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RESUMO 

 

Os cuidados paliativos na oncologia pediátrica são considerados como desafiantes em termos de 
pesquisas, bem como para a equipe multiprofissional, na prevenção, no cuidado paliativo, mostrando 
as lacunas na produção científica brasileira. Esta pesquisa originou-se a partir da análise na literatura 
de 33 artigos, sendo utilizado a metodologia revisão literária e uma análise exploratória e descritiva 
dos resultados encontrados. A investigação dos dados fora baseada em um período de 2005 a 2021, 
sendo originados na base de dados: PUBMED, SCIELO, LILACS e GOOGLE ACADÊMICO. Este 
artigo foi desenvolvido com a finalidade de compreender e analisar a importância da aplicação dos 
cuidados paliativos precoce e seu impacto na vida da criança oncológica. Os resultados encontrados 
na literatura evidenciou a importância da aplicação dos cuidados paliativos precoces na criança com 
câncer se esta for diagnosticada precocemente, tais cuidados trazem pontos positivos, como: alívio 
do sofrimento, diminuição da depressão, da ansiedade, aumento do tempo de sobrevida com 
qualidade, melhora significativa dos sintomas da dor, de ordem física, psicológica, social e espiritual, 
diminuição da carga emocional, aumento do conforto da criança e da família, bem como a redução 
dos custos dos CPP para as instituições. É imprescindível os cuidados fornecidos pelos enfermeiros, 
devendo estes procurarem se aperfeiçoar cada vez mais sobre os cuidados paliativos e oncologia 
pediátrica. 
 
Palavra-chave: Cuidados paliativos, Oncologia pediátrica, Diagnóstico precoce, Aumento da 

Sobrevida, Enfermeiro. 

Linha de Pesquisa: Saúde da criança, Impacto, Cuidados paliativos, Abordagem precoce, Câncer na 

criança, Papel do enfermeiro. 

 

ABSTRACT 

Palliative care in pediatric oncology is considered a challenge in terms of research, as well as for a 

multidisciplinary team, in prevention, in palliative care, showing gaps in Brazilian scientific production. 

This research originated from the analysis of 33 articles in the literature, using the literature review 

methodology and an exploratory and descriptive analysis of the results found. Data investigation 

based on a period from 2005 to 2021, originating in the database: PUBMED, SCIELO, LILACS and 

GOOGLE ACADEMIC. This article was developed with the aim of understanding and analyzing the 

importance of applying early palliative care and its impact on the life of cancer children. The results 

found in the literature evidenced the importance of applying early palliative care to children with cancer 

if they are diagnosed early, such care brings positive points, such as: relief from suffering, reduction of 

depression, anxiety, increased time for quality survival, improvement in physical, psychological, social 

and spiritual pain symptoms, decrease in emotional burden, increase in child and family comfort, as 

well as reduction of PPC costs for institutions. The care provided by nurses is essential, and they 

should seek to improve themselves more and more on palliative care and pediatric oncology. 
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1.INTRODUÇÃO 

 

 O número crescente de pessoas em condições crônicas é prevalente em 

muitos países, calcula-se que 69% a 82% dos indivíduos que morrem em países de 

alto rendimento poderiam ser beneficiados pelos cuidados paliativos (CP). Muitos 

pacientes com patologias crônicas podem morrer de forma inesperada, com isso 

aumentaria a proporção de mortes inesperadas para 40% (MURTAGH, et al. 2014).  

 Segundo Xavier, et al., (2017) a falta de instrumentos vigentes e práticos para 

detecção de pacientes que necessitam de cuidados paliativos precoces (CPP) é um 

dos obstáculos mais importantes, tais ferramentas são desenvolvidas para 

desencadear uma melhor abordagem com qualidade em CP. Faz-se necessário o 

desenvolvimento de políticas públicas de saúde nacional com o intuito de capacitar 

os serviços prestadores de cuidados primários e outros relacionados para que 

possam fornecer os CP de forma precoce antes do encaminhamento para os 

serviços especializados.  

 Diante disso, a doença crônica que apresenta maior mortalidade no brasil 

entre a faixa etária de 0 a 19 anos é o câncer infanto-juvenil, o qual mundialmente 

representa a primeira causa de terminalidade em crianças e adolescentes acima de 

1 ano (MINISTÉRIO DA SAÚDE, INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER; 2014). 

