 

utilizar recursos adequados à sua faixa etária, para que se expressem com facilidade, e sua 

singularidade seja respeitada
141

. Por essa razão, neste estudo, para facilitar o acesso e a 

comunicação com as crianças, os dados foram coletados com a realização da adaptação da 

técnica do desenho-estória. 

O desenho-estória é uma técnica projetiva, uma forma de se ter acesso ao universo da 

criança
142

. Esse é um recurso por meio do qual a criança tem possibilidade de produzir 

discursos sobre tudo o que envolve sua vida, sua história, sua visão de mundo e revela sua 

maneira própria de ver e de pensar a realidade
141,142

. Logo, quando a criança desenha, ela é 

estimulada a contar uma história a partir de um contexto lúdico e criativo, para apreender a 

percepção por procedimento projetivo, buscando novos sentidos para a subjetividade, por 

meio da escuta atentiva aos discursos e, por conseguinte, dar um nome àquilo que está 

produzindo.  

Portanto, trata-se de um procedimento que tem o objetivo de representar algo – de si, 

do outro, dos objetos, da natureza, dos acontecimentos – e envolve a coordenação de 

mecanismos biológicos – motores, cerebrais, sensoriais, perceptivos – para a representação 

pretendida e que estão sujeitos a múltiplas e indefinidas significações
141,142

. Assim, o 

pesquisador, ao utilizar essa técnica, escuta, olha, interpreta e analisa, portanto, atribui 

significado ao que foi produzido. Além disso, posiciona-se nessas ações, pautando-se nos 

referenciais que orientam a sua pesquisa. No entanto, não é único o olhar ao qual a expressão 

da criança está sujeita. 
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 Essa técnica é vantajosa devido à sua flexibilidade e por ajudar na obtenção de 

informações do sujeito sobre o que há de relevante. O procedimento emprega, basicamente, 

desenhos livres associados a histórias. Essa técnica constitui-se na reunião de processos 

expressivo-motores (entre os quais se inclui o desenho) e processos aperceptivo-dinâmicos 

(verbalizações temáticas). Inclui, ainda, associações dirigidas do tipo “inquérito (entrevista).” 

Dessa junção, surge um instrumento individualizado com características próprias
142

. 

Assim,trata-se de um método subjetivo, que promove mais comunicação com a população em 

estudo e, por conseguinte, oferece mais amplitude de informações.  

A apercepção temática é uma das características do desenho-estória, a qual é entendida 

como uma interpretação significativa que um indivíduo faz de uma percepção
142

. Portanto, a 

apercepção temática relaciona-se ao fato de a criança interpretar o seu desenho, contando uma 

estória a partir dele. Essas estórias contadas pelas crianças a partir do desenho podem 

desencadear um discurso em que se revela a própria constituição de sua subjetividade, dos 

padrões e da socialização a que estão expostas. 

O desenho é considerado um importante meio de comunicação e representação da 

criança sobre a qualidade do ambiente em que vive e onde interage, visto que permite que ela 

selecione informações e processe experiências vividas e pensadas que as estimulam a 

desenvolver um estilo próprio de representar o mundo
143

. 

A técnica de aplicação do desenho-estória temático não exige esforço físico da 

criança, é simples e consiste na realização de uma série de desenhos (cromáticos ou 

acromáticos), cada um servindo de estímulo para que o sujeito conte uma estória associada, 

livremente, logo após a realização de cada desenho. Tendo concluído cada desenho-estória, o 

indivíduo segue fornecendo esclarecimentos (fase de “inquérito”) e o título da estória. 

Ressalte-se que essa técnica se destina a crianças de ambos os sexos, com qualquer nível 

mental, socioeconômico e cultural
142

. 

O procedimento é individual, deve ser aplicado em período diurno, visto que se 

utilizam recursos cromáticos, e o tipo de fonte luminosa pode alterar a percepção. O ambiente 

deve ser silencioso, com instalações confortáveis e ausência de terceiros na sala. O material 

necessário inclui: folhas de papel em branco, sem pauta, de tamanho ofício; lápis preto (ponta 

de grafite), entre macio e duro (n°2); caixa de lápis de cor de 12 unidades, nos tons cinza, 

marrom, preto, vermelho, amarelo-escuro, amarelo-claro, verde-claro, verde-escuro, azul-

claro, azul-escuro, violeta e cor de rosa
142

.
 

Na aplicação da técnica do desenho-estória, a criança é convidada a se sentar perto da 

mesa, e o pesquisador senta-se a sua frente. Depois de uma boa interação entre ambos, 
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colocam-se os lápis espalhados sobre a mesa e uma folha de papel na posição horizontal, com 

o lado maior próximo da criança. Não se menciona a possibilidade de alterar essa posição. 

Solicita-se à criança que faça um desenho livre: “Você tem essa folha em branco e pode fazer 

o desenho que quiser”. Aguarda-se a conclusão do primeiro desenho. Quando estiver 

concluído, não é retirado de sua frente. O examinador (pesquisador) solicita, então, que conte 

uma estória associada ao desenho: “Você, agora, olhando o desenho, pode inventar uma 

estória, dizendo o que acontece”. Na eventualidade de a criança demonstrar dificuldades de 

associação e de elaboração da estória, podem-se introduzir recursos auxiliares, dizendo-lhe, 

por exemplo: “Você pode começar falando a respeito do desenho que fez”
142

.
 

Concluída, no primeiro desenho, a fase de contar estórias, passa-se ao “inquérito”. 

Podem ser solicitados quaisquer esclarecimentos necessários à compreensão e à interpretação 

do material que foi produzido tanto no desenho quanto na estória. O “inquérito” tem, também, 

o propósito de obter novas associações. Ainda com o desenho diante do sujeito, pede-se o 

título da estória. Nesse ponto, retira-se o desenho de sua vista. Assim, temos concluída a 

primeira unidade de produção, composta de desenho, estória, “inquérito”, título e demais 

elementos relatados
142

. 

Almeja-se conseguir uma série de cinco unidades de produção. Então, concluída a 

primeira unidade, repetem-se os mesmos procedimentos para as demais unidades.  Caso não 

se obtenham cinco unidades em uma única sessão de 60 minutos, é recomendável combinar o 

retorno do sujeito para uma nova sessão de aplicação. Se o pesquisador não alcançar o 

número de unidades igual a cinco, ainda que utilizado o tempo de duas sessões, será 

considerado e avaliado o material que foi produzido. Se as associações verbais não forem 

alcançadas e não atingirem o objetivo proposto, convém reaplicar o processo, a partir da fase 

de contar estórias
142

. Portanto, as associações verbais serão consideradas satisfatórias todas as 

vezes em que for possível traçar um quadro compreensivo da questão investigada. 

Vale ressaltar que, para a coleta dos dados, por meio da técnica do desenho-estória, a 

pesquisadora registrou, de maneira detalhada, toda a verbalização das crianças durante o 

desenho, a ordem de realização das figuras desenhadas, os recursos auxiliares que utilizaram, 

perguntas e respostas da fase do inquérito, título e todas as reações expressivas, verbalizações 

paralelas e outros comportamentos observados durante a aplicação
142

.
 

Neste estudo, foi feita uma adaptação da técnica de produção do material empírico de 

desenhos-estórias com tema, de forma que pudesse ser aplicado pela enfermeira pesquisadora. 

Essas adaptações foram feitas por utilizar a técnica com a finalidade de compreender a 

percepção da criança a respeito do tema de pesquisa por meio do estímulo de contar as 
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estórias e, juntos, desenvolverem um processo que apresenta maior amplitude de informações, 

além de oferecer uma visão de conjunto em uma investigação
142

. Os desenhos (ANEXO B) 

não foram considerados como materiais para análise e se optou por utilizar apenas os relatos 

das crianças, ou seja, a estória do desenho contada por elas. 

Depois de se aproximar da criança, fez o procedimento individualmente, no turno da 

manhã, no NACC, sem a presença da mãe, e da seguinte maneira: a criança foi convidada a ir 

para um espaço físico mais reservado e sentar-se em uma mesa com a pesquisadora à sua 

frente. Após estabelecer uma interação, espalhou sobre a mesa doze lápis coloridos, um 

grafite e uma folha de papel e pediu à criança que fizesse um desenho livre: “Nessa folha, 

você pode desenhar o que quiser”. Aguardou-se a conclusão do primeiro desenho. Quando as 

crianças concluíram, ela solicitou: “Você, agora, olhando o desenho, pode inventar uma 

estória, dizendo o que acontece”.  Solicitou esclarecimentos necessários à compreensão e à 

interpretação do material que foi produzido tanto no desenho quanto na estória (fase de 

inquérito).   

Na continuidade do procedimento, solicitou que a criança realizasse um desenho livre 

para que tivesse uma aproximação inicial com a técnica. O segundo desenho foi temático, e a 

criança deveria desenhar uma criança com câncer. Após a conclusão de cada fase de 

“inquérito”, solicitou às crianças que dessem um tema para a estória criada. Ao término do 

segundo desenho e realização das outras fases, pediu às crianças que continuassem 

desenhando, caso desejassem. Após cada desenho, foram repetidos os mesmos procedimentos 

solicitados pela técnica, estória, inquérito e tema. 

Ao narrar a sua estória, as crianças sempre traziam à tona sua experiência vivenciada 

durante o tratamento, sua visão de mundo, como portadoras de câncer. Como explícito no 

quadro acima, elas deixavam transparecer diferentes temas, conteúdos e contextos que 

fizeram ou fazem parte do seu universo e cotidiano, da superação das limitações impostas pela 

doença e dos efeitos colaterais do tratamento. Verifica-se que elas criam um personagem, e as 

estórias, inicialmente, são narradas na terceira pessoa, e com o desenrolar dos fatos, a história 

passa a ser narrada na primeira pessoa. Há momentos de confusão entre o eu e os 

personagens. O material produzido estabelece relação direta entre a história vivida e a estória 

criada.  

Algumas questões norteadoras foram aplicadas durante a fase de inquérito do desenho 

temático (APÊNDICE A), tais como: “Gostaria que você fizesse um desenho de uma criança 

com câncer”; “Conte-me uma história de uma criança que descobriu que estava com câncer”; 
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O que essa criança sentiu quando soube que estava com câncer?”; “O que mudou na vida da 

criança depois da doença?”; “O que a criança achou desses momentos comigo?” 

Para apreender o material empírico advindo de todo o procedimento de realização da 

técnica de desenho-estória, a pesquisadora utilizou o sistema de gravação com autorização 

prévia dos pais ou responsáveis legais pelas crianças e das crianças, para que pudesse captar 

melhor a essência dos dados obtidos. Por ser um aparelho de pequeno porte, é discreto diante 

dos olhos dos entrevistados. Mesmo assim, a pesquisadora teve o cuidado de mantê-lo menos 

aparente aos olhos das crianças.  

Logo após a realização da fase de inquérito, os diálogos foram sendo transcritos, o que 

garantiu a fidedignidade da coleta dos dados, uma vez que os conteúdos expressos nos 

depoimentos mantinham-se vivos, presentes na memória da pesquisadora, requerendo dela 

uma observação minuciosa e imediata e resguardando suas induções e o contexto de seus 

significados. 

Em seguida, com a finalidade de analisar um corpus de textos extraídos da fase de 

inquérito e ir além das escolhas aparentes de um número de citações elucidativas, a 

pesquisadora transcreveu com rapidez os depoimentos, com o intuito de aproveitar bem mais 

o conteúdo, visto que o ambiente e as respostas “[...] estão mais vivos na memória e as 

inferências, a contextualização e a análise são imediatas”
144:77

. Ouvir a transcrição ajuda o 

entrevistador a perceber nuances, detalhes e questões que o conduzirão a novas entrevistas, 

como a correção dos próprios erros de condução, por exemplo. Portanto, é essencial quase 

viver e sonhar com as entrevistas, e o entrevistador deve ser capaz de trazer à memória o tom 

emocional do entrevistado
144

. 

Quanto ao registro dos discursos pelo sistema de gravação, foi realizada a leitura 

atentiva de cada transcrição, com a finalidade de evitar vieses na pesquisa e de que alguma 

informação da fase relevante fosse desconsiderada. Esse procedimento contribuiu para 

delinear a realização subsequente da técnica e a identificação de falhas de digitação, com o 

propósito de valorizar a essência do conteúdo dos discursos. 

Depois dessa etapa, o consentimento posterior à informação foi enfatizado, ao se 

proceder à devolução das transcrições dos depoimentos aos participantes do estudo, para que 

eles suprimissem, alterassem ou acrescentassem frases dos seus discursos, se assim o 

desejassem, como forma de valorizar sua autonomia e de testemunhar a fidedignidade da 

pesquisa no desenvolvimento de um novo saber. Doutra parte, foi disponibilizada a cada 

criança uma cópia de seu depoimento, na presença de seu representante legal, para garantir 
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sua autonomia e o caráter confidencial de suas respostas, asseverando-se a essência do 

conteúdo a ser trabalhado. 

Com o intento de registrar as observações e as impressões percebidas durante a 

aplicação do procedimento, dando especial atenção aos dados não verbais das crianças, tais 

como postura, interações sociais, lágrimas, sorrisos, pausas, entre outras, utilizou-se o diário 

de campo. Julgou-se importante a utilização desse instrumento porquanto nele podem ser 

registradas impressões pessoais “[...], resultados de conversas informais, observações de 

comportamentos contraditórios com as falas, manifestações dos interlocutores quanto aos 

vários pontos investigados, dentre outros aspectos”
125:293

.
 

É importante assinalar que os desenhos e as transcrições da fase de inquérito da 

técnica projetiva serão mantidos em arquivo, sob a guarda da pesquisadora principal, junto 

com todos os demais documentos, durante cinco anos, de acordo com regulamentação – 

Resolução 466/2012. Alguns desenhos realizados pelas crianças foram reproduzidos e serão 

utilizados para ilustrar as publicações dos resultados (dissertação, artigos e apresentação em 

eventos científicos). 

Durante a coleta a coleta de dados a pesquisadora procurou manter uma relação de 

abertura e, ao mesmo tempo, de discrição com as crianças, com o intuito de contribuir para 

que expressassem livremente suas concepções e vivências a respeito do fenômeno 

investigado. Por outro lado, procurou despir-se de pressupostos teóricos pertinentes à temática 

em estudo. Com esses procedimentos, foi possível assumir uma postura não só de uma 

entrevistadora como também de uma pesquisadora disponível para ouvir e acompanhar, com 

atenção, cada criança durante o seu relato.  

Com base nesse entendimento, o encontro é único, visto que cada ser humano é 

influenciado por sentimentos que o antecedem, como temor, ansiedade, alegria, medo e 

esperança, entre outros, além de expectativas para dar e receber ajuda no aqui e no agora, 

como indivíduo singular que é, que interage com o outro e procura se conhecer. Por 

conseguinte, envia e recebe mensagens verbais e não verbais em um estar-com e o fazer-com, 

em busca do bem-estar de estar-mais da pessoa, na sua forma de ser no mundo, em uma inter-

relação
116

. Assim, considera-se o modo como se transmite a comunicação, muitas vezes, tão 

importante (ou mais importante) quanto o que se transmite. Ressalte-se que o diálogo genuíno 

perdurava por, aproximadamente, duas horas a cada encontro da pesquisadora com as crianças 

ao longo de sua permanência no NACC. 

 

A enfermeira sintetiza de forma complementar as realidades conhecidas 
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Nessa fase, procedeu-se a diversas e sucessivas leituras individuais dos discursos 

transcritos, com a finalidade de interpretar, categorizar e acrescentar o conhecimento das 

experiências vivenciadas nas fases anteriores e comparar suas conformidades e distinções, 

sintetizando-as, a fim de obter uma apreensão mais abrangente do fenômeno experenciado, 

representado em categorias. 

Na comparação e na síntese, o “[...] eu do investigador assume a posição do objeto do 

conhecimento”
116:123

. Isso vai ao encontro da maneira de precisar, ainda mais, a compreensão 

do material empírico do estudo, uma vez que tal ação possibilita ao pesquisador uma 

ampliação do conhecimento do conjunto das entrevistas e confirmar, ou não, os pressupostos 

da pesquisa e/ou responder às questões formuladas. 

O “eu” do pesquisador assume a posição de conhecedor no processo de comparação e 

de síntese, interpretando, selecionando e classificando o fenômeno investigado. Acrescentam, 

também, que as diferenças encontradas “[...] podem despertar ou atrair, conduzir, ocasionar, 

trazer à consciência outros enfoques relacionados com os dados”
116:124

. Esse processo 

continua ao longo da reflexão das realidades múltiplas, de forma dialética e oscilante, 

coadunando-se com a construção de um novo saber. 

Ao estudar, de forma minuciosa e atenta, cada depoimento das crianças do estudo, 

para conhecê-las bem mais, apreciou-se, interpretou-se, confrontou-se, reproduziu-se e 

classificou-se o conteúdo delas, com base nas realidades apreendidas nas outras fases da 

Teoria da Enfermagem Humanística, com a qualidade de apreender o fenômeno sob seus 

vários aspectos.   

Nesse prisma, as etapas processuais da Enfermagem Fenomenológica evidenciam uma 

estreita relação com o processo do cuidado em Enfermagem e promovem uma assistência 

sistematizada cujo foco são as reais necessidades do paciente. Também contribuem para 

subsidiar uma prática humanizada mediante a teoria em estudo, haja vista que a Enfermagem 

Humanística apresenta um chamado de ajuda com um encontro que acontecepor meio de uma 

relação inter-humana, de presença e compreensão. 

A presença verdadeira se faz a partir do encontroem que, como já foi dito, a relação 

acontece entre dois seres (EU-TU) no momento em que cada um perceber o outro em sua 

singularidade, como essencialmente é como ser-no-mundo, mediante uma relação dialógica 

autêntica, que ocorre no mundo real das vivências humanas e que varia conforme o doente, 

sua idade, situação clínica, sua incapacidade etc., bem como a percepção do (a) enfermeiro (a) 

acerca da necessidade e suas atitudes para responder a ela”
116:29

. Assim, a relação EU-TU é 
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um encontro existencial em que estão presentes a intersubjetividade e o estar-com-o-outro, 

para a disponibilidade de um modo de ajuda. 

Ressalte-se, entretanto, que a importância da Teoria Humanística de Enfermagem 

reside no fato de poder ser realizada para aprimorar e nortear a prática através de um cuidado 

orientado existencialmente pelo compromisso autêntico do enfermeiro. Sua abordagem 

metodológica é pautada na Enfermagem Fenomenológica fundamentada e não existe uma 

prescrição específica para que seu desempenho seja satisfatório devido, essencialmente, ao 

processo interativo/relacional que a caracteriza, a partir do encontro e do diálogo entre quem 

cuida e quem é cuidado. 

 Consequentemente, por se tratar de uma pesquisa que busca analisar como ocorre a 

relação dialógica entre a enfermeira e a criança com câncer sob Cuidados Paliativos, através 

do seu diálogo vivo com as crianças do NAAC, e considerando, subsequentemente, a 

aplicabilidade do método fenomenológico nesta investigação, o presente estudo foi 

instrumentalizado pela Enfermagem Fenomenológica em suas cinco etapas processuais. 

O material empírico foi analisado qualitativamente, à luz da Teoria da Enfermagem 

Humanística. A análise qualitativa envolve a busca, a descrição e a compreensão de 

fenômenos, em cenários naturais, onde eles costumam acontecer, de maneira subjetiva, 

utilizando procedimentos para que se possa desvelar, apreender e explorar o fenômeno, da 

maneira mais diversa possível
125

. 

 

Sucessão interna da enfermeira do múltiplo para a unidade paradoxal  

 

 

Na Enfermagem Fenomenológica, após o diálogo vivido intuitivamente e 

cientificamente, ocorre a relação entre como uma realidade era conhecida inicialmente e como 

esse fenômeno passa a ser percebido. 

