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RESUMO: 

Introdução:  Como os adultos, as crianças também são acometidas por doenças graves, infelizmente muitas 

dessas doenças não possuem possibilidades terapêuticas de cura. Esse mal prognóstico geralmente é 

vivenciado com muitas dificuldades, dores, e angústias por todos os envolvidos. Nesse viés, na tentativa de 

amenizar o sofrimento do paciente e melhorar a qualidade de vida desse e de seus familiares, uma equipe 

multidisciplinar lança mão do cuidado paliativo. Objetivo: Tem como objetivo geral refletir sobre a 

importância dos cuidados paliativos prestados à criança acometida em doenças terminais e sobre a eficácia 

desse cuidado. Quanto aos objetivos específicos, visa pesquisar sobre como é feita a comunicação para a 

criança e familiares referente ao seu estado terminal, entender como se dá a aceitação do cuidado paliativo 

e discorrer sobre os comportamentos, tanto das crianças em fase terminal, quanto de seus familiares em 

relação aos cuidados paliativos. Metodologia: Foi elaborado com base em uma revisão bibliográfica com 

característica descritiva exploratória, realizado nas bases de dados: LILACS, BDENF e SCIELO com 

abordagem qualitativa, além de pesquisas em outras bases de dados como artigos científicos, revistas e 

livros. Resultados: Diante da literatura estudada, para os resultados do presente estudo, constata-se que as 

intervenções em cuidados paliativos devem começar após o diagnóstico e devem continuar durante todo o 

tratamento, nota-se os cuidados paliativos em Pediatria não são somente sobre a morte, pelo contrário, são 

sobre a ajuda à criança e família, empatia e acolhimento para conseguirem viver com toda a integridade um 

momento tão complexo nas suas vidas. Conclusão: Diante do exposto, tendo em vista que os cuidados 

paliativos sempre estiveram presentes ao longo da história, conclui-se que, um dos objetivos centrais da 

terapia paliativa é acrescentar e melhorar a qualidade de vida aos dias e não dias à vida, o que representa 

um grande desafio para toda a equipe, relacionando-o com a dignidade, acolhida e apoio. 
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