Estima-se que 12.000 crianças nesta faixa etária foram diagnosticadas com câncer, 

apresentando uma letalidade entre 10 e 20% (INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER, 

2016). 

 Segundo Nunes et al., (2018) quando o diagnóstico de câncer é realizado de 

forma precoce e seu tratamento é iniciado imediatamente, existe chances de 

controlar e curar a doença, estima-se que em torno de 70%. A criança e sua família 

devem receber os cuidados direcionados a suas condições psicossociais e físicas, 

os quais devem ser focados na promoção da qualidade de vida durante o percurso 

da patologia, sendo considerado como a melhor medida, a inserção dos CPP 

(MOLINARI, et al., 2019).  
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Desse modo, esta pesquisa tem o intuito de responder a pergunta norteadora 

deste artigo: a aplicação dos cuidados paliativos de forma precoce causa algum 

impacto na vida de uma criança com câncer? por meio de uma pesquisa na literatura 

para obtenção de informações. 

Este artigo foi desenvolvido com a finalidade de compreender e analisar a 

importância da aplicação dos cuidados paliativos precoces na pediatria, identificando 

assim na literatura o papel do enfermeiro frente a aplicação dos cuidados paliativos 

na vida de uma criança oncológica. 

 A vista disso, tem como intuito mostrar o impacto dos cuidados paliativos 

aplicados precocemente na vida da criança e quais são as atribuições do enfermeiro 

frente a estes cuidados paliativos, por meio da metodologia utilizada, qualitativa, 

revisão literária e uma análise exploratória e descritiva dos resultados encontrados, 

com a finalidade de coadjuvar com os profissionais enfermeiros especializados ou 

não em oncologia pediátrica. A investigação dos dados fora baseada na análise 

literária em um período de 2005 a 2021, sendo originados na base de dados: 

PUBMED, SCIELO, LILACS e buscador eletrônico GOOGLE ACADÊMICO. 

 

2.DESENVOLVIMENTO  

 

Nos últimos tempos, algumas pesquisas evidenciaram as vantagens da 

inserção precoce de CP na trajetória da doença, integrado com terapias 

coadjuvantes, similarmente, a Organização Mundial da Saúde (OMS) definiu que os 

CP devem ser iniciados no começo da doença, com a finalidade de melhorar e 

prorrogar a vida do doente (DELGADO, et al. 2017). 

 A priori, no Brasil os CP oncológicos não detêm de uma estrutura pública 

adequada para atender a demandas atuais, a pior situação é explícita no setor 

privado. Desse modo, fica evidente que a especialidade de oncologia pediátrica se 

apresenta em desenvolvimento. Entretanto, as organizações não-governamentais, 

governos, sociedades médicas e de enfermeiros confirmam a importância dos 

cuidados paliativos e confirmam a inserção destes aos programas de saúde pública, 

porém sua integração nos serviços é complexa, pois resulta da flexibilidade de 

recursos (SILVA; HORTALE, 2006). 
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 Neste contexto, segundo Silva, Hortale (2006), o número crescente de idosos 

e o aumento de casos de câncer são considerados condições desafiadoras para o 

sistema de saúde brasileiro, visto que faltam alicerces de programas de cuidados 

paliativos de qualidade. 

A American Heart Association/American Stroke Association publicou em 2016 

uma nota a qual informava que as pessoas com doenças cardiovasculares avançada 

e com acidente vascular cerebral deveriam ser integradas no início de seus 

tratamentos os cuidados paliativos precoces durante todo o percurso da doença, 

bem como em todas as doenças crônicas avançadas (DELGADO, et al. 2017). 

 Com isso, a OMS também em 2002 acabou definindo os CP para as crianças 

como, “o cuidado total ativo do corpo da criança, mente e espírito, e também envolve 

dar apoio a família”. Somando-se a isso, relatou sobre as principais barreiras para o 

desenvolvimento do CP, exemplificando: falta de políticas que apoie tais cuidados, 

falta de conhecimentos dos profissionais dos princípios e práticas norteadoras do 

CP, falta de medicamentos opióides para minimizar a dor 80% da população mundial 

não consegue acesso, implementação de programas de CP desigual 

internacionalmente pela deficiência de políticas que forneçam o apoio necessário. 