Essa fase do processo de pesquisa evoluiu, mediante a descrição dos fenômenos 

vivenciados pela criança com câncer do NACC, com ênfase nos Cuidados Paliativos, diante 

da relação dialógica com a enfermeira pesquisadora. Nesse momento, consideraram-se as 

relações existentes entre as suas visões múltiplas (a visão intuitiva inicial das crianças e a 

visão que adquiriu após a realização do estudo), expandindo sua visão de mundo e chegando a 

ter uma concepção importante relacionada aos Cuidados Paliativos como base para o 

desenvolvimento da relação dialógica entre ela e as crianças referenciadas nesse estudo.  

Com base nisso, devido ao conhecimento que obteve sobre si mesma e sobre o outro, a 

pesquisadora compreendeu o significado das experiências vivenciadas pelos participantes do 
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estudo (mediante suas expressões e revelação de fatos) e compiladas pela sua própria 

interpretação e reconstrução, numa relação dialógica precisa e crítica com a realidade 

apresentada, ante o fenômeno investigado.  

Conforme Paterson e Zderad, nessa fase do processo, a enfermeira cognoscente pode 

lutar com a multiplicidade de pontos de vista que aperfeiçoam agora parte consciente da 

realidade vivida e expandir seu próprio ponto de vista ao refletir e considerar as relações entre 

os pontos de vista múltiplos, sendo, portanto, absolutamente necessária
116

. 

A sucessão do múltiplo para a unidade paradoxal impulsiona o conhecimento da 

Enfermagem, com a evolução do processo descritivo de um fenômeno vivido e do 

desenvolvimento da visão articulada da experiência que passa a ser expressa num todo 

coerente. Logo, contempla ideias específicas concretas das diversas situações, passando pelo 

dilema e chegando à resolução manifestada de maneira abstrata na Enfermagem com suas 

unidades ou em conjunto, como uma unidade
116

. Essa fase alvitra a comparação e a síntese 

das realidades conceituais compartilhadas no mundo da Enfermagem.  

Nesse prisma, as etapas processuais da Enfermagem Fenomenológica evidenciam uma 

estreita relação com o processo do cuidar em Enfermagem, promovem uma assistência 

sistematizada, cujo foco são as reais necessidades do paciente, e subsidiam uma prática 

humanizada mediante a teoria em estudo, haja vista que a Enfermagem Humanística apresenta 

um chamado de ajuda a partir de um encontro que se dá por meio de uma relação inter-

humana, de presença e de compreensão. 
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5Apresentação e análise dos dados à luz da Teoria Humanística   

Estória da criança que quer ficar boa – Bege 
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5.1 Apresentação das crianças com câncer sem possibilidades terapêuticas de cura do 

núcleo de apoio à criança com câncer – a relação EU-TU  

  

Neste tópico, apresentam-se as crianças participantes da pesquisa, identificadas com 

nomes de cores de acordo com sua livre escolha: Azul, Amarelo, Laranja, Marrom, Rosa, 

Preto, Vermelho, Verde, Violeta, Cinza e Bege. Em seguida, será descrita a relação EU-TU, 

mediada pelo encontro existencial do EU com o TU, ou seja, entre elas e a pesquisadora. 

Azul é do sexo masculino, tem onze anos, é procedente de um município do estado da 

Paraíba; cursa o sexto ano do Ensino Fundamental, é filho de pais separados e mora com a 

mãe e dois irmãos. A renda de sua família limitava-se a um salário mínimo e ao benefício do 

Programa Bolsa Família. A escolaridade dos pais não ultrapassava o primeiro ano do Ensino 

Fundamental. Apresentava o diagnóstico de leucemia linfolítica aguda (LLA), que trata há 

mais de dois anos com a quimioterapia. No momento da coleta dos dados, estava sendo 

acompanhado pela mãe. 

Durante os encontros com a pesquisadora, brincava de dominó e de quebra-cabeça, 

pois essas eram as brincadeiras de sua preferência. Na realização da técnica do desenho-

estória, a criança manteve-se bastante participativa, apesar da doença. A interação foi muito 

boa, ela sorria bastante e sempre queria a mãe por perto. 

Durante a realização da técnica, demonstrava confiar na cura da doença, embora sua 

expressão facial denotasse medo quanto à incerteza do porvir.  Ao realizar o desenho livre 

sobre a natureza, desenhando a chuva, as flores e as árvores, ele demonstrou que quer muito 

viver. Durante a realização do desenho temático, limitou-se, inicialmente, a desenhar uma 

criança com câncer e outra recebendo o tratamento dessa doença. Isso pressupõe que ela se 

viu no desenho. Nesse momento, a pesquisadora teve a percepção de que, na memória da 

criança, perpassavam todos os momentos difíceis por que passou e ainda estava passando, o 

que difere do desenho livre, que ficou bem colorido. Não quis pintar desenho temático e 

justificou que, nessa situação, tudo era preto, escuro, não tinha sol, não tinha cor.  

Também mostrou ser uma criança bastante comunicativa e alegre. Tais características 

contribuíam para enfrentar a doença e para nutrir expectativas positivas. Durante a realização 

da técnica, sempre perguntava se iria ficar boa, e a pesquisadora conversava com ela sobre o 

poder da fé e da oração em Deus. Ficou claro que a criança ficava mais confiante quando 

perguntava se iria ficar boa e recebia a atenção da pesquisadora.  Essa atitude deixava 

transparecer que ela precisava ser escutada para se fortalecer. No entanto, em alguns 

momentos, ficava pensativa. 
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Nos últimos encontros a criança brincou muito e o seu diálogo com a pesquisadora foi 

ficando cada vez melhor, ela sentia-se segura. A criança apresentou-se em todo o momento 

bastante comunicativa. 

Amarelo, do sexo masculino, tem oito anos, procedente de uma cidade do sertão da 

Paraíba, onde reside com os pais e dois irmãos. Estava cursando o terceiro ano do Ensino 

Fundamental. A renda familiar provinha do benefício que recebia do Programa Bolsa Família. 

Quanto à escolaridade dos pais, a mãe cursou até o oitavo ano do ensino médio, mas o pai é 

analfabeto. Recebeu diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda (LLA) e recebe tratamento 

há mais de um ano e meio, incluindo a quimioterapia. No momento da coleta dos dados, a 

criança estava sendo acompanhada pelo pai. 

Durante os encontros com a pesquisadora, brincava de dominó, blocos de construção e 

de encaixe, pois essas eram as brincadeiras de sua preferência. Na realização da técnica do 

desenho-estória e da entrevista, manteve-se bastante participativa, apesar da doença. Sua 

interação foi muito boa, embora sua expressão, constantemente, fosse de apatia, o que 

denotava desesperança.  

No início dos encontros, parecia triste, mas, na continuidade da relação dialógica, 

apresentava melhor estado de ânimo. Ao realizar o desenho livre, desenhou um carro bem 

colorido, sugerindo a ideia da mudança de uma família. Já no momento em que realizava o 

desenho temático, apresentava, em suas feições, angústia e medo. Nessa fase da técnica, 

desenhou-se sofrendo uma queda, que associou à causa de sua doença. Não quis pintar esse e 

os outros desenhos nem falar muito a respeito. Verbalizou que sentia muita falta da família. 

Ademais, mostrou ser uma criança introspectiva e pensativa.  

Nos últimos encontros com a pesquisadora, brincava bastante, e o diálogo ficava cada 

vez intenso. Isso e contribuía para intensificar o clima de confiança e deixá-la mais desenvolta 

e solícita. 

Laranja, sexo masculino, onze anos, procedente de um município do estado da 

Paraíba, onde reside com os pais. Estava cursando a quarta série do ensino fundamental. 

Quanto à escolaridade dos pais, a mãe apresentava-se em condição melhor (sétimo ano do 

Ensino Médio incompleto) em relação ao pai, que apresentou o primeiro ano do Ensino 

Fundamental incompleto.  A renda familiar limitava-se a um salário mínimo e ao benefício 

que recebia do Programa Bolsa Família. Apresentava diagnóstico de leucemia mieloide 

crônica (MCC), o qual trata há mais de um ano, incluindo a quimioterapia. A criança estava 

sendo acompanhada pela mãe. 
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Durante os encontros com a pesquisadora, brincava de dominó e ouvia histórias, as 

brincadeiras de sua preferência. Na realização da técnica do desenho-estória, a criança 

manteve-se solícita e participativa. Ao realizar o desenho livre, optou por desenhar a natureza, 

pois relatou que gostava muito de estar livre, correr e subir em árvores. Todavia, quando 

realizou o desenho temático, desenhou uma criança chorando, silenciando e baixando a 

cabeça. Nesse momento, ficou pensativa por alguns minutos. Não quis pintar esse e os outros 

desenhos e alegou que é porque traziam lembranças ruins, diferentemente do desenho livre, 

que ficou bem colorido. Nos últimos encontros, continuou a brincar, a se sentir mais confiante 

para falar de seus sentimentos com a pesquisadora, mostrando-se mais desenvolta e solícita. 

Marrom é do sexo masculino, tem sete anos e veio de um município do estado da 

Paraíba, onde reside com os pais e dois irmãos. Estava fazendo o primeiro ano do Ensino 

Fundamental. A escolaridade dos pais alcançava a quarta série do Ensino Fundamental; a 

renda familiar era de um salário mínimo mais o benefício que recebia do Programa Bolsa 

Família. Seu diagnóstico era de leucemia linfoblástica aguda (LLA). Há mais de dois anos 

vem recebendo tratamento para a doença, incluindo a quimioterapia. A criança estava sendo 

acompanhada pela mãe. 

Durante os encontros com a pesquisadora, brincava de quebra-cabeça e ouvia 

histórias, pois era o que mais gostava de fazer. Na realização da técnica do desenho-estória, 

participou com entusiasmo, mas um pouco apreensiva, com expressão de angústia. Todavia, a 

interação com a pesquisadora foi boa. Ao realizar o desenho livre, a pesquisadora percebeu 

que o desenho sugeria uma associação da Casa da Criança com a sua casa, pelo fato de relatar 

que a Casa da Criança lembrava sua casa, pois ficava junto da mãe e não lembrava o hospital. 

Durante a realização da técnica de desenho temático, desenhou uma criança com câncer e 

outra recebendo tratamento. Pintou todos os desenhos.  

Nos encontros com a pesquisadora, apresentava-se calma, concentrada e, embora 

falasse pouco, o nível da conversa denotava grande saber.  Também brincava bastante, e o 

diálogo com a pesquisadora foi ficando cada vez melhor.  

Rosa é do sexo feminino, tem dez anos e veio de uma cidade do estado da Paraíba. 

Filha de pais separados, reside com a mãe e dois irmãos. Estava fazendo a segunda série do 

Ensino Fundamental. Os pais haviam cursado o Ensino Fundamental incompleto. A renda 

familiar era de um salário mínimo e o benefício do Programa Bolsa Família. Apresentava o 

diagnóstico de leucemia linfoblática aguda (LLA), o qual trata há mais de um ano, incluindo a 

quimioterapia A criança estava sendo acompanhada pela sua mãe. 
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Durante os encontros com a pesquisadora, ouvia histórias e brincava de quebra-

cabeça, uma vez que não se interessava por outro tipo de brincadeira. Na realização da técnica 

do desenho-estória, em alguns momentos, ficava silêncio, bastante pensativa, mas 

participativa o tempo todo.  

Assinale-se que, nos encontros com a pesquisadora, demonstrava estar ciente da sua 

condição de doença, porque sempre questionava a respeito do tipo de câncer, do tratamento e 

dos efeitos colaterais.  Ela também aparentava ser vaidosa, pois estava sempre arrumada, 

maquiada e combinava todos os acessórios com as roupas que usava. Ao realizar o desenho 

livre, demonstrou que o seu alicerce é a família. Pintou todos os desenhos, mostrando-se 

bastante desenvolta, solícita e muito expressiva. 

Preto, sexo masculino, sete anos, veio de uma cidade do estado da Paraíba, onde 

reside com os pais e dois irmãos. Estava fazendo o primeiro ano do Ensino Fundamental. 

Quanto à escolaridade dos pais, não ultrapassava o Ensino Médio. A renda familiar limitava-

se a um salário mínimo e ao benefício que recebiam do Programa Bolsa Família. Tinha 

leucemia linfoblástica aguda (LLA), da qual vem se tratando há mais de dois anos, inclusive 

com a quimioterapia. A criança estava sendo acompanhada pela mãe. 

Durante os encontros com a pesquisadora, brincava apenas de quebra-cabeça, porque 

não se interessava por outras brincadeiras. No início da aproximação com a pesquisadora, a 

interação foi um pouco difícil, uma vez que ela parecia assustada. Na realização da técnica do 

desenho-estória, apresentava-se pensativa, mas participativa bem. Durante a técnica do 

desenho-estória, apresentava-se triste. Indagava, com expressão de revolta, por que teve que 

adoecer. Não quis pintar os desenhos. 

Vermelho, sexo masculino, onze anos, procedente de uma cidade do sertão da 

Paraíba, onde reside com os pais e dois irmãos. Estava fazendo a quinta série do Ensino 

Fundamental. O pai, o primeiro ano do ensino médio, e a mãe, a quinta série do ensino 

fundamental. A renda da família era de um salário mínimo e o benefício do Programa Bolsa 

Família. Apresentava diagnóstico de osteossarcoma há mais de um ano. Foi submetido a uma 

cirurgia para amputar a perna direita, por isso, deambula com auxílio de muletas e, 

atualmente, recebe quimioterapia. A criança estava sendo acompanhada pela mãe. 

Nos encontros com a pesquisadora, brincava de quebra-cabeça e de dominó, uma vez 

que não se interessava mais por outras coisas. Na realização da técnica do desenho-estória, 

ficava pensativa, mas era comunicativa.  

Assinale-se que, nos encontros com a pesquisadora, a criança apresentou, durante a 

realização da técnica, sentimentos de revolta e questionava a Deus sobre o motivo de estar 
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doente. Não pintou o desenho livre, porquanto ele representava o Natal e, nessa época, teve 

que ficar longe da família para iniciar o tratamento. Os demais desenhos foram pintados. 

Verde, sexo feminino, onze anos, procedente de uma cidade da Paraíba, onde reside 

com os pais e um irmão. Cursava o sexto ano do Ensino Médio, e os pais tinham o Ensino 

Fundamental completo. A renda familiar era de um salário mínimo mais o benefício do 

Programa Bolsa Família. Tinha nefroblastoma ou tumor de Wilms há mais de um ano, que foi 

retirado por meio de uma cirurgia. Recebeu tratamento de radioterapia e, atualmente, é tratado 

com quimioterapia. A criança estava sendo acompanhada mãe. 

Durante os encontros com a pesquisadora, brincava de quebra cabeça e gostava muito 

de ouvir histórias. Na realização da técnica do desenho-estória, apresentava-se sorridente, 

expressiva e conhecedora da sua doença, mostrando-se à vontade para compartilhar detalhes 

de seu cotidiano. Pintou os desenhos. 

Violeta é sexo feminino e tem onze anos. Reside com os pais e uma irmã em uma 

cidade da Paraíba. Estava fazendo o sétimo ano do Ensino Médio. Quanto à escolaridade, o 

pai apresentava o Ensino Médio incompleto, e a mãe, o Ensino Fundamental incompleto. A 

renda familiar era de um salário mínimo. Era portadora de linfoma Hodgkin (LH) há mais de 

um ano. Recebeu radioterapia e continua com o tratamento de quimioterapia. Estava sendo 

acompanhada pela mãe. 

Durante os encontros com a pesquisadora, brincava de dominó e ouvia histórias. Na 

realização da técnica do desenho-estória, era expressiva e comunicativa. Não quis pintar os 

desenhos. 

Cinza, sexo feminino, dez anos, procedente de uma cidade do estado da Paraíba, onde 

mora com os pais e três irmãos. Estava cursando o quarto ano do Ensino Fundamental. O pai 

é analfabeto, e a mãe cursou o Ensino Fundamental incompleto. A renda familiar limitava-se 

a um salário mínimo e ao benefício que recebia do Programa Bolsa Família. Recebeu 

diagnóstico de câncer no ovário há mais de dois anos. Recebeu tratamento à base de 

radioterapia e, no momento, segue somente a quimioterapia. A criança estava sendo 

acompanhada pela mãe. 

Durante os encontros com a pesquisadora, brincava de quebra-cabeça e jogava 

dominó. Na realização da técnica do desenho-estória, apresentava-se bastante expressiva e 

comunicativa verbalmente. Demonstrava ser conhecedora da doença e do tratamento e dos 

sintomas dele decorrentes. Pintou todos os desenhos.  

Bege é do sexo feminino, tem sete anos e veio de uma cidade da Paraíba, onde reside 

com os pais e um irmão. Estava fazendo o primeiro ano do Ensino Fundamental. Os pais 
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cursaram o Ensino Fundamental incompleto. A renda familiar limitava-se a um salário 

mínimo. Recebeu o diagnóstico de linfoma Hodgkin (LH) há mais de um ano. Submeteu-se 

ao tratamento de radioterapia e, atualmente, segue com o de quimioterapia. A criança estava 

sendo acompanhada pela mãe. 

Durante os encontros com a pesquisadora, brincava de quebra-cabeça e dominó, ouvia 

e contava histórias. Na realização da técnica do desenho-estória, apresentava-se expressiva e 

comunicativa verbalmente. Nos encontros com a pesquisadora, apresentava-se bastante 

solícita e participativa, particularmente, durante a realização das técnicas. Pintou todos os 

desenhos.  

O conhecimento intuitivo das crianças iniciou-se com a inserção da pesquisadora no 

campo de estudo, onde procurou estabelecer uma relação empática com elas, conhecê-las e 

deixar-se conhecer.  Para tanto, procurou acolher suas angústias, seus medos e suas 

frustrações diante do adoecimento, a partir de sua presença na relação EU-TU, em que o 

momento “[...] atual e plenamente presente dá-se somente quando existe presença, encontro, 

relação. Somente na medida em que o TU se torna presente, a presença se instaura”
120:14

.
 

Os encontros entre a pesquisadora e as crianças ocorreram durante sua permanência no 

NACC, sempre de forma autêntica, o que permitia às crianças expressarem suas emoções 

espontaneamente. Tais emoções, por vezes, faziam as crianças chorarem, porquanto o 

processo saúde-doença delas levava à ruptura de vínculos familiares significativos. Os 

encontros também representavam uma oportunidade de extravasarem o medo e a ansiedade 

gerados pelo processo. Portanto, estabelecida a relação dialógica, a partir de uma presença 

verdadeira, a pesquisadora ouvia atentamente as crianças narrarem, de forma espontânea, suas 

histórias de vida, seus temores e dúvidas sobre a doença e o tratamento, fornecendo as 

orientações necessárias, ao mesmo tempo em que transmitia segurança, apoio e confiança.  

Pondo-se em contato com as próprias sensações e os sentimentos experimentados 

pelas crianças, a fim de estar aberta ao fenômeno, antes de sua captação intuitiva e 

independente dela, a pesquisadora esforçou-se por eliminar o que existia em sua mente acerca 

dele, despojando-se de concepções preestabelecidas. Assim, pôde abstrair a essência do 

fenômeno investigado. 

Com o objetivo de apreender o fenômeno situado por meio de uma relação EU-TU, 

que permitiu o conhecimento da realidade de cada criança, através de um encontro em que a 

totalidade do ser está presente e onde existe total reciprocidade, pautada no respeito mútuo e 

na solidariedade, a pesquisadora, com atenção individualizada, procurou colocar-se no lugar 
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do outro, isto é, sentir o que sentiria, caso estivesse na situação e nas circunstâncias 

experimentadas pelas crianças que requerem cuidados especiais. 

Essa busca por captar o fenômeno intuitivamente, compartilhando a experiência vivida 

pelas crianças, permitiu que elas se sentissem à vontade para expor seus sentimentos e 

sensações resultantes do adoecimento e do tratamento. Considerando o vínculo e a confiança, 

construídos entre ela e as crianças, foi estabelecida uma relação autêntica EU-TU. 

