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INTRODUÇÃO
Cuidado paliativo pediátrico é caracterizado como assistência
ativa e total do corpo, mente e espírito da criança, e a prestação
de apoio à família, inclusive no período do luto¹. A equipe
multiprofissional contribui na resolução ou redução de sintomas
ao utilizar seus conhecimentos para promover um cuidado
integrado de todos os aspectos que envolvem o tratamento
oncológico

OBJETIVO
Discutir os desafios enfrentados pela equipe multiprofissional no
cuidado paliativo oncológico pediátrico.

METODOLOGIA

Tabela 1: Descrição dos desafios enfrentados pela equipe
multiprofissional na assistência ao paciente em cuidado paliativo
oncológico pediátrico
AUTOR/ANO
ARTIGO
Significados de cuidados BASTOS, 2014
paliativos narrados pela
equipe de saúde na
Oncologia Pediátrica.
Kit de Ferramentas em
Cuidados Paliativos:
Melhoria dos cuidados
desde o diagnóstico da
doença crônica, em
contextos de recursos
limitados

Trata-se de uma revisão bibliográfica integrativa. Foi realizada Cuidados Paliativos em
busca nas bases de dados: scielo, lilacs, pubmed, PEDro, pediatria
cochrane e capes. Não foi determinado período para a busca em
virtude da escassez de estudos nesta área. Foram incluídos
artigos que possuíam os seguintes descritores: cuidado paliativo,
pediatria, oncologia. Através da busca foram encontrados 45
artigos, dos quais somente 17 foram incluídos neste estudo.

LAVY, 2009

DESAFIOS
Formação de vínculo profissional/
paciente/ família .
Percpeção do profissional em
relação ao cuidado paliativo
pediátrico
Deficiência na formação
profissional
Sobrecarga do profissional

HELENO, 2013 Morte como algo não natural
Falta de informação e clareza
quanto ao tratamento
Cuidado fragmentado
Sofrimento
Obstinação terapêutica

CONCLUSÃO

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O cuidado paliativo deveria ser implementado desde o
diagnóstico de câncer e nortear todo o tratamento oncológico.
Porém suas bases ainda estão muito relacionadas com a
impossibilidade de cura, sobretudo pela inadequada
formação/capacitação profissional, pelas crenças sociais e pelo
sentimento de frustração e derrota de profissionais e familiares
diante de uma possível incurabilidade da doença.
Os trabalhos analisados apontam para grandes desafios
encontrados na prática da assistência oncológica pediátrica e
estão relacionados principalmente a fase do tratamento em que
não há mais possibilidade de cura, como fica evidenciado na
TABELA 1.
Dentre os problemas encontrados, podemos destacar a
deficiência de formação profissional durante a graduação, pois
discussões sobre morte e enfrentamento de doenças
potencialmente fatais, como o câncer, são tabus dentro do
modelo educacional que ainda forma o profissional de saúde
pensando somente no cuidado voltado para a cura .

A prestação de cuidados paliativos pediátricos é um problema global de
saúde. Ainda representa um grande desafio, sobretudo, pela falta de
programas que promovam educação para as famílias e cuidadores,
poucos estudos de intervenção, falta de evidências científicas
relacionados ao cuidado fornecido, e políticas públicas de saúde
inadequadas/ inexistentes que norteiem o cuidado paliativo em
pediatria.
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