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Os adolescentes valorizam a pertença a grupos de 
adolescentes com experiências similares, o intercâmbio de 
ideias e o estabelecimento de relacionamentos de ajuda, o 
que deve ser tido em conta na prática clínica e na criação 
de projetos de intervenção em enfermagem junto de ado-
lescentes que estejam a vivenciar o diagnóstico oncológico 
Uma sugestão possível para a prática de enfermagem, a 
título de exemplo, seria especificamente a criação de um 
ambiente promotor de atividades lúdicas e recreativas 
grupais para os adolescentes que facilite a vivência diag-
nóstica de forma gradual e adaptada.

A valorização das relações cuidativas entre os ado-
lescentes, no pós-diagnóstico, e os profissionais deve ter 
implicações na criação de orientações formativas dos ele-
mentos da equipa da saúde. Sugere-se a criação de orien-
tações formativas para os novos elementos que integrem a 
equipa, com vista a enfatizar as atitudes relacionais espec-
táveis e desejáveis da sua parte. Não descurando as espe-
cificidades individuais nas vivências do diagnóstico (reve-
ladas pelas particularidades de cada relato) é fundamental 
que os enfermeiros procedam, sempre, a uma avaliação 
cuidadosa de necessidades, planeamento e intervenção 
individualizada. Baseando-nos nos dados da investigação, 
as atitudes relacionais devem centrar-se, assim, em mani-
festações de atenção, presença, disponibilidade, escuta 
ativa, comunicação terapêutica, respeito, confiança e sen-
tido de humor. 
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