Ante essas considerações, procurou expressar a forma pela qual o seu conhecimento 

subjetivo e vivencial, adquirido durante os encontros com as crianças, a partir de uma 

presença EU-TU verdadeira, proporcionou a compreensão intuitiva do fenômeno, mediante 

chamados e respostas, característicos de um diálogo genuíno, vivido com cada criança, 

considerando-se suas prioridades, o potencial humano e os recursos disponíveis.  

No final de vários encontros, a pesquisadora percebeu que havia uma relação empática 

com as crianças. O ambiente humano, construído durante esses encontros, revelava um estar-

melhor que nascia de uma situação compartilhada. Isso permitira o conhecimento humano do 

eu e do outro, em sua singularidade, através de uma relação imediata com o TU, em que 

“Entre o EU e o TU não há fim algum, nenhuma avidez ou antecipação, e a própria aspiração 

se transforma no momento em que passa do sonho para a realidade. Todo meio é obstáculo. 

Somente quando todos os meios são abolidos é que acontece o encontro”
120:13

.
 

 Ao considerar os pressupostos da Teoria Humanística, de que cada TU deve tornar-se 

irremediavelmente um ISSO, mediante a análise e a descrição da relação EU-TU vivenciada, 

será apresentada a relação dialógica entre as crianças e a pesquisadora, com base no objetivo 

proposto e mediante os seus discursos inseridos neste estudo. Ressalte-se que, nessa fase, 

tanto a relação EU-TU quanto a relação EU-ISSO aconteceram, simultaneamente, durante 

todo o período em que a pesquisadora esteve em contato com as crianças. Não obstante, ao se 

concluir essa fase, permanecia a relação EU-ISSO, por meio da qual compreendeu como 

acontecia a relação dialógica entre ela e as crianças.  

 

5.2 Conhecendo as crianças do estudo cientificamente – a relação EU-ISSO 

   

Depois de compreender e vivenciar intuitivamente o fenômeno experenciado pelas 

crianças participantes da investigação, fundamentadas no objetivo proposto, será apresentada 

a relação dialógica entre elas e a pesquisadora, com ênfase nos discursos que expressaram 

durante a coleta dos dados. 
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O material empírico foi categorizado nas seguintes temáticas: Sentimentos de crianças 

com câncer: importância dos Cuidados Paliativos pediátricos; Vivências de crianças durante o 

tratamento oncológico: importância dos Cuidados Paliativos pediátricos e suas respectivas 

subcategorias: a busca por minimizar as repercussões diante do tratamento oncológico e a fé 

em Deus diante da situação vivenciada como força e esperança de cura; Situações vivenciadas 

pela criança com câncer em busca do diagnóstico: importância da relação dialógica; A 

importância da brincadeira nos Cuidados Paliativos para a criança com câncer: valorização da 

alegria, do diálogo e da companhia. 

Ressalte-se que a relação EU-ISSO
120 

estabeleceu-se nessa fase do estudo, centrada 

numa relação sujeito-objeto e caracterizada como o mundo em que se deve e se pode viver e 

que oferece toda a espécie de atrações e de estímulos de atividades e de conhecimentos. Essa 

relação descreve a capacidade de se conhecer o homem e de ele estabelecer relações, 

transcendendo o próprio EU, relembrando, refletindo e experienciando suas relações passadas 

“EU-TU” com um ISSO que, nesta investigação, foi categorizado, analisado e interpretado de 

maneira a acrescentar o conhecimento científico. 

Os discursos das crianças participantes do estudo foram construídos mediante a 

interpretação da pesquisadora diante das estórias contadas por elas, dos relatos advindos da 

fase de inquérito, respaldados na utilização do referencial teórico já abordado. É importante 

abalizar que, as crianças, ao narrarem a estória sobre uma criança com câncer, em seus 

discursos descreviam para além da experiência vivenciada pela criança do desenho, ou seja, a 

sua própria experiência durante todo o processo de adoecimento e tratamento, sua visão de 

mundo, o universo e cotidiano vivido enquanto pessoas com câncer.  

Nesse contexto, as crianças expressaram diferentes temas, conteúdos e tramas que 

fizeram ou fazem parte do seu percurso de vida em seu processo de adoecimento, na 

perspectiva de superar a doença e os efeitos colaterais do tratamento. Saliente-se que, durante 

a elaboração dos desenhos solicitados pela pesquisadora, elas criavam um personagem. 

Algumas estórias, inicialmente, são narradas na terceira pessoa, e com o desenrolar dos fatos 

relatados, a estória passa a ser narrada na primeira pessoa, referindo-se à própria experiência, 

por percorrer diversas fases adaptativas desde a confirmação do diagnóstico. Esse foi um 

caminhar de intensa dor e sofrimento. 

Alguns símbolos foram utilizados na apresentação dos resultados, tais como: colchetes 

com reticências [...]; colchetes [  ]; parênteses (   ) e aspas “  ”. Os colchetes com reticências 

foram empregados para indicar supressões nos discursos das crianças feitas pela pesquisadora. 
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Tais supressões foram realizadas durante a transcrição dos discursos para a tematização e, 

posteriormente, para a subcategorização. 

Os colchetes com reticências aparecem no interior de um trecho, de uma oração, entre 

uma frase e outra, ou entre parágrafos. Já os colchetes sem reticências foram preenchidos com 

intercalações da pesquisadora, com a intenção de explicar o que foi falado pela criança. Os 

parentes foram utilizados para delimitar o sujeito responsável pelo discurso e, por isso, foram 

apresentados com a identificação da idade.  

A seguir, serão apresentados os títulos das estórias criadas pelas crianças durante a 

coleta da técnica de desenho-estória. Na sequência, serão apresentadas e discutidas as 

categorias temáticas provenientes das estórias contadas por elas do Núcleo de Apoio à 

Criança com Câncer, baseadas nos Cuidados Paliativos, mediante a técnica do desenho-

estória.  

O quadro 1 contém os títulos das estórias criadas pelas crianças durante a coleta da 

técnica de desenho-estória. O primeiro título refere-se à estória contada a partir da solicitação 

da pesquisadora para a realização do desenho livre. Já o segundo título foi criado pelas 

crianças para a estória contada, após realização de um desenho que lembrasse a criança com 

câncer. 

Quadro 1: Título das estórias contadas pelas crianças 

Nome Desenho livre Desenho temático 

Azul Minha vida Amor 

Amarelo A mudança de uma família De uma queda de uma criança 

Laranja A natureza boa A criança que está com câncer 

Marrom A casa da criança Tratamento ruim 

Rosa A família                                     O câncer não é contagioso 

Preto A criança dodói Estória da criança que sofre muito 

Vermelho O Natal com a família A vida de uma criança 

Verde                    Eu e minha mãe ao ar livre Hospital mais feliz 

Violeta                     Amor Os meus amigos do hospital 

Cinza O amor da casa da criança O sofrimento de uma criança       

Bege A casa que eu gostaria de ter A criança que quer ficar boa 

    Material empírico do estudo, João Pessoa – PB, 2014. 

   

5.3 Sentimentos de crianças com câncer: importância dos Cuidados Paliativos  
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Nessa categoria temática, inicialmente, foram analisados os sentimentos das crianças 

com o advento da enfermidade. Em seguida, como suas falas se revelam ao se expressarem 

sobre a doença, mediante o fenômeno vivenciado, conforme seus relatos a seguir: 

 

Ela [a criança] está com o olho roxo de tanto chorar, ela não queria ficar doente, é muito 

ruim, foi um choque para ela, ficou ansiosa pelo o que possa acontecer [criança encheu os 

olhos de lágrimas e silenciou por alguns instantes, demonstrando em suas feições muita 

aflição] [...]. (Azul) 

 

[Silenciou no início] Foi muito ruim para a criança, ela nunca pensava que ia acontecer isso 

com ela, mais aconteceu, não é fácil não, é muito triste, [...]. Eu senti tristeza, muita tristeza 

[neste momento a criança respirou profundamente e baixou a cabeça, batendo o lápis contra o 

papel]. (Amarelo) 

 

[Sentiu] muita tristeza, porque pensei que nunca ia ter isso, essa doença [câncer. Nesse 

momento, começou a bater os pés contra o chão], eu achava que nunca ia acontecer comigo. 

(Cinza) 

 

Foi difícil, ela [a criança do desenho] ficou triste, chorou muito. (Bege) 

 

Ela [a criança do desenho] ficou muito triste, chorou muito! Sentia tristeza. (Laranja) 

 

O câncer me dá medo e muita tristeza, angústia [foi baixando a voz e silenciou] [...]. (Preto) 

 

Foi um choque né? Tem vez que até a criança fica pensando se não tá tendo um pesadelo, é 

muito ruim, ficou desesperada [a criança fez uma expressão de choro]. (Marrom) 

 

 [...]. Ela [a criança do desenho] sentiu medo, insegurança do que ainda vai vir. Eu chorei 

muito, fiquei com vontade de gritar por socorro [...]. (Rosa) 

 

 

O câncer infantil traz repercussões que fragilizam e vulnerabilizam a criança de 

maneira intensa, o que a faz expressar sentimentos de medo, tristeza e incerteza, haja vista 

que sonhos e esperança de futuro estão iniciando em sua vida e, talvez, não poderá desfrutar 

deles. Esse processo, quando é representado pela sobrecarga de sentimentos e de emoções 

advindos da não possibilidade de cura, torna-se ainda mais angustiante, portanto, precisa da 

abordagem dos Cuidados Paliativos. 

Nos discursos elucidados, é possível apreender que a posição das crianças como 

pessoas que vivenciam a descoberta de estar com uma doença que ameaça suas vidas é 

entendida e revelada por elas de maneira impactante e singular. Elas retratam, enfaticamente, 

que associam o câncer com sentimento de muito pesar, os quais suscitam reações diversas, 

permeadas de aflição, tristeza, medo, angústia e muita emoção ao expressarem o seu estar em 

um mundo desconhecido de incertezas, insegurança e sofrimento, que surge em suas vidas de 
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maneira inesperada e, em alguns momentos, confunde-se com a criança do desenho, como 

destacam estes trechos: “[...] ela não queria ficar doente, é muito ruim, foi um choque para 

ela,[...]” (Azul); “[...], ela nunca pensava que ia acontecer isso com ela, [...]. Eu senti tristeza, 

muita tristeza.”(Amarelo) 

Diante da realizada vivenciada, a criança precisa ter como presença uma pessoa que 

lhes proporcione o conforto necessário, o que é evidenciado quando “uma pessoa é livre para 

ser e vir a ser, controlar e planejar o seu próprio destino, segundo o seu potencial em um 

momento particular e em uma situação particular”
116:177

. 

A enfermeira pode proporcionar conforto às crianças com o estabelecimento da 

relação clínica EU-TU e EU-ISSO, que acontece ao mesmo tempo, não só na descoberta do 

diagnóstico, como também em toda e qualquer outra situação em que sua presença é 

necessária ou é solicitada pelas crianças através do chamado. Tal relação foi estabelecida, 

mediante o encontro e a presença genuína, advindos das vivências e das experiências 

existenciais da pesquisadora com as crianças, as quais foram compartilhadas num face-a-face, 

em que se percebeu o caráter dialogal das crianças, mediante a expressão (de seus mundos, do 

jeito de ser e de enfrentar a difícil realidade de estar com uma doença agressiva e limitante de 

sua vida). 

Nesse sentido, ao escutar a criança com câncer, percebe-se como ela vivencia a 

doença, que permeia sua singularidade, o que vai de encontro com outro estudo que conclui 

que essa criança vivencia o seu sofrimento de maneira única
145

. Esse fato a faz tentar adaptar-

se à nova realidade imposta pelo adoecimento e confirma a importância dos Cuidados 

Paliativos Pediátricos. 

Em todos os cenários de atendimento de cuidados pediátricos, é crescente o número de 

crianças atendidas com doenças ou condições que ameaçam sua saúde ou limitam sua vida e a 

de sua família, como o câncer, por exemplo. Neste sentido, a Organização Mundial da Saúde 

(OMS)
146

, a Academia Americana de Pediatria (AAP)
147

 e a Associação Europeia de 

Cuidados Paliativos (AECP)
148

determinam que todas as crianças que apresentam tais 

condições devem ter o direito de ser submetidas aos Cuidados Paliativos. 

A OMS
146

, e a AECP
148 

conceituam os Cuidados Paliativos Pediátricos como os 

cuidados ativos do corpo, da mente e do espírito da criança e de sua família. Assinalam que 

deve ser promovido gradualmente o conforto físico, espiritual e emocional, a partir do 

estabelecimento gradual de uma relação de confiança e de verdade com a criança e sua 

família. Acrescentam que essa abordagem de cuidados deve ser garantida à criança e a sua 

família em todos os níveis de atenção, seja no âmbito hospitalar ou no domiciliar. Devem ser 
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adotados desde o início, a partir do diagnóstico da não possibilidade terapêutica de cura, 

mesmo que o tratamento inicial seja curativo
149

. 

Na última década, estudos realizados
147

 de maneira em geral sobre a temática, e em 

particular, da Academia Americana de Cuidados Paliativos Pediátricos (AACP)
147

, apresentou 

um modelo integrado de tratamento, o qual propicia a assistência paliativa à criança e à sua 

família desde o momento do diagnóstico e continuando ao longo do curso da doença, 

independentemente de sua evolução terminar em uma possível cura ou morte, podem-se 

aplicar os cuidados curativos e paliativos ao mesmo tempo, dando apoio e atenção à criança e 

à sua família. 

Nesse prisma, os Cuidados Paliativos em oncologia pediátrica devem permear todo o 

processo de cuidado com a criança até os momentos finais de sua vida, proporcionando-lhe 

amor, carinho e atenção. Uma prática que realmente favoreça e contemple a criança, através 

de uma relação EU-TU autêntica, que deve começar desde a descoberta, que é um dos 

momentos mais críticos vivenciados pela criança, visto que é nesse ensejo que esse ser 

experimenta um alto nível de aflição e os mais variados sentimentos como ansiedade, 

desespero, medo, tristeza, angústia, entre outros, advindos da associação ao sofrimento e à 

morte. 

A assistência paliativa em oncologia pediátrica é complexa, porque atinge uma esfera 

multidimensional, envolvendo dimensões biopsicossociais e espirituais da criança, o que 

requer um cuidado diferenciado com essas pessoas, contemplando-as em uma concepção 

global e ativa da assistência. Então, é importante a atuação da equipe multiprofissional
150

. 

A equipe multiprofissional de Cuidados Paliativos Pediátricos deve ser constituída por 

pediatra, enfermeiro, técnico de enfermagem, psicólogo, assistente social, fisioterapeuta, 

capelães e conselheiros de luto
151

. Esse cuidado, na Teoria Humanística de Enfermagem, é 

caracterizado como mediação, em que os seus semelhantes, os microssomos de suas 

comunidades seriam as crianças, os familiares e os profissionais de saúde, principalmente o 

enfermeiro
116

. A presença do enfermeiro no cuidado voltado para a criança caracteriza-se a 

partir da relação EU-NÓS, representada pelo compromisso de todos os envolvidos na 

assistência, que propicia o verdadeiro encontro do cuidado na luta pelo bem-estar do paciente.  

Ressalte-se que, entre os membros da equipe de saúde que atuam em Cuidados 

Paliativos pediátricos, o enfermeiro desempenha um papel fundamental, haja vista que presta 

um cuidado integral à criança e a sua família, visto que fica a maior parte do tempo comeles
9
. 

Nessa perspectiva, estudo sobre Cuidados Paliativos pediátricos apresentou em seus 

resultados que, quando a criança vivencia esses cuidados, deve ser acompanhada das pessoas 
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que possibilitem um cuidado integral, que respeite sua singularidade e preserve o seu valor 

152
. Essa evidência reforça a importância do cuidado humanístico do enfermeiro, visto que sua 

assistência no cuidado voltado para a criança é envolta de sentimentos inter-relacionados, 

compartilhados, fortalecidos e experenciados entre eles
121

.
 

A equipe multiprofissional de Cuidados Paliativos em oncologia pediátrica deve agir 

na interdisciplinaridade de suas ações e ter uma formação profissional humana e ética, para 

que possa se dedicar ao cuidado da criança e de sua família com qualidade e competência, a 

partir do conhecimento, habilidades, apoio, empatia, confiança, liderança, boa comunicação e 

compreensão com os objetivos a serem alcançados com a participação de cada membro da 

equipe, com o intuito de minimizar o sofrimento do binômio criança-família
153

. 

Todo o processo do adoecimento infantil é acompanhado de repercussões que 

fragilizam e vulnerabilizam a criança e sua família
154

. No caso do adoecimento do câncer 

infantil, estudo internacional
151

desenvolvido em uma Unidade de Cuidados Paliativos 

Pediátricos identificou como principais as seguintes questões a serem abordadas pelas 

crianças com câncer que necessitam de Cuidados Paliativos: o fator orgânico, o psicológico, o 

social e o comunicacional. Como visto nos trechos dos discursos explicitados anteriormente, o 

impacto do diagnóstico do câncer causa traumas emocionais nas crianças e traz sentimentos 

de tristeza, angústia, medo e insegurança. 

Estudo que abordou os aspectos emocionais do câncer infantil
155

 revelou que 

dependendo do tipo e da precocidade do diagnóstico, a criança pode sofrer sequelas físicas e 

psíquicas, as quais serão marcantes em sua vida. Os sentimentos e as emoções apresentados 

pelas crianças com câncer estão ligados ao seu desenvolvimento cognitivo, de experiências 

passadas e de nível de conhecimento, permeados de singularidade, ao perceber a dimensão 

que a doença tem em sua vida e o modo como é vivida
145

. 

Na Teoria Humanística de Enfermagem compreende-se que a abordagem paliativa 

envolve o estabelecimento de uma transação intersubjetiva consubstanciada num encontro 

existencial entre quem cuida e quem é cuidado permitindo ao indivíduo fora de possibilidades 

terapêuticas – neste caso, a criança –, compartilhar seus sentimentos, aflições, dores e 

fragilidades, como no discurso precedente de Marrom ao expressar: “[...] a criança ficou 

desesperada” e no de Rosa: “[...]. Ela [a criança do desenho] sentiu medo, insegurança do que 

ainda vai vir. Eu chorei muito, fiquei com vontade de gritar por socorro.” Essas falam 

demonstram que Marrom e Rosa percebem a criança do desenho como alguém desesperado, 

com medo e insegura devido ao impacto causado pelo descobrimento da doença e pelo que 

ainda há por vir.  
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Rosa, por exemplo, coloca-se na posição de sujeito que experencia o descobrimento da 

doença, vê-se imersa no personagem do desenho e expressa a sua subjetividade através do 

choro e do grito, como formas de exteriorizar todo o seu sofrimento. Nesse sentido, estudo 

sobre Teoria Humanísitca de Enfermagem
132 

revela que a essência dessa teoria é a valorização 

da experiência existencial do ser humano.  

Em nossa sociedade, o câncer ainda é considerado como uma doença estigmatizante, 

mesmo com todos os avanços da ciência e da tecnologia em relação aos procedimentos 

realizados para o diagnóstico e o tratamento
156

. Este fato é apresentado ao paciente como um 

processo irreversível ao paciente, estando quase sempre associado a uma sentença de morte, 

principalmente quando se trata de criança, sinônimo de futuro.  

Nesse contexto, a partir da experiência existencial, ao se deparar com a nova realidade 

imposta, passa a vivenciar momentos de incertezas e sentimentos de desespero
157

, como 

elucidado nestas falas das crianças:  

 

Foi um choque, imaginei que estava com tudo, menos com esse negócio, porque eu sei que é 

uma doença muito ruim, já escutei minha mãe falar, é difícil sair dela. (Verde) 

 

Foi um pesadelo. O menino do desenho [aponta para o desenho] sou eu. [...]. [O menino do 

desenho] se sentiu triste, essa doença é um pavor. (Vermelho) 

 

[...] Foi difícil descobrir que tenho essa doença, foi como se tivesse tendo um sonho ruim. 