Segundo Heleno (2013), existem alguns princípios essenciais dos cuidados 

paliativos, dentre eles: a atenção centrada na criança, orientação da família, da 

relação interpessoal, cuidados focados no alívio do sofrimento, bem como na 

melhoria da qualidade de vida da criança e também de sua família. Os CP 

apresentam como finalidade minimizar o sofrimento e os sintomas das doenças, 

resguardar a dignidade humana da criança, atendendo suas necessidades 

imediatamente, auxiliar a família na perda e no processo de luto, bem como auxiliar 

na expressão de sentimentos. Contudo, as condições estabelecidas no tratamento 

devem ser levadas em consideração os desejos e valores da criança, pais e 

familiares. 

Com as progressões da tecnologia no campo da pediatria oncológica, ocorreu 

modificações na assistência do tratamento prestado, fazendo com que houvesse 

mudanças na perspectiva conceitual de uma patologia aguda para uma crônica, 

refletindo assim na forma de tratar e no aumentando da taxa de cura de 70% a 90% 

quando diagnosticados e tratados de forma precoce. Portanto, é imprescindível a 
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aplicação dos CPP paralelo às medidas terapêuticas, para fornecer uma qualidade 

de vida eficiente e o apoio integral para o binômio criança/família (LAWRENZ et 

al.,2016; SNAMAN et al., 2018). 

 Em pediatria, o modelo de cuidados paliativos é utilizado em crianças com 

condições graves de vida, especificamente no fim da vida. Entretanto, muitas 

crianças em condições crônicas ameaçadoras da vida poderiam beneficiar-se desse 

modelo de cuidados em toda a trajetória da doença oncológica (CROZIER; 

HANCOCK, 2012). 

O câncer pediátrico é diferente do adulto que está relacionado com fatores 

tabagistas, alimentares e hábitos de vida, neste caso, atinge menores de 15 anos e 

está relacionado a fatores genéticos que geralmente afeta as células do sistema 

sanguíneo, os tecidos de sustentação, podendo apresentar origem embrionária, do 

sistema nervoso central, do tecido conectivo e vísceras. O câncer é definido como 

um crescimento descontrolado de células anormais podendo ocorrer em qualquer 

lugar do corpo e apresentar complicações como a metástase (NUNES et al., 2018; 

MONTEIRO, et al.,2014). 

A criança com câncer pode apresentar durante o processo da doença alguns 

sintomas, sendo estes: anorexia, dor, fadiga, dispneia, cefaleia, vômitos, náuseas, 

ansiedade, perda de peso, palidez inexplicável, caroços pelo corpo, depressão, 

irritabilidade, obstrução intestinal, confusão, anemia, alteração da marcha, do 

equilíbrio, hemiplegia, agitação e insônia (HELENO, 2013).  

De acordo com o protocolo de diagnóstico precoce do câncer pediátrico 

(2017), os fatores que vão definir a sobrevida da criança com câncer infanto juvenil 

são o diagnóstico precoce, tratamento prévio, a localização do câncer, a histologia, 

sua evolução, a biologia, podendo assim, ser estabelecido um melhor prognóstico.  

Quando uma criança é diagnosticada com câncer sua vida sofre um impacto 

muito rápido e intenso refletindo também na vida de sua família. Seu tratamento 

quando iniciado é longo e traumático afetando a todos os envolvidos de maneira 

biopsicossocial, sendo estes, a criança, a família e a equipe de saúde, sendo 

considerado uma peleja contra a morte (CROZIER; HANCOCK, 2012). Com base 

nisto, inicia-se a indagação sobre a vida, sobre os filosóficos-existenciais, onde a 
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destruição social parece preceder o óbito de fato decorrente da doença terminal 

(BORGES; MENDES, 2012). 

Os métodos de imagens utilizados para o diagnóstico e monitoramento da 

evolução do câncer infantil são: radiografia convencional, tomografia 

computadorizada, ressonância magnética e ultrassonografia, inclusive o uso de 

marcadores tumorais para facilitar o acompanhamento da patologia cancerígena. As 

categorias mais utilizadas como forma de tratamento são: a radioterapia, a 

quimioterapia e a cirurgia, tais medidas utilizadas com o intuito de reintegrar a 

criança na sociedade e aumentar as taxas de sobrevidas (MUTTI; PAULA; SOUTO, 

2010). 

