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CUIDADOS DE ENFERMAGEM NO RETINOBLASTOMA 
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Introdução: O retinoblastoma é um tumor intraocular maligno congênito que acomete a retina. É causado 

pela mutação do cromossomo 13, que impede a produção dos sinais naturais que interrompem o 

crescimento das células da retina, ocasionando leucocoria, seguida pelo estrabismo. Para o diagnóstico é 

importante escutar cuidadosamente os relatos dos familiares em relação a suspeita de anormalidades no 

olho da criança. A maioria dos casos ocorrem unilateral não sendo hereditário, já quando ocorrem casos de 

retinoblastoma bilateral é hereditário. O diagnóstico clínico se dá através de ressonância magnética, 

tomografia computadorizada e biópsia tecidual. O tratamento é realizado através de radioterapia, 

quimioterapia, braquiterapia, quando a doença já está avançada com invasão do nervo óptico e não há 

possibilidade de recuperação da visão é feito enucleação. Objetivo: elencar os possíveis diagnósticos de 

enfermagem e cuidados para esses pacientes. Metodologia: O trabalho sobre a doença foi proposto na 

disciplina de Saúde da Criança, após a decisão do tema do trabalho iniciou-se pesquisa com os descritores: 

transtorno de visão, neoplasias oculares e retinoblastoma. Resultados: Diante do caso apresentado foram 

elencados os possíveis diagnósticos de enfermagem: Síndrome do estresse por mudança relacionado à 

resposta psicossocial de adaptação de um indivíduo a uma mudança de vida significativa evidenciado pelo 

diagnóstico de retinoblastoma. Os cuidados de enfermagem incluem: Escutar ativamente, terapia 

ocupacional, apoio emocional, apoio a tomada de decisão, promoção da esperança, promoção da capacidade 

de resiliência, estabelecer metas mútuas. Conclusão: O retinoblastoma é uma doença que acomete crianças, 

nenhum familiar ou cuidador está preparado para lidar com essas situações, principalmente tratando-se de 

um tumor, gera muitas vezes desesperos para a família, por isso que ao tratar a criança diagnosticada com 

retinoblastoma é necessário ter um olhar holístico e pensar também nos pais ou dos cuidadores, oferecendo 

suporte emocional, ajudar a enfrentar a situação e poder oferecer uma boa estrutura para essa criança.  

Descritores: Transtorno de visão. Neoplasias oculares. Retinoblastoma. 
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