(Cinza) 

 

Esses depoimentos deixaram transparecer, de modo enfático, que, nem sempre, é fácil 

falar diretamente sobre o câncer, por isso substituem o termo câncer por palavras como “esse 

negócio” e “essa doença”, ao introjetar a concepção corrente em sua cultura e interações 

sociais sobre o câncer, devido ao estigma de estar associado a uma doença mortal, o que 

refere um estudo acerca da subjetividade do câncer em nossa cultura que traz o temor de toda 

a família frente ao sofrimento prolongado decorrente da doença
158

. 

Nesse contexto, é inegável o valor dos Cuidados Paliativos em oncologia 

pediátrica
9,151 

para dar suporte à criança e à sua família como componentes essenciais em seu 

cuidado e por envolverem uma compreensão e apreciação de como a cultura afeta essas 

crianças, no tocante aos seus pensamentos, sentimentos, esperanças, medos e experiência com 

a doença. 
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Estudo
159 

mostra que a criança que está passando por um processo de adoecimento 

grave e incerto e representa o desconhecido, percebe a própria morte, de forma direta. Isso lhe 

causa angústia e sofrimento, principalmente pelo tratamento e pelas separações de pessoas 

queridas do seu convívio diário, como seus pais e irmãos, quando a hospitalização é 

necessária. Além disso, apresenta o medo da própria morte, conforme mostram estes relatos: 

 

A criança sentiu tristeza, medo, pensou que ela ia morrer e não ver mais seu pai, sua mãe e 

seus irmãozinhos. Pensou também que não ia mais crescer, seguir na vida. (Azul) 

 

Pensou que ia ficar longe de sua família quando estava fazendo o tratamento, teve medo de 

morrer, de não ter mais o outro dia [...]. (Laranja) 

A criança sentiu medo, medo de não viver mais, é o que eu sinto. (Amarelo) 

Fiquei com medo de morrer, de não acordar mais [nesse momento, a criança ficou em 

silêncio, como se estivesse relutando em falar]. (Verde) 

Fiquei muito triste, pensei que ia morrer, ia ficar longe da minha família. (Violeta) 

 

Eu achei que ia morrer, fiquei com um friozinho na barriga, sabe? Uma agonia ruim, muito 

ruim, porque tive medo de não ver mais o meu pai e minha mãe. (Cinza) 

 

 

As falas das crianças expressam que elas vivenciam a descoberta de uma doença que 

apresenta um desfecho incerto, como o câncer, como uma pessoa que se depara com algum 

conhecimento sobre a gravidade da doença, a partir das representações socialmente 

construídas desta em seu meio social e cultural, expressando sentimentos de medo e tristeza 

de tudo o que possa viver. Além disso, verbalizaram que sentem falta dos seus familiares, pai, 

mãe e irmãos. Estudo destaca que os sentimentos das crianças que afloram frente ao medo da 

morte vêm ao encontro da ruptura de futuro, frente à interrupção de trajetória de vida
160

.
 

Pesquisa em oncopediatria paliativista evidencia que essa ruptura é considerada injusta, 

não só pela curta vida, mas pelo seu presente incerto e seu passado tão curto, assim como pelo 

sofrimento que a criança vivencia ao longo desse processo doloroso da doença com o 

tratamento e as fases de hospitalização
153

, deixando para trás planos e sonhos, os quais, neste 

momento, foram total ou parcialmente destruídos. 

Na Enfermagem Humanística, a enfermeira deve dispor-se a estar-com e estar-aí para 

a criança com câncer sem possibilidades terapêuticas, o que lhes permite apreciar 

adequadamente a situação vivida, para promover alternativas ao seu bem-estar. Isso 

possibilita um fortalecimento da relação enfermeiro-paciente, uma vez que a Enfermagem 

Humanística dirige o seu cuidar estimulando o paciente a desenvolver o estar-melhor
116

.
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Neste sentido, a intencionalidade de todos os esforços do cuidar da enfermeira com a 

criança com câncer fora de possibilidades terapêuticas, se direciona para a compreensão do 

ser, a partir da existência de uma relação intersubjetiva entre o enfermeiro e a criança e sua 

preocupação em ser-com-o-outro, no sentido de com-viver com a criança, a partir de uma 

estrutura existencial de vir-a-ser com a manifestação única de seu passado, presente e 

futuro
116

. 

Assim, na relação intersubjetiva do cuidar da criança com câncer, a enfermeira 

participa dessa relação de acordo com o seu modo de ser, desenvolvendo o conhecimento 

adquirido, ao longo de sua experiência profissional, em benefício da criança, com suas 

experiências individuais, como explicitado em seus depoimentos, quando anunciam o 

sofrimento advindo da ruptura com a esperança de futuro em sua trajetória de vida. Nesse 

momento, segundo a Teoria Humanística de Enfermagem, cabe à enfermeira aceitar o modo 

como a criança vivencia o seu mundo, com o sentido de lhe prestar ajuda e de relacionar o 

cuidado com outros seres humanos, no tempo e no espaço vividos com a sua família.  

Estudo
161 

destacou que os sentimentos da família da criança influenciam em sua 

percepção quanto à saúde e ao bem-estar, e o cuidado deve ser centrado na criança e em sua 

família. Nesse contexto, a importância do núcleo familiar é sobremaneira importante, 

principalmente quando a criança se encontra diante de uma doença fora de possibilidades 

terapêuticas como o câncer. Isso é imprescindível para que ela, de maneira compartilhada com 

a sua família, possa se sentir mais segura com o tratamento desde a descoberta do diagnóstico. 

Os trechos destes depoimentos evidenciam tal enunciado: 

[...] A minha família é muito importante para mim e isso me ajuda muito na minha doença, me 

dá muita força para enfrentar a doença. Quando fiquei doente, pensei logo se ia ficar no 

hospital, é sinto falta dos meus dois irmãos. (Marrom) 

O que me ajuda é minha família, é muito importante para mim, ela é boa para mim e está me 

ajudando muito na luta contra a minha doença. Eu confio na minha família. (Rosa) 

Tenho minha família para dar força, o meu pai e a minha mãe [neste momento a criança falou 

com a voz trêmula e entoada de emoção]. (Amarelo) 

 

 

Apreende-se dessas falas que as crianças expressam a importância da presença de sua 

família durante todo o período do seu tratamento. Esse familiar é representado por seu pai ou 

sua mãe, além de verbalizar que sente falta dos irmãozinhos, quando se defrontaram com a 

necessidade de ficar hospitalizadas.  

           Ao vivenciar momentos tão difíceis e incertos de sua vida, advindos do processo de 

adoecimento de uma doença que não apresenta possibilidades terapêuticas de cura, 
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pesquisa
153

, evidenciou que a criança passa a ter mais confiança nos pais, porque eles lhe 

inspiram amor e proteção, e isso minimiza o medo do desconhecido.  

Diante da ausência de tratamento que possibilite a reversão do quadro patológico de 

uma pessoa, nesse caso, a criança, a Enfermagem Humanística sugere que o enfermeiro deve 

promover um encontro genuíno com paciente, nesse caso, a criança, e proporcionar um 

ambiente de acolhimento, de escuta e de entendimento de suas emoções, que podem estar 

presentes de forma diferenciada em cada paciente, deixando-se tocar e ser tocado pelo 

sofrimento humano, estabelecendo uma relação com a criança pautada no cuidado 

autêntico
116

. 

Essa experiência é envolta em sentimentos inter-relacionados, compartilhados, 

fortalecidos e experenciados entre a enfermeira e a criança, através de um cuidado autêntico, 

em que a enfermeira escuta a criança, que relata, entoada de emoção, que sente falta de sua 

família. Isso impõe o enfermeiro a estar aberto, receptivo, pronto e disponível para cuidar da 

criança de forma atenta às suas necessidades. Com a sensibilidade da criança, os pais passam 

a sofrer intensamente, porque não se sentem preparados
153

. Nesse contexto, os Cuidados 

Paliativos Pediátricos devem estender-se aos pais e a outros membros da família, mesmo 

depois da morte da criança e de maneira mais intensa
151

. Os Cuidados Paliativos Pediátricos 

consistem, essencialmente, numa relação de ajuda, na arte de assistir a criança e sua família 

em toda a sua plenitude, como na Enfermagem Humanística. 

A enfermeira humanística que trabalha com Cuidados Paliativos em oncologia 

pediátrica deve cuidar da família da criança e abranger suas necessidades especiais, 

preocupações e medos, uma vez que estão passando por um período de adaptação à doença do 

filho
153

. Essa atenção é importante, visto que a maneira como a criança enfrenta a doença e a 

possibilidade de morte depende de experiências anteriores dos seus pais, da estrutura familiar, 

entre outros
(153)

. O objetivo do trabalho do enfermeiro, no âmbito dos cuidados, é de capacitar 

a família da criança para lhe dar atenção integral, o que leva a família a trabalhar melhor as 

suas emoções e o seu lado psicológico
153

.
 

A criança com câncer, ao se perceber doente, vê-se imersa nesse mundo novo e 

desafiante. No percurso do diagnóstico, esse novo contexto de vida traz sentimentos de medo, 

tristeza e desespero diante de um futuro incerto e da quebra da rotina familiar. Portanto, para 

cuidar da criança, temos que cuidar de sua família. Para isso, toda a equipe de saúde, 

principalmente o enfermeiro, deve estar atenta não somente às necessidades da criança, mas 

também às da sua família, o que envolve todas àquelas que insurgem a partir do processo de 

adoecimento e confirmação do diagnóstico de uma doença crônica, que não apresenta mais 
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prognóstico positivo em relação a sua cura e culmina na desestruturação familiar e pessoal 

tanto da criança quanto de sua família, potencializando as implicações da realidade vivida. 

Na Teoria Humanística, o cuidado autêntico reconhece a necessidade de se respeitar 

o outro em sua existencialidade, percebendo-o para além de sua doença
116

. Na vivência com 

essas crianças, a enfermeira adota uma atitude com base na ética do cuidado de respeitar os 

limites que as consequências da doença ocasionam para elas e sua família, diante do 

desenvolvimento do processo de adoecimento e busca o seu vir-a-ser, valorizando seus 

sentimentos experimentados e expressados em um contexto humano. 

Evidencia-se, assim, que os pressupostos da Teoria Humanística coadunam-se com 

os da filosofia dos Cuidados Paliativos, haja vista que reconhecem cada ser como existência 

singular em sua situação de doença, para que o paciente, nesse caso, a criança, apreenda o 

significado de tal circunstância, no desenvolvimento do processo de adoecimento, e inclui sua 

família na relação de cuidado.   

É precisamente nessa conjectura que se insere a importância da Teoria Humanística, 

a qual preconiza que o enfermeiro deve promover o seu cuidar, mediante sua experiência de 

vida, por meio de uma inter-relação pessoa com pessoa, enfatizando que, tão importante 

quanto o ato de cuidar, é estar atento aos efeitos que esse cuidar proporciona aos pacientes e 

aos seus familiares, principalmente quando são crianças. 

 

5.4 Vivências de crianças durante o tratamento oncológico: importância dos Cuidados 

Paliativos pediátricos 

 

Esta categoria temática permitiu a identificação de subcategorias que retratam o 

contexto que mobiliza a importância da assistência paliativa às crianças com câncer sem 

possibilidades terapêuticas de cura, a saber: a busca por minimizar as repercussões diante do 

tratamento oncológico e a fé em Deus diante da situação vivenciada como força e esperança 

de cura. 

 

5.4.1 A busca por minimizar as repercussões diante do tratamento oncológico 

 

Ao expressar o que sentem diante da vivência de seu tratamento para o câncer, as 

crianças participantes deste estudo expressaram sentimentos de tristeza por falta de uma boa 

comunicação com os envolvidos em seu cuidado. Esse fato é referenciado pelas estórias 

contadas pelas crianças que, ao mesmo tempo, veem-se inseridas nessa situação e aludem à 
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necessidade de se estabelecer uma comunicação autêntica com elas, como expressam os 

depoimentos abaixo: 

 

Essa criança se sentia muito triste, porque quando cuidavam dela [equipe de saúde] 

não falavam direito com ela, eram legais, mas não tinham muito carinho e não 

escutavam direito o que eu queria dizer. Quando eu tinha dor, chegavam e dava a 

medicação e saia logo, só dizia: “- Se tiver dor de novo, me chame.” Não perguntava 

mais nada. Aí, a criança ficava assustada, porque já pensava que quando fosse fazer o 

tratamento, não podia dizer direito o que sentia, porque não iam querer escutar. Aí, a 

criança não dizia direto o que estava sentindo. (Azul) 

 

A criança ficou no hospital [a criança do desenho], aí vinheram cuidar dela [a equipe 

de saúde], eles eram legais, mas  falava pouco, não ficava muito não [com a criança 

do desenho], aí a criança tinha medo, medo deles não gostar dela, era bom que [a 

equipe de saúde] falasse mais, é bom, faz a gente esquecer a doença ruim [o câncer]. 

A criança ainda sofre até hoje, não é fácil estar com câncer. (Laranja) 

 

As falas das estórias contadas pelos discursos de Azul e de Laranja denotam que, 

mesmo com a falta de uma boa comunicação, os profissionais são legais. Todavia, Laranja 

expressa que a criança do desenho criada por ele teme que esses profissionais não gostem dela 

e, de igual modo, enfatiza, colocando-se como sujeito que seria bom que os profissionais 

conversassem mais, pois isso o faz esquecer a doença, caracterizada por ele como “ruim”. 

Destaca, ainda, que a criança do desenho sofre até hoje e se vê novamente no contexto da 

situação: “[...] não é fácil estar com câncer.” (Laranja) 

O diálogo entre a equipe de saúde e a criança que vivencia o tratamento de uma 

doença grave e incurável é imprescindível para o desenvolvimento do seu cuidado com base 

nos Cuidados Paliativos. Essa criança apresenta necessidades próprias, e o grande desafio 

para os profissionais da área de Saúde é de compreender e de se comunicar de maneira 

autêntica, através da escuta, da atenção ao verbal e ao não verbal da criança, auxiliando-a 

nesse enfrentamento, propiciando uma assistência mais humanizada, como preceitua a Teoria 

Humanística de Enfermagem. 
 

Na prática de Cuidados Paliativos Pediátricos
162

, o trabalho em equipe é um dos seus 

fundamentos para assistir o paciente, principalmente em pediatria, porquanto envolve toda a 

estrutura organizacional que a instituição de saúde, qual que assiste a criança, possa assumir, 

devendo todos agir na interdisciplinaridade de suas ações, por meio de uma boa comunicação 

com todos os envolvidos no cuidado, principalmente o enfermeiro
151

.
 

Nesse prisma, a comunicação representa ferramenta sobremaneira importante para a 

prática dos Cuidados Paliativos em oncologia pediátrica “[...] por ser um instrumento 
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facilitador do cuidado integral e humanizado porque, por meio dela, é possível reconhecer e 

acolher, empaticamente, as necessidades do paciente (em particular, as da criança com 

câncer)”
121:2

.
 

Nesse processo interativo do cuidar, percebe-se que a comunicação autêntica, 

fundamentada na Teoria Humanística de Enfermagem estimula a expressão dos pensamentos, 

dos sentimentos e das expectativas da criança frente ao seu tratamento. Assim, a comunicação 

autêntica emana da interação dialógica das experiências articuladas e compartilhadas pela 

enfermeira por meio do desenvolvimento do processo dialógico, EU-TU – EU (enfermeira) e 

TU (criança) através do qual a enfermeira vivencia o fenômeno da enfermagem e estuda a 

maneira como ele ocorre na vida real, embebido no contexto humano. Portanto, a 

Enfermagem Humanística é dialogal, em seus aspectos teórico e prático, e o significado da 

Enfermagem tem o ato intersubjetivo existencial
121

.
 

No que se refere às alterações físicas no estado de saúde da criança, as falas expressas 

das estórias criadas pelas crianças deste estudo revelam a presença dos sintomas cada vez 

mais progressivos em seu pequeno corpo, como o enjoo, o vômito, a alopecia, a inapetência, a 

febre e a fadiga, como evidenciado nos relatos a seguir: 

 

É muito difícil esse tratamento, porque a criança tinha que tomar QT, ai ficava 

enjoada, não comia. É muito ruim [...]. (Laranja) 

 

Não é fácil, enjôo bastante, vomito, fico sem querer brincar, tenho febre, fraqueza, 

não sento vontade de comer, é muito ruim. (Bege) 

 

Era muita agonia, porque ela não gostava porque ficava muito fraca, ela vomitava 

quando terminava de tomar a químio [...]. Era uma fraqueza, só fazia dormir, porque 

não aguentava ficar em pé, sem forças [...]. (Cinza) 

 

Vomito muito e fico com sono, cansado, fraco, sem força [quando toma a QT], mais 

depois passa, mas é muito ruim [momento de silêncio e ficou de cabeça baixa]. (Preto) 

 

É difícil, por causa que enjoa, cai o cabelo, não queria comer, tinha febre e aí fica 

mais fraca, ah! São tantas coisas, tantas coisas que sei lá, é muito ruim, com certeza. 

(Verde) 

 

Na primeira QT lembro que passei muito mal, aliás, não tem como esquecer de 

nenhuma, é muito sofrimento, tomei até sangue [transfusão de sangue]. É uma 

vivência muito ruim, porque estava muito fraco, não aguentava nem brincar com os 

amigos. (Violeta) 

 

As crianças relatam, de maneira enfática, que a situação vivenciada é muito ruim, 

agonizante, e isso corrobora o estudo cujos resultados demonstraram que o tratamento 
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oncológico acarreta o surgimento de efeitos colaterais agressivos no organismo da criança, 

principalmente a quimioterapia e a radioterapia, deixando-a vulnerável e debilitada, além de 

ter mais riscos de comprometer o estado nutricional e prejudicar a resposta terapêutica
163

. As 

crianças apresentam essas reações advindas das alterações físicas que surgem em seu corpo, 

devido, principalmente, à quimioterapia. Em consonância com os achados dos relatos das 

crianças acima explicitados, pesquisa aponta que essas novas experiências vividas por elas 

suscitam sentimentos ruins que lhes causam sofrimento
164

. 

Dentre os sinais e sintomas mais extenuantes decorrentes da quimioterapia estão as 

náuseas e os vômitos
8
. Esses sinais e sintomas são referidos pelas crianças com frequência. 

Eles são decorrentes da terapêutica oncológica e podem provocar falta de apetite e fraqueza, 

principalmente quando acompanhado de febre, como relatado na fala de algumas crianças. 

Isso pode advir de alterações na condição nutricional da criança, comprometer o equilíbrio 

hidroeletrolítico e aumentar a ansiedade, causando mais estresse e depressão psicológica e 

afetando, de maneira mais incisiva, a qualidade de vida da criança, o que traz a necessidade de 

atender às especificidades de cada uma delas
8
. 

Outro efeito adverso do tratamento antineoplásico é a alopécia. Por causa da alteração 

da autoimagem da criança, devido à alopecia
86

, ela passa a s sofrer muito mais, diante do 

impacto físico, psicológico e social que passa a vivenciar, como relataram algumas delas. 