A leucemia, os linfomas e os tumores do sistema nervoso central são os tipos 

de câncer que acometem as crianças, sendo a leucemia o mais comum em menores 

de 15 anos. A astrocitoma e o meduloblastoma são os tumores mais predominantes 

do sistema nervoso central (SNC), atingindo mais o sexo masculino em menores de 

15 anos, representando 20% dos tumores na criança. E o terceiro tipo de neoplasias 

malignas pediátricas são os linfomas. Tais tumores pediátricos do ponto de vista 

clínico, evidenciam-se menores períodos de latência, evoluindo de forma invasiva e 

rápida, todavia reagem melhor ao tratamento (INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER, 

2016).  

Dentre as intervenções do CP na vida da criança algumas delas refere-se a 

musicoterapia, educação, luto, aconselhamento para a família, suporte social e 

espiritual, sendo estas atividades desenvolvidas por uma equipe multiprofissional 

como médico, enfermeira, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, assistentes 

sociais, psicóloga, educadores entre outros (HELENO, 2013). 

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (2010), de 05% a 10% de todas as 

cancerologias pediátricas são representadas por tumores nos rins, destes 95% são 

considerados nefroblastomas. Assim como, destes tumores do SNC simpático 7,8% 

são neuroblastomas. Por analogia, 4% a 8% são sarcomas de parte moles 

condizente com a maior parte dos cânceres malignos infantis. 

Entretanto de acordo com Mattos (2016), observou que mesmo com o avanço 

das tecnologias e medidas terapêuticas e o tratamento sendo aplicado de forma 
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precoce no câncer infantil, estima-se que 30% dos clientes infantis sendo tratados 

no Instituto Nacional de Câncer, decorrente da evolução da patologia, morreram. 

Conforme, Mutti; Paulo e Souto (2010), concluíram em sua pesquisa que no 

percurso do tratamento é imprescindível a presença da mãe e da família, uma vez 

que o câncer na criança causa um impacto imensurável em suas vidas. 

A família da criança neste percurso sofre grandes impactos decorrentes dos 

períodos de internação, reinternações constantes, terapias agressivas, dificuldade 

no distanciamento da família, dificuldade para compreender o diagnóstico, dor e 

sofrimento psicológico (CAMPOS, et al., 2007). 

O profissional de enfermagem deve buscar além da graduação sobre esta 

temática, pois na grade curricular é raramente abordada, devendo prover um 

aprofundamento nos cuidados paliativos ou uma especialização futura em oncologia. 

O profissional é responsável pela execução do tratamento terapêutico, 

proporcionado o alívio da dor, dos sintomas, assim como dos cuidados na 

assistência, devendo promover conforto abrangendo todas as necessidades física, 

espiritual, emocional e social, atingindo o cliente e a família de forma que reduza 

seus sofrimentos (SILVA; ASSIS; PINTO, 2021). 

É muito importante que o enfermeiro estabeleça uma boa relação com a 

criança oncológica, para que seja realizado uma assistência integralizada e 

humanística, atendendo melhor suas necessidades, bem como estabelecendo uma 

comunicação efetiva visando a conquista da confiança tanto do paciente como o da 

família, deixando bem explícito a informação ao longo do processo (FRANÇA; et 

al.,2013; (ANDRADE; et al., 2019). 

Inclusive, o enfermeiro quando possui habilidades de observação e 

comunicação, embora o paciente infantil não relate muito suas dores, somente por 

expressões, olhar ou toques, o profissional de enfermagem consegue detectar a 

mudança de comportamento e executar os cuidados necessários. Além disso, o 

comunicar e o brincar é de suma relevância, uma vez que, desperta no cliente 

risadas sendo de suma importância neste contexto, logo, o enfermeiro saber se 

comunicar e relacionar neste percurso do cuidado paliativo, é significativo (FRANÇA; 

et al.,2013).  
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Silva et al., (2015), concluíram em sua pesquisa que os profissionais que 

trabalham constantemente com pacientes oncológicos pediátricos lidam 

continuamente com a dor e a morte e é necessário que os sentimentos destes sobre 

o luto sejam também cuidados e trabalhados. Os profissionais que pertencem a 

distintas categorias, desenvolvem laços afetivos com as crianças e familiares, 

apresentando duas vertentes, uma onde facilitam a linha de cuidado e outra que 

sofrem em conjunto com a família. Contudo, a equipe por meio do projeto 

terapêutico elaborado visa inserir a família na construção deste, para que se torne 

envolvida e norteadora do tratamento oncológico da criança. 

