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Cuidados paliativos em crianças com neoplasia 
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Introdução: cuidados paliativos têm como preceitos a melhora da qualidade de vida dos
pacientes e dos familiares, diante da doença terminal, por meio da prevenção e do alívio
do sofrimento através da identificação precoce, avaliação impecável e tratamento da dor e
de outros  problemas,  físicos,  psicossociais  e  espirituais.  Em relação a pediatria,  este
cuidado é definido como um planejamento organizado, voltado a criança com vida limitada
em  virtude  de  doença  incurável.  Objetivo: analisar  o  referencial  teórico  existente
relacionado  aos  cuidados  paliativos  a  criança  com  neoplasia.  Metodologia: revisão
sistemática  da  literatura,  sobre  cuidados  paliativos  a  criança  com  neoplasia.  Foram
encontrados 20 artigos das bases de dados do SciELO e Biblioteca Virtual em Saúde dos
anos 2011 a 2015, sendo utilizando 9 para o estudo conforme a temática. Resultados: na
análise das bibliografias identificou-se a necessidade de medidas de suporte e conforto
para  o  alívio  do  sofrimento  visando  a  qualidade  de  vida;  comunicação  como  elo
humanizador  e  favorável  para  o  equilíbrio  emocional  entre  equipe,  criança  e  família;
envolvimento  afetivo  e  emocional;  dificuldades  na  aceitação  da  morte  e  do  morrer;
despreparo  na  realização  de  comunicação  terapêutica;  restrita  abordagem  sobre  a
temática  no  processo  de  formação.  Conclusão:  A partir  dos  conteúdos  emergentes
identificou-se a necessidade de utilizar comunicação clara estabelecendo uma relação de
confiança,  considerar  aspectos  emocionais  e  de  individualidade  da  criança  e  família,
oportunizar momentos do brincar terapêutico, dispensar um olhar integral e humanizado
para  o  paciente,  família  e  equipe,  intensificar  o  desenvolvimento  da  capacidade
comunicacional  dos  profissionais  de  saúde  desde  a  formação,  cuidado  assistencial
multiprofissional. 
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