Quanto à fadiga, foi descrita pelas crianças como cansaço ou fraqueza, que permeiam o seu 

cotidiano durante o tratamento. Pesquisa
165 

assinala que o fato de a criança portadora de 

câncer perceber a fadiga está relacionado às atividades que antes desempenhava, como brincar 

com os amigos, falta de energia, de forças e a necessidade de mais períodos de descanso e de 

sono. Isso vem ao encontro dos achados deste estudo, considerando que Preto, Violeta e 

Cinza expressam nas estórias que contam que a criança “[...] ficou com sono, cansada, fraca, 

sem força.”(Preto); “[...] não aguentava nem brincar com os amigos.” (Violeta); Era uma 

fraqueza, só fazia dormir, porque não aguentava ficar em pé, sem forças.” (Cinza) 

O cuidado dispensado à criança com câncer sem possibilidades terapêuticas de cura 

deve ter o foco em suas necessidades, haja vista que esta vivencia momentos difíceis, ao ser 

lançada em um mundo aversivo diante do tratamento agressivo e prolongado no ambiente 

hospitalar, que não faz parte da rotina comum da infância, como a própria hospitalização, 

exames, procedimentos terapêuticos invasivos como a administração de medicamentos por via 

endovenosa, quimioterapia e radioterapia, os quais são necessários para monitorar, 

diagnosticar e tratar a criança pela situação vivida. Nesse sentido, as crianças relatam sua 

vivência diante da hospitalização e da realização dos procedimentos invasivos. 



 
 

119 

 

 

Ficava assustada [a criança do desenho] com tanto exame e remédio para tomar, um 

monte na veia, é muito ruim, tinha que fazer naquela hora. (Azul) 

 

É muito difícil esse tratamento, porque que tinha fazer cirurgia, tomar QT, tinha que 

fazer muito exame. Eu ficava ruim, não gostava não, pedia para parar, mas não 

paravam não. (Amarelo) 

 

Lá no hospital, no início, a criança ficou uns três dias internada para tomar 

quimioterapia, depois tomou seis, aí para cirurgia para retirar o tumor. [...]. Aí 

depois da cirurgia foi novamente tomando a quimioterapia. (Verde) 

 

Achava ruim também, quando tava lá no hospital ser furado e fazer exame a todo 

tempo, como faço até hoje e ver as outras criancinhas sofrendo também. (Bege) 

 

Ela fica muito aperreada e com medo quando tem que ir fazer o tratamento. Eu ainda 

estou tomando injeção, e faço um monte de exame e isso é muito ruim, tinha vez que 

dizia para esperar, mas não esperava não. (Marrom) 

 

Lembro que a primeira vez fiquei um mês e poucos dias, era uma rotina pesada, 

ficava só deitada, porque me furava muito, aí ás vezes quando o soro saia ficavam 

todo mundo [equipe de saúde] aperreado porque não tinha mais onde me furar, ficava 

era roxa de tanto levar furada, não há ninguém que goste disso, não esperavam para 

eu me acalmar. Além de ver meus amiguinhos sofrer. (Cinza) 

 

Eu tomava a QT toda semana e depois ficou passando mais dias para tomar, aí ficou 

melhor. É uma luta muito grande da, para mim o problema é ver o sofrimento, é muito 

sofrimento [bateu o lápis contra o papel e fez gestos de choro]. (Preto) 

 

Ela ficou internada, teve que fazer um monte de exame, foi muito furada e isso é muito 

ruim e o pior é que nem sabe o que vai acontecer com ela, até quando vai ficar 

tomando QT e fazendo um monte de exame não dá nem tempo a gente se acalmar, já 

vão logo fazendo. (Laranja) 

 

 

Os discursos revelam o sofrimento vivenciado pelas crianças na realização dos 

procedimentos invasivos e dos exames diagnósticos referentes ao tratamento oncológico. É 

nítido, em alguns fragmentos das falas das crianças, que elas se apresentam como sujeitos e 

deixando aflorar seus sentimentos: “[...] tinha que fazer muito exame. Eu ficava ruim, não 

gostava não.” (Amarelo); “Achava ruim também, [...] ser furado e fazer exame a todo tempo, 

como faço até hoje[...].” (Bege); “Eu ainda estou tomando injeção, e faço um monte de exame 

e isso é muito ruim[...].” (Marrom) 
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As crianças expressaram o seu sofrimento em grande amplitude e com muita 

sensibilidade, associando-o ao de outras crianças assinalando que não há ninguém que goste 

dessa situação, angustiando-se com o futuro incerto, liberando suas emoções, como 

explicitam os trechos das falas a seguir: “[...] ver as outras criancinhas sofrendo também” 

(Bege); “[...] não há ninguém que goste disso, além de ver meus amiguinhos sofrer” (Cinza); 

“[...] o pior é que nem sabe o que vai acontecer com ela, até quando vai ficar tomando QT e 

fazendo um monte de exame [...].” (Laranja) 

Os relatos das crianças evidenciam que elas buscam a assistência voltada para 

atender as suas necessidades naquele momento de sofrimento e de medo quando da realização 

dos exames e de procedimentos invasivos e preocupam-se também com o sofrimento de 

outras crianças. Esse é um motivo para que a enfermeira encontre diferentes possibilidades 

para proporcionar o bem-estar e o estar-melhor às crianças. Segundo o que preceitua a 

Enfermagem Humanística, a enfermeira poderá utilizar diferentes estratégias, entre as quais, a 

capacidade de cuidar de maneira intuitiva e empática, de realizar procedimentos específicos 

para cada situação, de buscar assistência médica, priorizando cada caso clínico da saúde das 

crianças, e de proferir palavras de conforto e de confiança para elas, assegurando-lhes que 

nada vai faltar e que receberão o melhor cuidado possível.  

A Teoria da Enfermagem Humanística apresenta a Enfermagem como um fenômeno 

que se apresenta de diferentes formas na vida diária na prática do cuidar. Entre essas formas, 

destacam-se cuidar da criança com o grau de ajuda solicitada e duração de sua necessidade. 

Para isso, a enfermeira tem que perceber cada necessidade delas, para que possa tomar 

atitudes direcionadas ao atendimento humanizado, fundamentado nos Cuidados Paliativos. 

A Enfermagem tem o propósito de nutrir o bem-estar e o estar-melhor das pessoas. 

Esse nutrir inclui a habilidade da enfermeira para se esforçar pelos outros em situações de 

enfermagem (tanto as de saúde quanto as de sofrimento), visando atualizar seu potencial a 

partir do vir-a-ser, como resposta de cuidado em situação particular das crianças numa 

situação de necessidade.  

Ao vivenciar o tratamento oncológico, a criança sofre tanto com a gravidade do seu 

quadro clínico que requer cuidados atentivos e que compreendam toda a dimensionalidade de 

seu sofrimento. Isso requer um cuidado holístico, integral e humanizado
149

, como os Cuidados 

Paliativos, cujo propósito, em oncologia, é de prestar uma assistência à criança de maneira 

competente e compassiva, simultaneamente com terapias modificadoras da doença, com 

vistas a minimizar-lhe o sofrimento e otimizar um cuidado que favoreça o crescimento 

pessoal e espiritual de todos os envolvidos no cuidado
9,166

. 
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Estudo internacional
151

 desenvolvido em uma instituição de Cuidados Paliativos 

Pediátricos concluiu que as crianças com câncer que não apresentam mais possibilidades 

terapêuticas de cura são susceptíveis a tais cuidados devem se beneficiar de tal estratégia de 

atenção. Nessa abordagem clínica, é preciso selecionar as crianças que apresentam essa 

necessidade, identificando problemas biológicos, psicológicos, sociais, de comunicação, de 

respeito às necessidades, preferências e valores da criança e de sua família
151

.
 

Vale salientar que a modalidade paliativa de cuidar, em Pediatria, propõe a proteção à 

vida da criança em sua plenitude, mesmo em situações limítrofes, possibilitando-lhes que 

usufrua do bem-estar, à medida que experiencia o avanço da doença
166

. 

Nessa perspectiva, os Cuidados Paliativos em Oncologia Pediátrica visam oferecer um 

cuidado competente, qualificado e diferenciado à criança com câncer, que vivencia uma 

situação em que não existe mais a possibilidade de reaver sua saúde e envolve a compreensão 

da natureza humana, com o intuito de proporcionar um existir mais pleno, respeitando-a e 

compreendendo-a como ser social, portadora de valores, crenças e necessidades individuais de 

modo a tornar a sua assistência mais legítima. 

Outro aspecto importante presente em alguns discursos das crianças deste estudo foi 

em relação aos problemas e ao sofrimento provocados pelo tratamento do câncer. As crianças 

demonstraram que entendem que a terapêutica é para o bem, e não, para o mal, expressam 

força e preocupação com outras mães e com a autoestima e enfatiza que têm que aproveitar a 

vida. Tais considerações se encontram expressas nos relatos que seguem: 

 

 [...] Mais tem entender que isso [o tratamento] não é para o mal, é para o bem.  

Mesmo doente, nessa minha situação nunca fiquei para baixo, sempre me arrumando, 

usando lenços na cabeça, me maqueando e lá no hospital arrumei muitos amigos, 

sempre conversava também com as outras mães, para dar força sabe? Tem que ser 

assim, tem que aproveitar a vida. (Verde) 

 

Diante de tanta coisa que a gente passa, a gente amadurece. Estou de cateter, é ruim 

demais. Mas acho que o pior está passando, pelo que já sofri, oh! (Vermelho) 

 

Percebe-se que as crianças ficam diferentes, amadurecem e, principalmente, tornam-se 

agentes participantes do próprio cuidado. Na prática, compreende-se que elas encontram a 

proteção que leva a esse crescimento de maneira a enfrentar a situação e refletem sobre o que 

já sofreram.  

Cuidar de crianças com câncer significa estar diante de seres humanos em situação de 

fragilidade, principalmente quando se trata do cuidar em Cuidados Paliativos, que exige dos 

profissionais de saúde além da competência técnico-científica, a competência comunicacional 



 
 

122 

nas relações interpessoais perceber, de maneira sensível e individual, as especificidades de 

cada criança e estar verdadeiramente presente em seu cuidado.  

Na prática clínica da Teoria Humanística, a presença autêntica do ser-com-o-outro 

requer atenção para uma abertura da situação compartilhada, em sua totalidade, mediante uma 

relação intersubjetiva pautada no diálogo
116

. Nesse caso, a enfermeira escuta atentamente cada 

criança, a partir da abertura para o aqui e agora, em que a enfermeira aspira ao 

desenvolvimento do potencial humano, refletindo-o e considerando suas especificidades, para 

que, tanto ela quanto a criança possam se influenciar e se enriquecer reciprocamente na 

relação dos cuidados.  

Nesse modo de se relacionar, a criança, a partir do seu amadurecimento diante da 

situação vivida, vem a ser-mais, no aqui e agora, mediada pela relação intersubjetiva com a 

enfermeira e pela abertura de suas experiências. Assim, aproveita bem mais a vida e que o 

pior já passou, melhorando sua autoestima, o que a direciona para o seu bem-estar e o estar-

melhor, como preceitua a Teoria Humanística de Enfermagem. 

Nesse contexto, o estudo
167 

em oncologia pediátrica chamou a atenção para que a 

equipe de saúde que presta assistência à criança com câncer sem possibilidades terapêuticas, 

em particular, o enfermeiro, deve compreender sua condição biológica e as necessidades 

psicossociais que se manifestam em seus receios, temores e desejos. Ademais, deve estar 

dotada de atitude receptiva e escuta como ferramentas importantes durante o tratamento
167 

numa relação de afetuosidade, a fim de promover uma assistência humanizada e de boa 

qualidade, como no cuidado humanístico em Cuidados Paliativos.
 

Nesse entendimento, o cuidar da criança em oncologia pediátrica sob Cuidados 

Paliativos vai além de conhecer suas causas e de identificar suas manifestações em sua 

singularidade. É preciso adotar medidas pautadas no cuidado físico, emocional, espiritual, 

social e de suporte familiar da criança, para compreender as diversas formas com que 

expressam seus sentimentos e os de sua família, e não, apenas em um modelo assistencial com 

dimensão técnica. 

Logo, deve estar embasado em cuidado humanístico, em que a enfermeira, mediante 

a elegibilidade de seus valores, atribui sentido ao seu mundo, e a criança chega a ser-mais e 

melhor, frente à situação vivenciada, através do desenvolvimento de suas potencialidades. 

 

5.4.2 A fé em Deus diante da situação vivenciada como força e esperança de cura 
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O câncer é um momento vivido pela criança com muito pesar, uma vez que foge de 

todas as expectativas planejadas. Nesse contexto, ela transpõe seu pensamento para Deus. Em 

busca de paz e de uma amanhã melhor do que a outra, demonstra sua fé, através da força 

interior que vem da crença em Deus, como revelam estes relatos: 

 

A criança tem fé em deus, [a criança do desenho] pede para Deus ajudar a ela. Eu falo 

com Deus de joelho e peço que ele me dê a minha saúde, fecho os olhos e peço bem 

forte para ele me escutar. [...],mas tudo que eu quero é paz, é o que peço a Deus 

[baixou a cabeça e ficou alguns minutos em silêncio], é isso. (Azul) 

[...]. Não desistiu não de lutar [a criança do desenho], pediu a deus força para ficar 

bom e fazer tudo que fazia. Eu não desisti, Deus está comigo, está presente em minha 

vida, minha esperança é ele. Tem que ter muita fé e acreditar, ter esperança que 

sempre tem um dia melhor do outro. (Amarelo) 

Eu peço muita força a Deus. (Laranja) 

 

Deus está em minha vida! Eu tenho muita fé nele! [suspirou profundamente e 

silenciou]. (Rosa) 

 

Eu tenho fé, eu acredito em Deus e é isso que me fortalece. (Marrom) 

 

[...]. Tem que ter muita fé em Deus [...]. (Vermelho) 

 

Eu acredito em Deus e tenho muita fé nele. (Marrom) 

 

[...]. O câncer não significa nada para mim, porque sei que Deus pode me curar em 

nome de Jesus, tenho esperança. Eu tenho muita fé em Deus. [...]. Eu tenho muita fé 

em Deus. (Cinza) 

 

É fácil enfrentar a doença quando a gente tem deus e comigo é assim. Eu vou ficar 

bom, porque tenho esperança e deus em minha vida. (Bege) 

[...], mas assim a gente consegue, porque tem que ter força para enfrentar, se apegar 

com Deus que a gente consegue, pois ele pode tudo [...] Eu penso em deus demais, eu 

peço muita força a ele é ele quem me fortalece. (Verde) 

 

A fé é um sentimento que está arraigado em nossa cultura e se destaca como um 

suporte vivo diante de todas as mudanças que ocorrem com a criança desde a descoberta de 

uma doença devastadora como o câncer. Pesquisa evidenciou que a fé está relacionada à 

dimensão espiritual, como força para renovar a esperança
168

. 

A espiritualidade é um componente humano inato e promove a força emocional e a 

esperança na vida dos indivíduos
168

. A esperança promove a superação do estresse emocional 
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da terapêutica oncológica em que a criança está imersa e a insere novamente na perspectiva de 

futuro sem a doença, ajudando-a a manter o seu ânimo e a suportar os momentos críticos de 

todo o processo de adoecimento
93,164

. 

Considerando o grande sofrimento ao qual as crianças são expostas, elas demonstram 

um sentimento de fé e de esperança em um contexto onde se encontra consigo mesma e com o 

sentido da própria vida, por estar limitada por uma doença que interrompeu seus planos de 

futuro e tomou conta de sua alegria de ser simplesmente criança, que brinca, corre e sorri nos 

momentos de felicidade. Suas falas são um desabafo do momento vivido. Porém, com toda a 

dimensão da doença, demonstra fé em Deus, em quem busca o conforto maior para enfrentar 

tal situação.   

Cuidar da criança com câncer sem possibilidades terapêuticas envolve atos humanos, 

dotados de sentimentos e de atitudes que levam a enfermeira a intencionalizar todos os seus 

esforços para compreender esse ser, numa relação intersubjetiva com ele, conforme sugere a 

Teoria Humanística de Enfermagem
116

, que conduz a enfermeira a vislumbrar a amplitude do 

sofrimento do outro, ao vivenciar situações difíceis, como referido nos discursos das crianças 

mencionados acima, quando, de forma unânime, dizem ter muita fé em Deus e que é ele que 

as fortalece. Dessa forma, é revelado que o conforto espiritual é essencial à criança que 

vivencia uma doença que limita sua vida, e o compartilhar de sentimentos e de emoções, que 

sugere essa situação (mediado pela relação EU-TU) com a enfermeira, através do diálogo 

genuíno, deixa transparecer harmonia em suas falas. 
 

A enfermeira humanística desenvolve uma relação de harmonia, com o ritmo do 

diálogo, que é genuíno e, “[...] ao perceber a oportunidade de seu desenvolvimento, adéqua 

o ritmo do seu chamado e resposta à capacidade do cliente para chamar e responder naquele 

momento”
116:65

. Essa sincronização acontece na relação intersubjetiva da enfermeira com as 

crianças, através do estar-com e do fazer-com, acrescendo o seu potencial humano e 

possibilitando-lhes expressarem sua fé em Deus na busca de um amanhã melhor, de um 

estar-melhor. 

Nos Cuidados Paliativos Pediátricos em oncologia
9 

o cuidado espiritual envolve toda a 

dimensão da assistência à criança, devido às decisões terapêuticas e ao planejamento do 

cuidado em torno do significado da vida dessa criança. Cada onde cada momento apresenta 

um componente espiritual. A espiritualidade atua como o significado que o indivíduo dá a sua 

vida por meio da fé em Deus
9
. A força de ser superior faz com que a criança não deixe de 

lutar e enfrente a doença com a esperança de cura, em busca do seu estar-melhor. 
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O cuidado espiritual
19

é um dos componentes essenciais dos Cuidados Paliativos 

Pediátricos e fundamenta a esperança de dias melhores. Está relacionado
(169)

 à idade e ao 

desenvolvimento da criança e sua compreensão de como vivencia o seu dia a dia, que inclui o 

amor, o significado de sua doença, a segurança e a esperança, de maneira singular, o que 

remete aos achados deste estudo no seguinte depoimento: 

 

[...]Eu me desenhei ainda com as minhas duas pernas e aí no desenho não estou 

doente não. Eu tenho muita fé e me fortaleço nela, eu me seguro nela. Eu choro muito, 

mas peço todos os dias muita força a Deus, tenho esperança que vou ficar bom e 

depois vou me controlando. (Vermelho) 

 

Apreende-se nesse discurso que a criança, em sua singularidade, fortalece-se na fé 

para buscar em Deus a esperança de sua cura. A singularidade é uma capacidade universal da 

espécie humana
, 
a partir do entendimento do seu significado de ser, lutando e sobrevivendo 

para chegar a ser mais. Para a criança com câncer que necessita de Cuidados Paliativos, isso 

requer uma relação de compromisso entre o profissional de saúde, principalmente do 

enfermeiro, que passa a maior parte do tempo ao lado do leito do paciente. Essa relação deve 

ser alicerçada na preocupação em proporcionar à criança o bem-estar e o estar-melhor da 

criança, num ato humano de enfermagem, uma vez que a enfermagem humanística [...] é um 

compromisso existencial dirigido a acrescentar o potencial humano de quem cuida e de quem 

é cuidado
116:34

. 

Em pesquisa
121

 com crianças portadoras de câncer tratadas com os Cuidados 

Paliativos, baseada na Enfermagem Humanística, foi evidenciado que é na relação 

intersubjetiva que o enfermeiro e as crianças encontram o próprio potencial. Portanto, a 

Enfermagem Humanística deve estar aberta às possibilidades no aqui e no agora intimamente 

compartilhados entre o enfermeiro e o paciente, com base no compromisso existencial, ou 

seja, da presença da enfermeira no envolvimento e abertura para as experiências que desvelam 

o conhecimento e a compreensão do ser, nesse caso, a criança. 

