29ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
CUIDADO HUMANIZADO A CRIANÇA COM DOR ONCOLÓGICA E SEUS FAMILIARES: UMA
VISÃO HOLÍSTICA
GRASSELE DENARDINI FACIN DIEFENBACH;MARIA DA GRAÇA CORSO DA MOTTA
Atualmente cresce a preocupação com temas relativos à saúde, em especial o câncer. Esta
patologia, considerada um problema de saúde pública capaz de atingir indivíduos de todas as idades,
além de ser uma doença crônica, exige em seu tratamento certa tolerância, com relação ao cuidado
dos doentes e suas famílias. Abordar sobre câncer é falar de uma doença que ao longo do tempo foi
vivida como sentença de morte, causadora de muita dor, capaz de acarretar grande desgaste físico e
mental não somente da criança com câncer, mas todo o contexto familiar, uma vez que, a partir do
diagnóstico, tratamento, recidivas da doença, novos tratamentos, encaminhamento para cuidados
paliativos, estão inseridos a família, que acompanha a criança com câncer em toda sua jornada, e
que, na maioria das vezes, acaba por se sobrecarregar. Este trabalho do tipo bibliográfico teve como
objetivo refletir a cerca do cuidado em enfermagem com olhar holístico à criança com dor oncológica
e seus familiares. No campo da saúde, o objeto deve ser focado na produção do cuidado, através do
qual poderão ser atingidas a cura e a saúde. O cuidado pode e deve ser cultivado, constitui um modo
de ser, uma atividade humana de ajuda mútua que promove crescimento, auto-realização, além de
ser uma forma de conhecer, perceber, que envolve intuição, sensibilidade, desejo de paz e amor.
Assim, torna-se imprescindível uma visão holística do ser, deve-se, portanto cuidar da criança com
dor oncológica e de sua família, considerando que a doença de um membro favorece o desequilíbrio
e o adoecimento familiar, visando o cuidado integral, inserindo a família no cuidado, pois esta
também necessita de suporte e assistência, para que possa alcançar independência e administrar os
cuidados necessários à situação vivida. Palavra chave: Dor, Neoplasias, Criança, Família,
Enfermagem Holística.
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