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Introdução: O câncer corresponde a um grupo de doenças que tem em comum a proliferação 
descontrolada de células anormais e que pode ocorrer em qualquer localidade do organismo. 
Segundo o Instituto Nacional de Câncer , os principais tipos de câncer que ocorre na infância e na 
adolescência são as leucemias, de sistema nervoso central e os linfomas. Estima-se no Brasil 
11.840 novos casos de câncer em crianças e adolescentes no ano de 2015, cerca de 820 casos 
na região norte. 2 Objetivos: descrever os cuidados das acadêmicas em enfermagem na 
assistência de enfermagem a criança com câncer. Métodos: Trata-se de um estudo de natureza 
descritiva, do tipo relato de experiência desenvolvida por acadêmicas do curso de enfermagem da 
disciplina de estágio curricular supervisionado em oncologia do Centro Universitário do Norte- 
UNINORTE, sob orientação da preceptora da disciplina, no período de agosto a setembro de 2015, 
realizado na FCECON na cidade de Manaus. Resultados: Durante o estágio curricular percebemos 
o quão importante é proporcionar um cuidado diferenciado para as crianças com câncer. Ao 
prestar nossos cuidados notamos que as crianças não padecem apenas de cuidados, mas de 
atenção dos profissionais, mesmo com a rotina conturbada, é possível disponibilizar-se para 
conversar com a família que fica fadigada de permanecer no ambiente hospitalar necessita de 
cuidados e de um olhar de compaixão, de palavras boas e de uma conversa para tirar o foco da 
doença. A equipe multidisciplinar deve visualiza-lo como um todo, em todos seus aspetos (bio-
psico-socio-culturais-espirituais), realizando todos os procedimentos e técnicas necessárias, mas 
também reconhecendo a importância de promover cuidado humanizado, envolvendo a família nos 
cuidados, possibilitando conforto e lazer a criança, mesmo que no ambiente hospitalar. 
Considerações Finais: A experiência de prestar cuidados de enfermagem a crianças com câncer 
nos levou a diversas reflexões, o câncer é uma doença complexa, que desestrutura diversos 
fatores do ser humano. A criança deve ser compreendida em suas múltiplas relações, e a equipe 
de enfermagem tem um papel impar na implementação de cuidados com a criança com câncer, 
devemos sempre implementar cuidados de forma humanizada, com medidas que venham não 
somente prologar seus dias de vida, mas com que medidas que aumentem a qualidade de vida 
da criança e de sua família, reabilitando-a e permitindo que ela se adapte as limitações que a 
doença causa. 
 