Destarte, os depoimentos contemplados nessa categoria temática enfatizam a fé como 

propulsora da esperança de cura através da espiritualidade. Assim sendo, o enfermeiro deve 

estabelecer, para além de uma relação próxima frente ao tratamento da criança, o 

compartilhamento de sentimentos, mediante a relação intersubjetiva, em que se percebe a 

criança por inteiro, com base no respeito à sua própria condição ou capacidade de ser.  
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5.5 Situações vivenciadas por crianças com câncer sob Cuidados Paliativos em busca do 

diagnóstico: importância da relação dialógica 

 

  

Nessa categoria temática, apresenta-se o caminhar das crianças inseridas neste estudo 

em busca do diagnóstico. Em suas falas, elas expressam, de modo enfático, os sintomas da 

doença e a trajetória de peregrinação, junto com a mãe, na busca de assistência e da definição 

do diagnóstico, como revelam os trechos a seguir: 

 

Eu comecei a ficar muito cansado, foi logo, não brincava muito não [ficou pensativo 

por alguns instantes], vi que alguma coisa tava errada. Aí a mãe da criança [a criança 

do desenho] levou ela logo para o hospital e fiz um monte de exame e fiquei uns dias 

internado e descobri que estava doente. [...] Agora não sei se piorou [a doença], 

porque tive que voltar de novo para fazer QT, não sei! [chorou! Expressão de angústia 

e medo]. (Amarelo) 

A criança [a criança do desenho] tava muito pálida, aí começou a aparecer umas 

manchas rochas no meu corpo e por isso minha mãe me levou eu fui para o hospital, 

porque ela [a mãe] disse que tava estranho. (Azul) 

 

A criança [do desenho] comecei a ficar fraca, foi muito ligeiro isso. Eu brincava, mas 

estava me cansando muito, não corro e hoje ainda me canso. (Preto) 

 

Eu sentia muita dor no abdômen e perto dos rins, não tinha apetite. (Verde) 

 

Quando eu forçava para andar, andava mancando, a criança [do desenho] sentia 

muita dor no joelho. Era muita dor, ai minha mãe me levou logo para saber o que era. 

(Vermelho) 

 

Começou com uma dor na barriga, ai formou um caroço. Ai quando eu comecei a 

sentir dor na barriga, ficava muito enjoada, sem querer comer, só queria ficar 

deitada, muito cansada. Fiquei sem andar e tudo da dor. (Cinza) 

 

A criança sentia dor, muita dor [a criança do desenho]. Eu brincava muito aí sentiu a 

dor, chorei muito. Aí, foi a minha mãe me levou para o hospital para procurar saber o 

que era, aí fez um montão de exame, muito exame. Foi está sendo muito difícil para 

mim [criança se cala, fica de cabeça baixa]. (Laranja) 

 

Eu me sentia fraco com febre o tempo todo e muito magro, não tinha apetite. Comecei 

com uns caroços no corpo todo [Gânglios]. (Violeta) 

Começou a aparecer uns carocinhos no pescoço. (Bege) 
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A maioria desses relatos expressa que as crianças se confundem com a personagem do 

desenho que criaram. Algumas vezes, remetem a si mesmas, em outras, referem-se à criança 

do desenho, o que reflete a relação direta entre a história vivida e a estória que criaram. Suas 

falas apontam que o processo diagnóstico e terapêutico do câncer infantil tem início com o 

reconhecimento dos sinais e dos sintomas pelos pais. Contudo, quando do diagnóstico 

confirmado, muitas vezes, a doença já está em processo avançado
9
. 

Cumpre assinalar que a aplicação da técnica do desenho história foi sobremaneira 

relevante para se conhecer bem mais a realidade de cada criança envolvida no estudo para a 

pesquisadora, como enfermeira, o que contribuiu significativamente para fortalecer o vínculo 

entre a profissional e elas. 

Assim, a pesquisadora, como enfermeira, buscou respaldo na Teoria Humanística de 

Enfermagem
116

, segundo a qual o cuidado do enfermeiro é caracterizado pela força, pelo 

suporte e pelo alento dado ao paciente e a sua família, desde o início do seu chamado, à 

procura de resposta para a condição clínica que apresenta. 

Com base nesse entendimento, ela buscou, no momento da narração da estória de cada 

criança, escutar a criança, acolhê-la, conversar com ela e aconchegá-la, para que se sentisse 

estimulada e forte para continuar a luta pela continuidade da vida, de maneira mais 

significativa, e apoiar suas mães, que sempre estavam presentes através do encontro entre EU-

TU-NÓS (enfermeira, criança, família).   

Corroborando os resultados desta pesquisa, a apresentação clínica do câncer infantil 

ocorre por meio de sinais e sintomas que são comuns a outras enfermidades características da 

infância e se manifestam de tal forma que não possibilitam a sua localização, como febre, 

vômitos, emagrecimento, sangramentos, adenomegalias generalizadas, dor generalizada e 

palidez ou através de sinais e sintomas mais localizados como, cefaleias, alterações da visão, 

dores abdominais, dores osteoarticulares e gânglios enfartados
170

. Esses sinais e sintomas, 

muitas vezes, são associados e/ou confundidos com os de outras patologias
170

. 

Vale salientar que o processo diagnóstico e terapêutico do câncer infantil tem início 

com o reconhecimento dos sinais e dos sintomas pelos pais
9
. Nesse enfoque, as falas de 

algumas crianças também referenciam que, desde os primeiros momentos em que a doença 

começou a se manifestar em seu corpo, sua família, sobretudo a mãe, procurou assistência 

médica na busca de respostas por um diagnóstico concreto.  

Nesse contexto, o tempo para o diagnóstico do câncer é entre o início dos sinais e dos 

sintomas do tumor e o diagnóstico, e o tempo entre o primeiro contato médico, o diagnóstico 

e o tratamento específico depende do atendimento médico e do sistema de saúde
170

. O tempo 



 
 

128 

total, do início dos sintomas até o início do tratamento efetivo, depende dos pacientes, dos 

pais, da equipe de saúde e do sistema de saúde, sendo que o atraso do diagnóstico, com o 

posterior atraso na iniciação do tratamento adequado, pode acarretar inúmeros efeitos 

desfavoráveis para as crianças com câncer
170

. 

Portanto, nos Cuidados Paliativos em Oncologia Pediátrica, uma prática que realmente 

favoreça uma abordagem centrada na criança e em sua família, por meio da relação EU-TU 

autêntica, deve ter início no momento da internação, com o estabelecimento de um cuidado 

inefável de atenção e de desvelo que considere sua experiência existencial. Deve-se estender 

durante todo o processo terapêutico firmado no diálogo, envolvendo a família da criança na 

relação EU-TU-NÓS, para se fortalecerem diante do mundo do ISSO (procedimentos 

invasivos, exames e tudo o que possa levar à confirmação do diagnóstico). 

Estudo
171 

destaca que o atraso pela falta de um pré-diagnóstico até o esclarecimento da 

situação é uma etapa difícil, e sua transferência de um hospital para o outro ocasiona o início 

tardio do tratamento contra a doença que é tão agressiva. Nessa busca pelo diagnóstico, o 

início do tratamento da criança é prejudicado. Isso dificulta a ideia de ter uma doença 

oncológica
172

 e intensifica o seu sofrimento e o da família apresentado nessa fase da doença. 

Esse aspecto impõe ao ser mãe a passividade de, como o próprio termo reporta, presenciar, 

pacientemente, a evolução da doença de seu filho sem o devido esclarecimento, mas não de 

lutar em busca de uma resposta efetiva. 

Diante de tal realidade, a mãe, ao acompanhar a evolução da doença de seu filho, 

mesmo sem o devido esclarecimento, passa a lutar em busca de uma resposta efetiva para um 

diagnóstico definitivo, como ressaltam os seguintes relatos: 

 

Aí minha mãe disse: “- Eu não vou para canto nenhum enquanto não souber do que 

meu filho tem eu vou ficar aqui”. A médica queria passar mais remédio e me mandar 

para casa. Depois disso tudo é que descobri que tava com câncer, passou mais exame. 

[nesse momento, bateu a ponta do lápis contra o papel e começou a chorar]. (Preto) 

 

Aí minha mãe me levou de novo para o hospital e falou que só sai quando soubesse o 

que eu tinha. Ai de lá fui para outro médico que outro RX e aí veio mais três médicos 

para estudar o meu exame e pediram mais [tomografia]. Ai deu a doença e fui para 

outro hospital [olhar triste]. (Vermelho) 

 

As falas dessas crianças revelam as diversas vezes em que elas e sua família, na pessoa 

de sua mãe, procuraram por uma resposta sobre o seu estado clínico. No entanto, suas lutas 

travam-se no tempo e nos espaços vividos. A Teoria Humanística de Enfermagem
116:78

, 
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assinala que o modo de ser de cada indivíduo em seu mundo “[...] depende de seu grau de 

liberdade, da forma que sua família lhe faz perceber o mundo, de que aspecto deste lhe é 

mostrado e de como é percebido com ele.” 

Mesmo assim, diante de respostas insuficientes, que condizem com o estado clínico da 

criança apresentado, a sua mãe não desiste. Os trechos dos depoimentos a seguir evidenciam 

esse sofrimento, como fenômeno vivido, de algumas crianças participantes desta pesquisa. 

Aí minha mãe me levava a todo médico que chagava lá postinho, e aí o médico dizia: 

“-É normal mãe e passava um monte de antibiótico e dizia que era alguma coisa que 

tava inflamada e ia passar com o antibiótico, mas não passa exame para eu fazer.” Aí 

minha mãe me levou para um hospital, aí o médico me examinou e disse: “- Mãe, isso 

é sarna, porque ele está coçando muito e não é para tomar antibiótico. Minha dizia que 

passasse exame que ela fazia e que fazia tempo que tava assim, se fosse isso [sarna] já 

tinha ficado bom. Me lembro que nessa hora chegou outra médica e disse: “- Isso não 

é normal, eu vou passar uns exames e quero que você tente fazer particular, e quero 

ver logo.” (Bege) 

Depois eu minha mãe, a gente foi para o hospital, aí a médica passou um RX e disse: 

“Essa criança não tem nada”. (Rosa) 

Aí a médica falou: “- Então vamos pedir mais exames, pode ser verme, ele está muito 

amarelo e não está comendo, mas ta tossindo também e tendo febre.” Pediu exame de 

tuberculos. (Preto) 

 

Essas falas deixam transparecer que as crianças e suas mães lutam com base nas 

próprias experiências e expectativas pela resposta do diagnóstico, e a enfermeira humanística 

deve ter habilidade e sensibilidade em suas ações, para desenvolver o cuidado com a criança e 

sua família de modo interativo, atendendo-lhes os chamados e possibilitando-lhes a resposta 

que, neste estudo, representam o caminho para que possam alcançar o seu estar-melhor, 

sabendo realmente o que se passa com o seu corpo e, junto com a enfermeira, possam vir-a-

ser, ou seja, tenham um cuidado humanístico para além do físico. 

Doutra parte, em detrimento da inespecificidade dos sintomas apresentados pela 

criança, observa-se, com frequência, a demora ou o equívoco no diagnóstico do câncer 

infantil, em que são apontadas várias hipóteses diagnósticas, como a realização de exames e o 

encaminhamento aos serviços especializados
163

. 

Com a confirmação do diagnóstico de uma doença com condição limitante ou 

terminal, que ameaça a vida da criança, devem-se inserir os Cuidados Paliativos Pediátricos, 

como uma ação efetiva e fundamental para propiciar melhor qualidade de vida, por meio de 
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uma abordagem especializada nos cuidados na situação que atravessam a criança e sua 

família
121

. Deve ter continuidade mesmo que a criança receba ou não tratamento direcionado 

à sua doença, ou seja, instituído durante o seu curso inteiro
173

. 

Daí a importância dos Cuidados Paliativos, visto que, nessa fase, as crianças 

encontram-se em um processo de amadurecimento físico, emocional, cognitivo, social e 

espiritual, que influencia os sintomas físicos, psicológicos e espirituais
108

. Elas sentem a 

necessidade de receber um cuidado que estimule sua disposição para explorar e compreender 

bem mais o contexto que vivenciam, com o estabelecimento de um relacionamento 

significativo e atentivo, que evidencia a importância do enfermeiro, com base no cuidado 

humanístico e paliativo.  

Portanto, a valorização do ser humano, principalmente quando esse ser é a criança que 

vivencia momentos de incerteza, aflição e angústia por causa de uma doença que lhe imprime 

um futuro incerto, requer uma assistência ativa e total do corpo da criança, de sua mente e do 

seu espírito, que deve incluir também o apoio à família
9
. 

 

Logo, é imprescindível que esse cuidado tenha sua base no encontro autêntico e seja 

voltado para a preocupação em ser-com-o-outro, no sentido de com-viver com a criança e sua 

família, ao longo do desenvolvimento de sua prática assistencial. É por meio desse 

relacionamento que todos os envolvidos no cuidado acolhem a criança e sua família, visando 

obter dados fidedignos sobre sua condição clínica, suas necessidades, sentimentos e 

pensamentos, e oferece subsídios para que ela amplie sua capacidade de enfrentar 

positivamente o fenômeno vivido, como na Enfermagem Humanística
116

 , que conduz o 

enfermeiro a vislumbrar a amplitude do sofrimento do outro, ao vivenciar situações difíceis, 

como enunciado nos discursos acima, quando as crianças, de maneira enfática, relatam toda a 

peregrinação sua e da mãe em busca do real estado clínico. 

Por conseguinte, a assistência de enfermagem pautada na Teoria Humanística de 

Enfermagem é de fundamental importância para promover o cuidado direcionado à criança 

com câncer sob cuidados paliativos, por envolver a valorização do ser humano no processo 

saúde-doença, com o intuito de lhes propiciar uma qualidade de vida melhor, em seu existir 

mais pleno, quando não existir mais possibilidade terapêutica.  

 

5.6 A importância da brincadeira nos Cuidados Paliativos para a criança com câncer: 

valorização da alegria, do diálogo e da companhia 
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Diante da difícil situação de estar com uma doença que limite sua vida, o a brincadeira 

anuncia a linguagem universal da criança, facilita o diálogo com o enfermeiro e faz com que 

externe seus sentimentos, visto que faz parte da vida da criança. Essa conjuntura surge em sua 

vida como possibilidade de ajudá-la a suplantar momentos de dor e de sofrimento, frente ao 

tratamento agressivo a que se submete, mostrando-se imperativo
93

. 

Nesse intento, em suas falas, elas demonstram que, brincando, elas resgatam a 

minimização dos efeitos do tratamento, como a quimioterapia, e aquilo que é próprio do seu 

mundo, como sorrir, conversar e não se preocupar, o que contribui para tirá-las do foco da 

doença e mergulharem em momentos de descontração e alegria, pois ela continua seu 

processo de crescimento e desenvolvimento sem se deixar vencer pela doença e por seu 

tratamento agressivo. Assim, adquire autoconfiança e diminui o estresse desse momento em 

suas vidas, como destacam os relatos abaixo: 

 

 

Achei muito bom. A criança [do desenho] sorriu muito, eu brinquei e falei até coisa que nem 

pensava que ia falar [...] Nem fiquei pensando muito.[na sua doença]. (Azul) 

 

[Sorriu no início, ai perguntei por que sorriu ao fazer a pergunta.] É que você me fez muito 

bem, achei muito legal ficar com você, gostei das brincadeiras, ah! Até sorri mais, porque eu 

[bateu o dedo indicador sobre a mesa] sou difícil para sorrir, sabe tia?! Sim, esqueci mais a 

doença. (Amarelo) 

 

Achei muito bom viu? Você é legal! Me fez bem falar, a gente riu muito não foi? [nesse 

momento começou a sorrir]. [Sobre as brincadeiras] Gostei de brincar, falei da minha doença, 

acho que não tenho medo dela mais não, esqueci que ela é ruim. [respirou profundamente e 

olhou para cima]. (Laranja) 

 

A criança achou muito bom [a criança do desenho]. Foi bom tia! Eu brinquei e você ficava 

sempre comigo. A gente conversou de tanta coisa, fiquei muito feliz, alegre mesmo, esqueci 

até um pouco a doença [...]. Eu sorri muito. (Marrom) 

 

Achei bom por demais, sabe? Falei o que eu não falava até para a minha mãe, como no caso 

da minha doença, já to me acostumando, porque é difícil ter o câncer [momento de silêncio e 

baixou a cabeça com ar de tristeza]. Mas tenho é que aproveitar, brincar, só não posso correr 

por conta do cateter, mas posso sorrir, brincar, ter alegria. (Rosa) 

 
Muito bom mesmo, a senhora me fez ri muito, brincou comigo e se preocupou também, fiquei 

muito alegre. (Preto) 

 

 

A partir dos depoimentos acima, pode-se perceber que a maioria das crianças se insere 

diretamente nas próprias estórias que contam e passam novamente a ser sujeitos ativos da 

situação vivenciada e que, nesse processo interativo do cuidado, sorrir, conversar e não se 

preocupar com a doença foram aspectos enunciados de forma autêntica pelas crianças através 
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da brincadeira, auxiliando-as no estímulo à expressão dos seus pensamentos, sentimentos e 

isso reforça a importância de se aproveitar mais a vida, mesmo diante das limitações 

apresentadas, como no trecho do discurso de Rosa “[...]. Mas tenho é que aproveitar, brincar, 

só não posso correr por conta do cateter, mas posso sorrir, brincar, ter alegria.” 

Nesse enfoque, estudo
163 

acerca do significado do câncer em seu conviver mostrou que 

brincar traz inúmeros benefícios para a criança: minimiza o foco da doença, afasta o medo, a 

preocupação e o estresse; propicia a relação terapêutica e de ajuda entre a criança e o adulto; 

traz a possibilidade de a criança ter uma vida normal, entre outros. 

Doutra parte, os discursos enunciam que as crianças não se veem apenas como um 

corpo presente, sem interagir com o seu meio, mas como um ser presente, através de cuja 

sensibilidade extravasa suas emoções e se faz sentir, que conversa, dialoga, sorri e através da 

brincadeira, interage e fala de sua doença. Esse achado corrobora os resultados da pesquisa. 

Esse achado corrobora os resultados da pesquisa
174

 que aponta que o brincar favorece a 

interação social da criança. 

Outra pesquisa
175 

evidenciou a importância da brincadeira como medida terapêutica 

através da conversa, do diálogo e da companhia, minimizando situações de estresse, medo e 

ansiedade na criança, em relação à sua doença, propiciando-lhe bom humor através da alegria.  

É oportuno destacar que o humor restitui a alegria, parte complementar da vida da 

criança, portanto, é um recurso fundamental para subsidiar a superação do medo, da ansiedade 

e da angústia próprios do processo de adoecimento infantil
91

 principalmente para as crianças 

com câncer sem possibilidades terapêuticas de cura e que necessitam de Cuidados Paliativos. 

O humor é, pois, um componente precioso da comunicação e do cuidado afetuoso em 

Cuidados Paliativos, em que se considera tal disposição de espírito como uma dimensão do 

cuidado emocional e precioso para o estabelecimento do diálogo entre as pessoas
176

. 

Na oncologia pediátrica, pesquisa
163 

assinalou que o bom humor da criança advindo da 

brincadeira faz com ela alivie suas angústias e medos decorrentes da doença e reavive sua 

alegria. Isso promove o bem-estar da criança diante do estabelecimento da relação dialógica 

com o enfermeiro, o que vai ao encontro dos pressupostos da Teoria Humanística. 

 Essa relação estabelece a confiança da criança com o enfermeiro, haja vista que se 

expõem e se comprometem mutuamente, num movimento de ir e vir constante, no 

desenvolvimento do diálogo, fazendo-a anunciar seus pensamentos e sentimentos que antes 

não expressava. Logo, esse diálogo enfoca uma assistência humana e holística à criança, 

desenvolvida a partir do afago, do olhar, da palavra, da escuta para atender às suas 

necessidades, considerando-o como um ser único, a partir da relação EU-TU autêntica, 



 
 

133 

estabelecida nesta pesquisa entre a enfermeira e as crianças, mediante o encontro. Nessa 

relação, estão presentes o estar-com e o estar-aí, representados pela abertura da enfermeira 

aos chamados das crianças, quando elas queriam conversar, brincar, expressar os seus 

sentimentos. A enfermeira se colocou à disposição para atendê-las em suas especificidades, 

mediante as habilidades da atenção verbal (caracterizada como forma dialogal da 

Enfermagem) e da atenção não verbal, considerando-as como um ser único nas relações 

interpessoais do cuidado.  