Assim, segundo Andrade e outros autores, (2019) por meio de uma pesquisa 

realizada com objetivo de analisar a importância dos CP, compreenderam que o 

enfermeiro apresenta um papel imprescindível no provimento dos CP, assim como a 

contribuição na aceitabilidade do diagnóstico pelo paciente, orientando-o e sua 

família de forma integral durante este processo. 

 Pela mesma razão, com a publicação do livro “Cancer Pain Relief and 

Palliative Care In Children” em 1998, sendo o primeiro livro desenvolvido pela 

Organização Mundial da Saúde que abordou sobre os CP infantil, destacando que 

este deve ser introduzido no momento do diagnóstico, sem ter em conta o 

prognóstico. Assim como, outras instituições internacionais ressaltaram sobre a 

relevância da adoção dos cuidados paliativos pediátricos oncológicos (CPPO) como 

marcos essenciais na cancerologia pediátrica, dentre elas: a Sociedade 

Internacional de Oncologia Pediátrica (SIOP) e a Academia Americana de Pediatria 

(CHENG, et al. 2019). 

 De acordo com um estudo que aconteceu em seis centros de tratamento do 

câncer infantil na Alemanha, onde 48 pais foram entrevistados, concluíram que 48% 

das crianças morrem em suas residências, mesmo que 88% creem que o local mais 

apropriado para falecer seja a própria casa. Com isso, 41% dos pais determinaram 

que seja aplicado os cuidados paliativos no domicílio para a criança e 88%avaliam 

estes cuidados como bons, sendo estes essenciais. Destes, 64% dialogam com a 

equipe sobre o processo de seus filhos e 36% não conversam (HECHLER et al.,2008).  

 Segundo Molinari; Moraes; Iglesias (2019), mediante a análise de artigos, 

observaram que as crianças e adolescentes os quais receberam os CPPO no fim de 
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suas vidas, apresentavam alguns impactos em suas vidas, sendo estes: diminuição 

da quantidade de internações na unidade de terapia intensiva (UTI), submetidas a 

menos procedimentos médicos, sendo mais fácil debaterem sobre o prognóstico e o 

fim de vida com familiares e cuidadores. Também ocorreu com a aplicação dos CP 

precoces a diminuição da intubação nas 24 horas antes do óbito. Concluindo assim, 

que quanto mais cedo estes aplicados na vida da criança oncológica maior serão os 

benefícios e impactos alcançados durante o percurso do tratamento.   

 Os tratamentos curativos e cuidados paliativos são ações complementares e 

integradas. Segue imagem de um gráfico demonstrando a importância e o impacto 

na vida das crianças se iniciado os CP precocemente (PIVA; GARCIA; LAGO, 2011):  

 
Figura 1: Representação ilustrativa das ações paliativas em pediatria relacionadas 
com o prognóstico da doença até o momento do óbito.  

 
FONTE: Adaptado por PIVA; GARCIA; LAGO (2011), Pág. 80. “Dilemas e dificuldades envolvendo 
decisões de final de vida e oferta de cuidados paliativos em pediatria”. 
 

 Nota-se que, quando os cuidados paliativos precoces pediátricos são 

iniciados imediatamente no diagnóstico da doença, a criança apresenta uma 

probabilidade de prolongamento da vida durante este percurso e mesmo após o 

falecimento desta as ações paliativas pós morte continua sendo usadas para poder 

fornecer apoio para os familiares da criança. 

 Na literatura é evidente que os países desenvolvidos realizam a requisição 

dos CP com demora e nem é proporcionado para todas as pessoas que necessitam. 

As crianças menores de um ano internadas em unidade de internação pediátrica e 

neonatal, segundo um estudo, o CP fora solicitado 2 dias e meio anterior ao óbito e 
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sendo este oferecido para menos de 15% dos óbitos. Por consequência de atitudes 

assim, a Academia Americana de Pediatria em 2000 divulgou que os pediatras 

gerais e das subespecialidades pediátricas devem ser treinados e capacitados para 

fornecer o CP precoce infantil (AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS., 2000). 

 Observa-se que, o impacto que os CPP trás para a vida do cliente tanto para 

o paciente oncológico pediátrico quanto para adultos com câncer, são: alívio do 

sofrimento, diminuição da depressão, da ansiedade, aumento do tempo de 

sobrevida com qualidade, melhora significativa dos sintomas da dor, de ordem física, 

psicológica, social e espiritual, bem como a redução dos custos dos CPP para as 

instituições (HIGGINSON; EVANS, 2010). 

