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Introdução: Os cuidados Paliativos se destacam e evoluem cada vez mais para proporcionar um
atendimento com olhar diferenciado ao paciente. Esses cuidados apresentam uma linha
multidimensional, que enfatizam a importância dos aspectos sociais, psicológicos e espirituais
(LIMA, 2018). Segundo a Organização Mundial da Saúde, o cuidado paliativo visa melhorar à
qualidade de vida dos pacientes, tanto de adultos como de crianças e de seus familiares que
enfrentam problemas associados a doenças. Promover medidas preventivas que aliviam o
sofrimento por meio de ações de investigação precoce, avaliação e tratamento da dor e também de
outros problemas físico são ações desenvolvidas na atenção paliativa (WORLD HEALTH
ORGANIZATION, 2017). É de suma importância que toda a equipe multiproﬁssional trabalhe de
forma integrada, que o principal objetivo seja o alívio do sofrimento e que apresente características
como empatia, compaixão, tempo e dedicação (DADALTO; AFFONSECA, 2018). Diante dessas
considerações justiﬁca-se que esse estudo oportuniza a disseminação do conhecimento para a
equipe de enfermagem sobre os cuidados paliativos e a idealização da inclusão de práticas para
prestar um atendimento qualiﬁcado e humanizado, com vistas a proporcionar uma melhor
qualidade de vida a essas crianças que precisam de cuidados especiais e também oferecer suporte
a família.
Objetivo: Relatar a experiência de uma ação de educação em saúde sobre a assistência de
enfermagem ao paciente pediátrico em cuidados paliativos.
Metodologia: Trata-se de um relato de experiência suscitado a partir da disciplina de projeto de
intervenção proﬁssional e aplicado no âmbito hospitalar no 8º semestre do curso de graduação em
enfermagem de uma Universidade da região Noroeste do Rio Grande do Sul. Desenvolvido no
período de julho a dezembro de 2018 com a equipe de enfermagem de uma unidade de internação
pediátrica.
Resultados: A aplicação do projeto foi realizada com a equipe de enfermagem da unidade
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pediátrica. Trabalhou-se com a apresentação sobre o tema e em seguida foi demostrado através de
um vídeo a importância dos cuidados paliativos. Após o vídeo algumas participantes relataram
sobre os cuidados prestados na pediatria e algumas experiências já vivenciadas com pacientes
paliativos e suas famílias. Durante a intervenção foi perceptível que a equipe estava envolvida e
interessada em buscar mais conhecimento cientíﬁco. As integrantes apresentaram pontos positivos
e interagiram durante a apresentação com trocas de conhecimento e a busca de reﬂexões sobre a
importância da continuidade e promoção de cuidados paliativos em um ambiente permeado por
rotinas. O comprometimento da equipe nas ações prestadas, como criando ambientes mais
acolhedores e atendimento qualiﬁcado, requer que a enfermagem esteja aperfeiçoado e em busca
de conhecimentos atualizados para promover melhora no cuidado. Nesse sentido, a educação
permanente compreende ações de promoção e desenvolvimento do processo na busca de
qualiﬁcação do proﬁssional (PASCHOAL; MANTOVANI; LACERDA, 2006).
Conclusões: Compreendemos que a educação em saúde auxilia o desenvolver de estratégias no
aprimoramento de ações de capacitação da equipe de enfermagem. Se faz importante que a
equipe preste um atendimento voltado aos cuidados integrais, que atenda às necessidades da
criança e ofereça um suporte a família.
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