 Nos discursos apregoados abaixo, as crianças anunciam que se sentem felizes e podem 

falar mais da doença, sorrir mais, brincar mais, aproveitar a vida e se sentir mais fortalecidas 

diante da doença, através do diálogo, da brincadeira e da escuta, com o estabelecimento da 

confiança, que, como referem, foi conquistada aos poucos, fazendo com que confiem mais 

nos profissionais do hospital quando da realização dos seus cuidados, como na realização da 

quimioterapia e dos exames, fortalecendo-as diante da situação enfrentada, desviando seus 

pensamentos de adversidades oriundas do tratamento e da doença. 

 

A criança se sentiu muito bem [a criança do desenho]. Foi muito bom, me senti muito bem, 

sorri mais, brinquei mais, fiquei muito feliz. Você passou confiança e foi me conquistando aos 

poucos, foi muito bom e isso me ajudou a confira mais nas pessoas lá do hospital, quando vão 

fazer algum cuidado comigo, na QT, nos exames, tento ver o lado bom das coisas e não o 

ruim e isso fazia com a criança que desenhei ficasse muito triste. Falei coisas da minha 

doença e minhas que eu não falava nem para minha mãe. Me senti importante e vou 

aproveitar mais a vida, não vou ficar pensando só em besteira, é isso aí. Fiquei mais 

animado. (Vermelho) 

 
Ah! Eu achei ótimo, foi muito bom falar sobre mim e sobre a minha doença, me fortaleceu, me 

ajudou não ficar tanto angustiada pensando no pior. Acho que a conversa que tivemos a cada 

encontro, as brincadeiras [...]. Se todo mundo fosse como você! [ficou em silêncio e 

pensativa]. Obrigada por esses momentos, como já disse, até me fortaleceu mais diante da 

minha situação, no meu tratamento, não sei explicar. [ficou pensativa e disse que não queria 

mais falar]. (Verde) 

 
Achei muito bom, me senti bem, você me escutou, me deu atenção, brincou comigo, se 

interessou pela minha doença e isso é muito bom, além de ser muito divertida, parece até que 

não tem problema, eu sorri muito nas vezes que ficou comigo, me fez muito bem, sim, a 

criança do desenho também, parecia uma mágica, porque você acredita que eu nem lembrava 

que ia tomar mais QT e nem ia mais para o hospital? Minha até disse que eu não reclamei 

tanto que tava enjoada e sem disposição, porque sempre ficava assim quando ia tomar QT. 

Achei bom demais. (Cinza) 

 

Sabe, quando ia para tomar as QT já pensava no dia que a gente ia se ver para brincar, 

conversar, porque até passava mais o tempo, esquecia mais que tava doente. Porque rir é 

bom, achei muito bom mesmo. É bom saber, para poder confiar, ter amizade, é assim. [Sentiu] 

Alegria, senti muita alegria e muita paz. (Azul) 
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Achei bom também porque falou muito comigo e eu também falei [começou a sorrir]. Falei até 

da minha doença, que não falo dela para ninguém. O doutor até dizia para mim quando tinha 

que ir para tomar QT e fazer exame que eu tava com mais paciência e perguntou o que 

aconteceu para  minha mãe comigo, porque eu não tava reclamando tanto de ta lá, ai eu 

peguei e disse que era porque tinha uma tia muito legal que brincava comigo e gostava de 

mim lá na Casa da Criança e essa tia é você. [Sentiu] Eu senti muita alegria, arrumei mais 

um amigo. (Amarelo) 

 

  Os discursos das crianças retratam que a confiança estabelecida na atenção dada pela 

enfermeira favorece um vínculo de cuidado entre elas, que embasa o relacionamento 

interpessoal, como na Enfermagem Humanística, cuja metodologia é fundamentada na relação 

dialógica intersubjetiva. Neste estudo, o enfermeiro e as crianças encontram o seu potencial 

humano, a partir do estar-com e do estar-melhor presentes no tempo e no espaço vividos. Por 

conseguinte, o estabelecimento de vínculo, associado às necessidades da criança, pode ser um 

meio de se facilitar a conquista de sua adesão ao tratamento
178

. 

Pesquisas
9,121 

evidenciam que o diálogo é um componente essencial dos Cuidados 

Paliativos Pediátricos e configura-se como um elemento eficaz do cuidado com a criança e 

que o enfermeiro tem um papel fundamental nessa assistência. O enfermeiro, como integrante 

da equipe multiprofissional paliativa em oncologia pediátrica, deve ser uma presença 

fundamental na aplicação da paliação, haja vista que a essência de sua prática profissional é o 

cuidado, estando mais disponível para brincar com a criança na prestação de sua assistência. 

Estudo acerca da Teoria Humanística de Enfermagem
131 

mostra a importância da 

relação dialógica para a promoção do bem-estar e do estar-melhor da criança em situação de 

adoecimento na relação humanística com a enfermeira. Confirmando esse resultado, outro 

estudo
177 

salientou em seus resultados a importância do cuidado autêntico para que a criança 

possa alcançar o seu estar-melhor, por meio de uma relação intersubjetiva, em que a 

necessidade de considerar o outro (nesse caso a criança), é reconhecida em sua 

existencialidade, sendo percebido para além de sua doença. 

Outro estudo
121 

com enfermeiros sobre o processo do cuidado com crianças com 

câncer que necessitavam de Cuidados Paliativos, tendo como fio condutor a Teoria 

Humanística, enfatizou que a assistência que eles devem promover para dar assistência à 

criança deve estar voltada para o cuidado com o seu bem-estar e com o estar-melhor, posto 

que eles devem atribuir à vida dessas crianças a possibilidade de ser-mais. Logo, na, Teoria 

Humanística, o encontro permite atender ao pedido de ajuda de quem recorre a ele, mediada 

pela relação dialógica
116

. Assim, esta relação é pautada pela presença genuína do cuidado, 

como nos Cuidados Paliativos Pediátricos. 
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  Nessa relação, enunciam que a conversa, a brincadeira e o sorriso lhes trazem prazer, 

felicidade e paz, a partir da escuta e da atenção. Anunciam, também, a sensação de liberdade, 

ao falar o que sentem, diante da dura realidade que vivenciam, dando força também para a 

mãe, como demonstram os seguintes relatos:  

 

Esses momentos que passei com você, sabe, tem me ajudado também a enfrentar melhor as 

QT, porque coloquei muita coisa para fora e ficava apertando a minha garganta, sabe, como 

se fosse um nó, era ruim e ai a gente foi brincando, conversando e eu fui me libertando disso. 

Você me deu muita atenção, me escutou. (Rosa) 
 

Eu vi que é bom viver, agora quando eu e minha mãe vai lá para o hospital, para eu tomar 

remédio [quimioterapia], eu não reclamo e dou força para minha mãe, dizendo que eu vou 

ficar bem e que eu estou ali do lado dela e com ela, porque você me deu muita força para eu 

enfrentar a doença, conversando, quando a gente jogava [dominó], quando contava estórias, 

me escutando.Pensei que nem era importante no início, ai nos nossos encontros fui vendo 

como importante aproveitar mais a vida, vendo que tem também mais gente que se importa 

comigo. (Laranja) 

 

Bom, muito bom. Você brincou comigo, conversou comigo, me escutou, deu atenção. Me senti 

livre, e isso me fez muito bem, fui esquecendo mais da minha doença. As brincadeiras com 

você foram muito boas também, nuca ninguém brincou assim comigo, sorrindo, me dando 

atenção, e você fez isso. (Bege) 

 

 

Pesquisa
163 

observou que brincar proporciona às crianças a sensação de prazer e de 

felicidade, levando-as a adquirir conhecimento sobre o seu mundo. Esse fato corrobora os 

achados de pesquisas nacionais e internacionais
150,151

,
 

que concluíram que todos esses 

benefícios minimizam os prejuízos decorrentes do adoecimento, sobretudo a apatia e a 

irritabilidade, e contribuem para que as defesas imunológicas das crianças aumentem, mesmo 

em situação de doença grave, a partir do resgate à alegria inerente à infância. 

Estudos com enfermeiros paliativistas em oncopediatria
9,135

 evidenciaram que como 

membro da equipe multiprofissional, o enfermeiro está presente nas diferentes etapas de 

cuidado - na prevenção, no diagnóstico, nos tratamentos prolongados e nos Cuidados 

Paliativos, direcionados às crianças, como o câncer, por exemplo. Nesse contexto, o cuidado 

do enfermeiro visa proporcionar uma assistência humanizada numa perspectiva holística, 

como na Enfermagem Humanística. 

Portanto, nos Cuidados Paliativos, na criança com câncer sem possibilidades 

terapêuticas de cura, a assistência deve ser mais humana e holística, por meio da brincadeira e 

da comunicação autêntica, através da escuta, da palavra, para o estabelecimento da relação 

dialógica, que é necessária para atender às suas necessidades, considerando-a como um ser 
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único, na relação EU-TU, estabelecida com o encontro, antecedido do chamado da criança. 

Nesse contexto, estudo
179 

realizado em Sydney, na Austrália, refere que a comunicação eficaz 

é um componente vital do cuidado enfermeiro. 

Assim, é notório assinalar que a Enfermagem é um diálogo vivido que ocorre a partir 

de uma relação intersubjetiva (estar, fazer com e estar-aí), no qual estão contemplados o 

encontro, a presença, a relação, um chamado e uma resposta, necessários para que aconteça a 

relação dialógica, que é anunciada quando o enfermeiro se coloca à disposição das crianças 

em suas especificidades, empregando brincadeiras, sorriso, atenção, escuta, diálogo e cuidado 

afetuoso, caracterizada como caráter dialogal da Enfermagem, em que a criança é concebida 

como um ser único nas relações interpessoais do cuidado.  

Diante da ausência de tratamento que possibilite a reversão do quadro patológico da 

criança com câncer que necessita de Cuidados Paliativos, a Enfermagem Humanística 

possibilita que o enfermeiro promova o encontro genuíno, proporcionando um ambiente de 

acolhimento, de escuta e de entendimento das emoções, que podem estar presentes de forma 

diferenciada para cada uma delas, deixando-se tocar e ser tocado pelo sofrimento humano. 

Esse encontro propicia ao enfermeiro um fortalecimento da relação com a criança, porquanto 

a Enfermagem Humanística dirige o seu cuidar estimulando-o a desenvolver o estar-melhor 

da criança e resgatando o potencial humano do enfermeiro, na busca de ser-mais e melhor em 

suas relações de cuidado
116

.
 

Nessa categoria temática, o cuidado é voltado para a preocupação em ser-com-o-outro, 

no sentido de com-viver com a criança com câncer sem possibilidades terapêuticas de cura, ao 

longo do desenvolvimento de sua prática assistencial, a qual estimula sua disposição para 

explorar e compreender bem mais suas vivências, sem oferecendo uma única maneira do que 

fazer e como fazer, uma vez que o cuidado com o ser humano é dinâmico e multidimensional 

(tanto para quem cuida quanto para quem é cuidado).  

Portanto, os Cuidados Paliativos devem ser valorizados no desenvolvimento do 

cuidado do enfermeiro com a criança com câncer e sua família, tendo como base a Teoria 

Humanística. Nessa relação de cuidados, a criança interage com o enfermeiro, com a família e 

consigo mesma, quando é desenvolvida através da relação dialógica, que pode interferir 

diretamente em seu processo de saúde-doença, como evidenciou uma pesquisa com 

enfermeiros sobre o cuidado voltado para a criança com câncer, embasado na assistência 

paliativa
121

. Por isso essa abordagem de cuidados deve ser considerada prioridade em serviços 

de oncologia pediátrica.  
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6 Considerações Finais 

Estória da Família – Rosa 
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A Enfermagem é um diálogo vivido, por meio do qual o cuidado do enfermeiro com o 

seu paciente ocorre a partir da experiência do encontro, da presença, da relação de trocas 

dialógicas, do chamado e da resposta. Essa relação é desenvolvida mediante saberes 

pragmáticos instrumentais e a intersubjetividade experimentada do enfermeiro, deixando de 

ser mecânico e unidirecional. Dessa forma, a relação dialógica mostra-se como um elemento 

importante, por ser uma ferramenta sobremaneira importante para a promoção de Cuidados 

Paliativos em Oncologia Pediátrica. 

Este estudo permitiu destacar, a partir dos depoimentos das crianças, a valorização dos 

Cuidados Paliativos como prática humanística para minimizar o sofrimento delas, mediante 

uma assistência humanizada, com ênfase na relação dialógica entre a enfermeira e as crianças. 

Esses cuidados são centrados no paciente em sua totalidade, e não, apenas, na doença. 

Portanto, através dos relatos das crianças, analisados à luz da Teoria da Enfermagem 

Humanística, de onde adveio o conhecimento subjetivo do fenômeno investigado, foi possível 

compreender a experiência vivida existencialmente por essas crianças, vislumbrando cada 

depoimento em sua essência, de forma integral e permitindo emergir novas discussões para a 

promoção de uma assistência melhor voltada para a criança referenciada. 

A prática do cuidar em Enfermagem, pautada nos Cuidados Paliativos, com ênfase na 

relação dialógica entre o enfermeiro e a criança com câncer, proporciona o desenvolvimento 

de um processo terapêutico através de uma relação empática. Nesse sentido, os Cuidados 

Paliativos centrados na criança encontram alicerce na Teoria da Enfermagem Humanística, 

pelo fato de ela possibilitar o conhecimento do fenômeno investigado pelo enfermeiro, que 

apreende genuinamente o significado desses cuidados com a criança desenvolvidos por meio 

da relação dialógica com ela.  

 Estabelecer um cuidado que ofereça uma presença autêntica, permeado pelos 

pressupostos da Teoria Humanística, favorece a compreensão da maneira como são vividas as 

experiências da criança nesse contexto e contribui para propor estratégias úteis e adequadas 

para se atender às suas necessidades. Assim, pode-se descobrir a essência inefável dessa 

temática em cada relato das crianças, reconhecendo e revelando como compreendem sua 

experiência existencial. 

Da análise qualitativa do material empírico, emergiram cinco categorias: sentimentos 

de crianças com câncer: importância dos Cuidados Paliativos pediátricos; vivências de 

crianças durante o tratamento oncológico: importância dos Cuidados Paliativos pediátricos e 

suas subcategorias: a busca por minimizar as repercussões diante do tratamento oncológico e 

a fé em Deus diante da situação vivenciada como força e esperança de cura; situações 
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vivenciadas pela criança com câncer sob Cuidados Paliativos em busca do diagnóstico: 

importância da relação dialógica; a importância da brincadeira nos Cuidados Paliativos para a 

criança com câncer: valorização da alegria, do diálogo e da companhia. Essas categorias 

apresentam a essência do ato de cuidar em Enfermagem, direcionado à criança sem 

possibilidades terapêuticas de cura, na perspectiva dos Cuidados Paliativos.  

Quanto aos sentimentos da criança com câncer sem possibilidades terapêuticas, foi 

enfatizada a importância dos Cuidados Paliativos desde a descoberta do diagnóstico, mesmo 

que o tratamento inicial fosse curativo. As crianças, em suas falas, assinalaram os mais 

variados sentimentos, como ansiedade, desespero, tristeza e angústia, associando-os ao 

sofrimento e ao medo da própria morte. 

Assim, a descoberta do diagnóstico do câncer para as crianças mostra-se como um 

momento único e singular em suas vidas. Elas também demonstraram incerteza quanto à nova 

realidade imposta pela ruptura do futuro e mencionaram a importância da família durante todo 

o período do seu tratamento, como força para impulsioná-las a enfrentar a doença e 

anunciaram que sentem falta dos irmãos. Nesse sentido, deixam transparecer que necessitam 

de cuidados que extrapolem a técnica e revelaram o modo como vivenciam o fato de estar 

com uma doença que limita sua vida, o que reforça a importância dos Cuidados Paliativos 

pediátricos. 

Assim, merece destaque a relevância da atuação da abordagem multidisciplinar, que 

envolve os vários aspectos dos problemas relativos à criança e sua família, razão por que é 

importante considerar tais problemas em diferentes contextos, com o objetivo de promover 

um cuidado holístico e a dignidade da criança. A multidisciplinaridade é desenvolvida por 

diversos profissionais, a partir de variados olhares sobre a complexidade humana, alicerçada 

numa concepção global e ativa do tratamento e na multidimensionalidade da pessoa, com 

cuidado holístico e humanizado, na perspectiva de aliviar e de controlar sinais e sintomas.  

Por conseguinte, tal abordagem deve promover o verdadeiro encontro com a criança 

referenciada. Por isso é necessário atenção interdisciplinar e que o enfermeiro assista os seus 

pacientes com a atenção voltada para atender às necessidades individuais do paciente. Isso 

abrange a complexidade e a inter-relação do ser humano, por englobar a singularidade de cada 

pessoa ao prestar o seu cuidado.  

No tocante às vivências das crianças durante o tratamento oncológico, em seus relatos, 

transpareceram sentimentos de tristeza por falta de uma boa comunicação e carinho, quando 

expressaram os próprios sentimentos para os profissionais de saúde. Assinalaram, ainda, que 

essa situação as assusta diante do tratamento, porquanto têm receio de perguntar alguma coisa 
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referente a ele e de verbalizar o que estão sentindo. Enfatizaram que a conversa, a atenção e a 

escuta fazem com que esqueçam a doença e mencionaram  a presença dos sintomas cada vez 

mais progressivos em seu corpo - enjôo, vômito, alopecia, inapetência, febre e fadiga - e que 

acham muito ruim fazer o tratamento do câncer e os muitos exames aos quais precisam se 

submeter.   

Outro aspecto sobremaneira interessante nos depoimentos das crianças foi o fato de 

declarar que sofrem ao ver o sofrimento de outras crianças e que entendem que o tratamento é 

para o próprio bem, além de se preocuparem com o sofrimento de sua mãe e de outras que 

têm um filho doente com câncer. Assim, a assistência paliativa se faz necessária por estar 

vinculada às necessidades da criança e de sua família em todas as suas dimensões (física, 

emocional, social e espiritual), especialmente, nas habilidades dos cuidados com as crianças 

com câncer sem possibilidades terapêuticas de cura, tais como: ter desvelo e preocupação pelo 

outro; doar-se; estar aberta para interagir na relação; evitar preconceitos; ter empatia e 

compreensão; fortalecer a esperança; manter a escuta ativa; manifestar confiança e 

honestidade; apresentar equilíbrio e maturidade pessoal; ser flexível e respeitar o paciente e a 

família, no que se refere às suas crenças e valores, entre outros.  

A respeito da fé em Deus, diante da situação vivenciada, como força e esperança de 

cura, ficou evidente que as crianças transpõem seu pensamento para Deus, na busca de paz e 

de um amanhã melhor do que o outro, demonstrando sua fé. A esperança de ficar bom 

também foi relatada em suas falas como conforto para enfrentarem o momento vivido. Assim, 

a fé foi enfatizada como propulsora da esperança de cura, e o profissional da área de saúde 

deve cuidar da criança para que ela compartilhe seus sentimentos, mediante a relação 

intersubjetiva com o enfermeiro, e ser compreendida por inteiro, como nos Cuidados 

Paliativos pediátricos.  

Quanto às situações vividas pelas crianças com câncer em busca do diagnóstico, elas 

discorreram sobre os sinais e os sintomas da doença em seu corpo e da preocupação dos seus 

pais, principalmente da mãe, na busca pela confirmação do diagnóstico. Nesse caminhar, 

anunciaram o seu sofrimento e o de sua família na peregrinação de um atendimento 

resolutivo, perpassando as preocupações, as dúvidas e os procedimentos envolvidos no 

processo.  