 De acordo com, Bharadwaj et al., (2016) por meio de uma pesquisa, 

evidenciou que os CP apresentaram grandes benefícios em uma rede de sete 

hospitais a qual observaram que tais cuidados paliativos aplicados na primeira 

consulta, em menos de 48 horas resultou na redução de 40% da admissão e 

diminuição de 61% na readmissão, com isso, identificaram uma notável redução nos 

custos nos serviços prestados. 

 Compreende-se que, com a aplicação dos CP precoce o foco é centralizado 

na criança para que possa receber uma melhora na qualidade de sua vida e de sua 

família, diminuindo assim, o impacto emocional e a carga biopsicossocial decorrente 

da doença, fornecido pela equipe multiprofissional que presta assistência de forma 

integral e humanística (MACIEIRA; PALMA, 2011). 

 Os CP precoce preparam a família, a criança, e todos os envolvidos para um 

possível luto, auxiliando-os para lidarem da melhor forma com a circunstâncias 

existentes, objetivando assim melhores resultados no tratamento (WEAVER et al., 

2015).  

  É imprescindível uma escuta qualificada em todo este contexto, pois acolher 

esta criança e sua família da melhor forma possível proporciona um ambiente 

terapêutico mais agradável, com carinho e atenção direcionado, apoiando e estando 

sempre perto, monitorando os sintomas e minimizando o sofrimento (WONG, 2006). 

 O CP em pediatria tem sido pouco evidenciado na literatura, mostrando 

poucos resultados sobre o tema mencionado (COSTA; CEOLIM. 2010). 

 



11 

 

3.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Certamente, com este estudo nota-se que os cuidados paliativos pediátricos 

além de ser direcionados para a criança também abrange a família e o cuidador, 

com a finalidade de prestar uma assistência integral sem que haja a presença de 

lacunas durante o tratamento executado pela equipe multiprofissional. 

 Compreende-se nesta revisão que, é de suma importância que o diagnóstico 

do câncer seja realizado precocemente para que os cuidados paliativos sejam 

aplicados de forma precoce desde o início até a pós morte para a família, junto com 

as medidas preventivas e curativas. 

 Diante dessa problemática, respondo à pergunta que orientou esta pesquisa: 

"a aplicação dos cuidados paliativos de forma precoce causa algum impacto na vida 

de uma criança com câncer?”. De acordo com os dados acima, conclui-se que as 

crianças quando diagnosticadas precocemente e iniciados os cuidados paliativos 

precoces sentem menos impacto da doença, pois torna-se menos agressiva com a 

aplicação dos cuidados. 

 Visto que, tais cuidados aplicados precocemente causa na criança uma 

diminuição do impacto não só da patologia como biopsicossocial, do sofrimento, da 

dor, aumentando a sobrevida, podendo até levar à cura, assim como, uma melhora 

da qualidade de sua vida e de sua família, sendo fornecidos pela equipe 

multiprofissional tal assistência de forma integral e humanística. 

 Compreende-se neste estudo que, os profissionais prestadores da assistência 

oncológica pediátrica devem ser especializados ou carregarem consigo o 

conhecimento e embasamento científico, para melhor prestar o atendimento para 

estas crianças e seus familiares transmitindo confiança e segurança na assistência. 

 Neste sentido, os dados desta análise da literatura demonstraram a 

importância da atuação do enfermeiro, o qual fica a maior parte do tempo com o 

cliente, por meio desta pesquisa observa-se a importância que o vínculo criado, a 

confiança mútua, a comunicação efetiva e a empatia têm no desenvolvimento da 

patologia da criança, refletindo positivamente na qualidade de vida durante todos os 

dias desse processo. 
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 Conclui-se que, os CP precoce corroboram para uma melhora significativa na 

vida da criança, quando por meio de um plano realizado por toda a equipe, onde a 

partir de uma abordagem humanizada caminham contra a doença que ameaça a 

vida da criança, sendo proporcionado em um ambiente agradável e acolhedor. 

 Existem poucos estudos evidenciando com clareza os pontos positivos 

causados pela admissão dos cuidados paliativos precoces pediátricos, ficando 

sugestões para futuras pesquisas sobre o tema em questão. 
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