Esse fato reporta-se à importância de as instituições de saúde e os órgãos de formação 

de profissionais atuarem de maneira conjunta no atendimento às crianças e à sua família, para 

que, quando da confirmação do diagnóstico, o tratamento seja logo iniciado de maneira que a 
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criança e sua família sejam valorizadas em toda a sua plenitude, nesse momento tão singular 

de sua vida. 

No que se refere à valorização da brincadeira nos Cuidados Paliativos dispensados à 

criança com câncer, na perspectiva de valorizar a alegria, o diálogo e a companhia, as crianças 

apontaram que é brincando que elas minimizam os efeitos do seu tratamento, porque 

vivenciam momentos de descontração e de alegria.  

Nesse processo interativo do cuidar em Cuidados Paliativos, observou-se a sua 

interação com a enfermeira pesquisadora por meio do sorriso, da conversa, de não se 

preocupar com a doença, o que as levou a expressarem seus pensamentos e sentimentos e 

reforçou a importância de se aproveitar mais a vida, mesmo diante da doença, porquanto essa 

é uma forma de auxiliá-las a enfrentar a ansiedade provocada pela atual condição. Nesse 

sentido, demonstraram confiança na relação dialógica estabelecida com a enfermeira, que 

contribuiu para estabelecer um vínculo de cuidado entre elas e facilitar a conquista de sua 

adesão ao tratamento, como preceitua a Enfermagem Humanística.  

O estudo mostrou que brincar é ferramenta indispensável para a promoção dos 

Cuidados Paliativos com as crianças nessa etapa de vida, uma vez que as ajuda a esclarecer 

dúvidas por meio de uma linguagem simples e acessível, para exteriorizar suas angústias e 

medos. Possibilitou, também, ao enfermeiro compreender o chamado da criança para atendê-

la, ajudando-a, juntamente com sua família (na pessoa da mãe), e promovendo o seu cuidar 

com desvelo, responsabilidade, solicitude e apoio, como sugere a Enfermagem Humanística. 

 Assim, é imprescindível uma atenção em saúde que priorize tanto o ser criança quanto 

a sua família e lhes ofereça um cuidado humanizado a partir do qual os profissionais de saúde, 

em especial, o enfermeiro, direcionem suas práticas para o enfrentamento difícil da realidade 

vivenciada pela criança, numa abordagem ampla, de diferentes necessidades emanadas ante o 

sofrimento vivido, como preconizam os Cuidados Paliativos embasados na Teoria 

Humanística de Enfermagem. 

Considerando que a enfermeiro tem como essência o cuidar, ele exerce uma atuação 

importante na promoção da assistência paliativa em oncologia pediátrica, ao trabalhar para 

identificar as reais e potenciais necessidades do ser criança, que começa com a descoberta da 

doença e de todo o processo terapêutico, considerando os fatores que interferem diretamente 

em seu processo de adoecimento, além de subsidiar o acolhimento de seus familiares, 

contribuindo para a criança abalizar suas reais necessidades, gerando, conseguintemente, 

satisfação e qualidade no seu cuidar. 
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Os Cuidados Paliativos são imprescindíveis para os profissionais de saúde propiciarem 

um cuidado humanizado em oncologia pediátrica, por meio de um olhar que expresse 

esperança, de um sorriso que traduza afetividade, de um toque que expresse um carinho e de 

uma palavra que traduza a importância de estar verdadeiramente com a criança.  

Logo, tais cuidados são indispensáveis também para a promoção de um cuidar 

humanizado direcionado aos familiares da criança referenciada, em particular, a mãe, como 

um instrumento de suporte, uma vez que lhe subsidia no enfrentamento do processo 

terapêutico e estende-se até a fase de luto de seu filho, com estratégias específicas para cada 

situação, respeitando as suas necessidades.    

Desse modo, os Cuidados Paliativos requerem uma abordagem centrada na criança, 

através de uma relação EU-TU autêntica, que deve começar logo que se descobre o 

diagnóstico, com o estabelecimento de um cuidar inefável de atenção e desvelo que considere 

sua experiência existencial, e deve se estender durante todo o processo terapêutico firmado no 

diálogo. 

O presente estudo, com o qual se abordou a relação dialógica, a partir dos Cuidados 

Paliativos entre a enfermeira e as crianças com câncer sem possibilidades terapêuticas de 

cura, à luz da Teoria Humanística, ressalta a complexidade de que se reveste uma abordagem 

centrada nas crianças e abre espaço para que o enfermeiro que trabalha na assistência paliativa 

em oncologia pediátrica, que tem como essência o cuidar em sua prática profissional, possa 

dar mais ênfase a uma forma de cuidar que contemple tanto o ser criança quanto sua família, 

dando uma assistência humanizada permeada de chamados e respostas que transmitem o 

reflexo existencial do fenômeno vivido.  

Considerando a Teoria Humanística de Enfermagem de Paterson e de Zerad, que 

norteou o presente estudo, e a importância dos Cuidados Paliativos em oncologia pediátrica, 

destaca-se que sua utilização contribuiu consubstancialmente para o crescimento tanto pessoal 

quanto profissional da pesquisadora, na medida em que possibilitou uma reflexão e um 

aprimoramento das relações com o outro mediante uma experiência existencial. 

É oportuno destacar que o conhecimento subjetivo do fenômeno, que emergiu dos 

relatos das depoentes, possibilita a descoberta de novos horizontes, no que se refere à 

assistência paliativa, o que implica um grande desafio para o enfermeiro, já que ele deve 

promover os Cuidados Paliativos à criança com câncer numa perspectiva holística pautada no 

respeito à sua singularidade, porquanto ela vivencia momentos repletos de sofrimento diante 

do temor dessa doença que tanto limita sua vida e que rompe os seus planos de futuro, a 

incerteza do retorno para o lar, a separação dos pais e dos irmãos, o enfrentamento do 
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ambiente desconhecido e o convívio com profissionais que a visualizam apenas como uma 

criança enferma. 

Nesse contexto, os resultados apontaram que a relação dialógica entre a enfermeira e a 

criança pode ocorrer, assim como entre todos os envolvidos no processo de Cuidados 

Paliativos, e que, direta ou indiretamente, configura-se como um elemento eficaz do cuidado 

com a criança que vivencia uma doença sem possibilidades terapêuticas de cura e é 

fundamental para promover uma assistência de Enfermagem Humanística.  

Este estudo possibilita a abertura de espaços de discussão sobre a temática entre os 

enfermeiros assistenciais, que lidam diretamente com a criança com câncer, e os enfermeiros 

docentes, vinculados às instituições de ensino superior, numa proposta de articular a teoria e a 

prática, a fim de encontrarem novas maneiras de pensar e de atuar na assistência à criança 

com câncer, sob Cuidados Paliativos. Tal articulação é necessária, tendo em vista que essa 

interlocução propicia o confronto de saberes entre os envolvidos, contribui sobremaneira para 

o crescimento da Enfermagem como ciência e, conseguintemente, abre novos horizontes no 

campo da assistência e do ensino de Enfermagem. 

O estudo contribui igualmente para ampliar o conhecimento científico da 

Enfermagem, tendo em vista que possibilita diminuir a lacuna existente, na literatura nacional, 

a respeito da temática dos Cuidados Paliativos direcionados à criança com câncer à luz da 

Teoria Humanística de Enfermagem. 
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APÊNDICE A 

 

INSTRUMENTO PARA COLETA DO MATERIAL EMPÍRICO  

 

       DATA:______/______/______/ 

 

 

I. CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES  

 

 Pseudônimo:_______________________________________________________ 

 Idade: ___________   Sexo:____ Escolaridade:____________________________ 

 Diagnóstico: _______________________ Tempo de diagnóstico:______________ 

            Início de tratamento realizado:__________________________________________ 

            Tipo de tratamento:__________________________________________________ 

            Fase do tratamento:__________________________________________________ 

 Procedência: (  ) Zona Urbana   (  ) Zona Rural  (  ) Outros 

 Data da admissão na Casa da Criança:___________________________________ 

            Data período de permanência:__________________________________________ 

 

II. DADOS SOCIOECONÔMICOS DA FAMÍLIA: 

 

 Renda familiar: 

 Tipo de moradia: 

 Estado civil dos pais: 

 Composição familiar: 

 Escolaridade/Ocupação dos responsáveis: 

 Recebe auxílio doença: 
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III.  ROTEIRO DA TÉCNICA DO DESENHO-ESTÓRIA: 

 

1.Gostaria que você fizesse um desenho de uma criança com câncer. 

2. Conte-me uma história de uma criança que descobriu que estava com câncer. 

3. O que essa criança sentiu quando soube que estava com câncer? 

4. O que mudou na vida da criança depois da doença? 

5. O que a criança achou desses momentos comigo? 
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APÊNDICE B 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

TÍTULO DO PROJETO DE TESE: Cuidados Paliativos: relação dialógica entre enfermeira e 

crianças com câncer 

DOUTORANDA: Jael Rúbia Figueiredo de Sá França 

ORIENTADORA: Profª. Drª. Solange Fátima Geraldo da Costa 

Prezado(a) Senhor(a)________________________________________________________ 

 Eu, Jael Rúbia Figueiredo de Sá França, sou enfermeira e aluna do Programa de Pós-

Graduação em Enfermagem da Universidade Federal da Paraíba, orientanda da Profª. Drª. 

Solange Fátima Geraldo da Costa e gostaria de convidá-lo (a) para participar da pesquisa 

Cuidados Paliativos: relação dialógica entre enfermeira e crianças com câncer 

 Este estudo tem como objetivo: investigar como ocorre a relação dialógica entre 

enfermeira e criança com câncer sob Cuidados Paliativos, à luz da Teoria Humanística de 

Enfermagem. 

O estudo tem a intenção de investigar como a relação dialógica tendo como base os 

Cuidados Paliativos na influencia no cuidado e bem estar da criança com câncer e oferecer 

maiores subsídios para uma prática de enfermagem de forma efetiva ao longo do processo 

saúde-doença.  Ademais, pretende estimular a participação da criança de forma ativa no seu 

cuidado, permitindo que esta brinque e se divirta enquanto recebe o tratamento, possibilitando 

assim um cuidado humanizado, visando especialmente o seu bem bem-estar. 

Ressalto que esta investigação contribuirá para o reconhecimento da valorização da 

Comunicação e dos Cuidados Paliativos na promoção do cuidar humanizado em enfermagem 

a criança com câncer, mediante a relação dialógica vivenciada entre a enfermeira 

(pesquisadora) e o ser criança. 

Diante do exposto, gostaríamos de convidá-lo (a) para colaborar autorizando a 

participação da criança, que está sob sua responsabilidade, no estudo para o qual será utilizada 

a técnica de desenho-estória. Esta técnica será utilizada como um tipo de entrevista e 

brincadeira. A pesquisadora pedirá para a criança fazer desenhos, no máximo cinco, e depois 

de cada desenho contar uma estória, bem como a dar-lhe um título, que será necessário para 

realizar o estudo.  
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Solicitamos a autorização o(a) senhor(a) para gravação do procedimento e para 

apresentar os resultados deste estudo em eventos da área de saúde e publicar em revistas 

científicas.  Na publicação dos resultados, o nome da criança será mantido em segredo. As 

gravações e os desenhos serão mantidos por cinco anos, depois serão apagados. Os desenhos 

realizados pelas crianças serão utilizados para ilustrar os resultados nos momentos de 

publicações do estudo.  

Informamos que essa pesquisa não oferece riscos, previsíveis, para a saúde da criança, 

visto que sua participação consistirá em uma entrevista com a Pesquisadora a respeito de tema 

em destaque. Ressaltamos, ainda, que a participação no estudo é voluntária e, portanto, o(a) 

senhor(a) e a criança não são obrigados a fornecerem as informações e/ou colaborar com as 

atividades solicitadas pelo Pesquisadora. Caso decida não autorizar a criança a não participar 

do estudo, ou em caso de autorização, resolver a qualquer momento desistir do mesmo, a 

criança não sofrerá nenhum dano e nem haverá modificação na assistência que vem recebendo 

na Instituição. 

É importante mencionar que o(a) senhor(a) receberá uma cópia do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido e que os pesquisadores estarão à sua disposição para 

qualquer esclarecimento que considere necessário em qualquer etapa do processo de pesquisa.  

Diante do exposto, eu_________________________________________________ 

declaro que fui devidamente esclarecido(a) e dou o meu consentimento para minha 

participação nesta pesquisa, bem como da criança por quem sou responsável participe da 

pesquisa. Os resultados da investigação podem ser publicados para fins científicos. Estou 

ciente que receberei uma cópia desse documento.  

Caso venha a concordar em participar da investigação proposta, convido (a) senhora 

(o) conjuntamente comigo, a assinar este Termo.  

_______________________________________ 

Assinatura do Responsável Legal 

 

OBERVAÇÃO: 

______________________________________ 

                Assinatura da Testemunha  

 

Contato com a Pesquisadora Responsável:  

Caso necessite de maiores informações sobre o presente estudo, favor ligar para a 

Pesquisadora Jael Rúbia Figueiredo de Sá França – Endereço (institucional): Programa de 

Pós-Graduação em Enfermagem, Centro de Ciências da Saúde/UFPB – CEP: 58.059-900. 

Espaço para impressão 

dactiloscópica 
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João Pessoa/PB. Tel: (83) 3216-7109; Coordenação do Núcleo de estudos e Pesquisa em 

Bioética – NEPB - UFPB: 3216-7735; (83) 87902331 

Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal da 

Paraíba – Campus I – Cidade Universitária – Castelo Branco III. Bloco Arnaldo Tavares – 

Sala 812 – 58051-900 – João Pessoa – PB – Telefone (83) 32167791. 

Atenciosamente, 

___________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador Responsável 
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APÊNDICE C 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO INFORMADO 

 

ASSENTIMENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR DA PESQUISA “ CUIDADOS PALIATIVOS:relação 

dialógica entre enfermeira e crianças com câncer” 

 

Nome da criança:____________________________________________________________ 

Este formulário de assentimento informado é para crianças entre as idades de 6 a 12 

anos que são acolhidas pela Casa da Criança com Câncer da Paraíba e que convidamos a 

participar da pesquisa intitulada CUIDADOS PALIATIVOS: relação dialógica entre enfermeira e 

crianças com câncer. 

 Meu nome é Jael Rúbia F. de Sá França, sou enfermeira e no meu curso vou pesquisar 

a importância da relação dialógica pautada nos Cuidados Paliativos à criança com câncer. 

Ressalto que isso nos ajudará a cuidar melhor e entender como as crianças comunicam suas 

necessidades no momento do cuidado e como elas gostariam de ser cuidadas, o que pode 

influenciar no conforto e bem-estar da criança. 

 Eu vou informar a você e convidá-lo a participar desta pesquisa. Você pode escolher 

se quer participar ou não. Discutimos esta pesquisa com seu pai/mãe ou responsávele ele/ela 

sabem que também estamos pedindo seu acordo. Se você vai participar na pesquisa, seu 

pai/mãe ou responsável também terá que concordar. Mas se você não desejar fazer parte na 

pesquisa, não é obrigado, até mesmo se seupai/mãe concordarem.Você pode discutir qualquer 

coisa deste formulário com seus pais, amigos ou qualquer um com quem você se sentir a 

vontade de conversar. Você pode decidir se quer participar ou não depois de ter conversado 

sobre a pesquisa e não é preciso decidir imediatamente. Pode haver algumas palavras que não 

entenda ou coisas que você quer que eu explique mais detalhadamente porque você ficou mais 

interessado ou preocupado. Por favor, peça que eu pare a qualquer momento e eu explicarei. 

 Queremos investigar junto com as crianças que fazem parte da Casa da Criança como 

melhorar a assistência de enfermagem com base nos Cuidados Paliativos a partir da relação 

dialógica. Estamos convidando crianças que são da sua idade, entre 07 e 12 anos de idade, que 

consigam conversar e desenhar. 

 Você não precisa participar desta pesquisa se não quiser. É você quem decide. Se 

decidir não participar da pesquisa, é seu direito e nada mudará no seu tratamento de saúde. 
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Mesmo assim, esta Instituição estará disponível para você. Até mesmo se disser "sim" agora, 

poderá mudar de ideia depois, sem nenhum problema.  Essa pesquisa não trará nenhum 

problema para sua saúde para você. 

A pesquisa será feita utilizando a técnica de desenho-estória. Esta técnica será 

utilizada como um tipo especial de conversa e brincadeira. Solicitarei a você para fazer 

desenhos, e após o término de cada desenho, pedirei para você contar uma estória relacionada 

ao desenho que eu pedi para fazer, e aí então serão feitas perguntas sobre a estória contada. Eu 

lhe darei lápis de pintar e papel para realizar os desenhos. A nossa conversa será gravada para 

que eu não perca nenhuma informação do que você falar. Tudo o que você falar será muito 

importante para o nosso estudo. Depois tudo o que dissermos será escrito para procurar 

encontrar no meio de tudo o que você falou partes que tenham a ver com a forma como você 

percebe o seu cuidado, averiguando a sua aceitação do tratamento para a promoção do seu 

conforto e bem-estar.  

 Não falaremos para outras pessoas que você está nesta pesquisa e também não 

daremos nenhuma informação sobre você para outras pessoas, ninguém saberá o que você 

falar para mim. O seu nome será mantido em segredo, por isso você pode escolher um outro 

nome para que eu possa usar como seu. Se você não quiser escolher posso utilizar o nome que 

você colocou em um dos personagens das suas estórias. 

Quando terminarmos a pesquisa, iremos falar com mais pessoas, cientistas e outros, 

sobre ela. Faremos isto escrevendo e compartilhando relatórios e indo para as reuniões com 

pessoas que estiverem interessadas. Você só participa desta pesquisa se quiser, mas se você 

participar está ajudando a melhorar o cuidado a você e a outras crianças que também estejam 

aqui na Casa da Criança ou em outras Instituições que realizem o mesmo cuidado para que 

possam ter no seu cuidado mais voltado para atender às suas necessidades. 

Você pode tirar dúvidas agora ou depois. Eu escrevi um número de telefone e 

endereço onde você pode me localizar. Se você quiser falar com outra pessoa tal como o seu 

professor ou doutor ou tia, não tem problema. 

Contato com a Pesquisadora Responsável:  

Jael Rúbia Figueiredo de Sá França – celular: 083. 87902331 

Endereço (institucional): Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, Centro de Ciências da 

Saúde/UFPB – CEP 58059-900. João Pessoa/PB. Tel: (83) 3216-7109. 
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Assinatura da criança:___________________________________________________ 

Assinatura dos pais/responsáveis:__________________________________________ 

Ass. Pesquisador:_______________________________________________________ 

Dia/mês/ano:___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espaço para impressão 

dactiloscópica 
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Anexos 

 

Estória da mudança de uma família – Amarelo 
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ANEXO A 

PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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ANEXO B 

DESENHOS DAS CRIANÇAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Minha vida – Azul  

Confiança – Azul  
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Amor – Violeta 

Amor – Violeta 
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A mudança de uma família - Amarelo 

Os meus amigos do hospital – Violeta 
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De uma queda de uma criança – Amarelo 

A natureza boa – Laranja 
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XXXXXXXXXX 

 

 

 

A criança que quer ficar boa – Laranja 

A criança doente – Laranja 
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A família – Rosa 

O câncer não é contagioso – Rosa 
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A criança doente – Rosa 

O Natal com a família – Vermelho 



 
 

176 

 

 

 

 

 

A vida de uma criança – Vermelho 

Como viver parece ser feliz– Vermelho 
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Eu minha mãe ao ar livre – Verde 

Hospital mais feliz – Verde 
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O amor da casa da criança – Cinza 

A criança que quer ser feliz longe da doença – Cinza 
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A criança que quer ficar boa – Bege 

Tratamento ruim – Marrom 
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A criança dodói – Preto 


