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PALLIATIVE CARE IN NEONATOLOGY: A PARADIGM CHANGE

Introduction. Palliative care in neonatology involves a vision cen-
tered on the baby and his family. Assistance is not only focused 
on healing, but also on management of discomfort, support for 
family members, and parental involvement in decision making. 
Objetive. Provide interdisciplinary care centered on the neonate 
and his / her family, supporting the physical, psychosocial and 
spiritual symptoms, helping in the decision process after the di-
agnosis of severe fetal disease. Methods. The interdisciplinary 
group “Caring for Life” was created in June 2017, which meets 
fortnightly for discussion of cases, scientific study and pipeline 
planning. Results. In the period from June 2017 to October 2018, 
27 interdisciplinary team meetings were held, and 29 patients 
were attended, 5 of them being followed from the gestation pe-
riod. There was sharing of information, providing explanations 
about procedures and welcoming feelings. In addition, unnec-
essary invasive procedures, skin-to-skin contact between the 
parents and the baby, avoidance of visiting hours, religious cer-
emonies, and farewell rituals in cases of death were avoided. 
Conclusion. The integral support to the family of a baby with 
diagnosis of serious illness can contribute to the understanding 
and elaboration of the situation, making possible the strengthen-
ing of the confrontation of this family. The practice in a palliative 
care team has provided professionals with the widening and sen-
sitization of the gaze regarding the process of care, illness and 
death, qualifying care.

Keywords: Palliative care, neonatology, interdisciplinary health 
team.
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INTRODUCTION 

Palliative care was defined by the World Health 

Organization (WHO) in 1990 and redefined in 

2002 as an approach that improves the quality 

of life of patients and families facing problems 

associated with disease through prevention and 

alleviation of suffering. through early 

identification, correct assessment and treatment 

of pain, and other physical, psychosocial and 

spiritual problems. 1 

Most Brazilian hospital institutions do not have a 

guideline on how to care for their patients who 

have a life-threatening disease, nor do they 

record how these last moments are experienced 

by patients and their families. Patients with a 

poor prognosis or out of therapeutic possibility 

accumulate in hospitals, often receiving 

inadequate care, focused merely on trying to 

cure, using high-tech invasive methods. 2 

These approaches often ignore suffering and 

are unable, due to lack of adequate knowledge, 

to treat the most prevalent symptoms. It is not an 

attitude contrary to technological medicine, but 

an incentive to reflect on a change of conduct in 

the face of human mortality, trying to balance 

scientific knowledge with humanism, to rescue 

the dignity of life and the possibility of dying. in 

peace. 

To minimize this complex and challenging 

picture of reality, Palliative Care (PCs) is 

presented as a way to innovate and humanize 

health care, gaining visibility in Brazil in the last 

decade. It is a modality of care that improves the 

quality of life of patients and their families in the 

face of problems associated with life threatening 

illnesses or diseases, through prevention and 

relief of suffering, early identification, 

impeccable assessment and treatment of pain. 

.3 

Unlike curative medicine, PCs are primarily 

focused on integral care, intervening not only in 

physical symptoms, but also in social, emotional 

and spiritual symptoms. It is carried out by a 

multidisciplinary team, as the proposal is to take 

care of the individual in all aspects, and this 

requires complementing knowledge and sharing 

responsibilities. The demands are the most 

differentiated and are resolved together, always 

focused on caring for the patient and their 

families, and may start at diagnosis and extend 

until after death, with the grieving process. One 

of the major goals of this new approach to health 

is to include a quality of life day by day rather 

than day by day, where the dream of healing 

gives way to caring skills, focused on suffering, 

dignity and support.4 

The possibilities for clinical and therapeutic 

intervention of PCs are based on the various 

areas of medical science knowledge and 

specific knowledge. The World Health 

Organization (WHO) reaffirmed in 2002 the 

principles governing the work of the 

multidisciplinary team of PCs, which include: 1. 

Promoting pain relief and other unpleasant 

symptoms; 2. Affirm life and regard death as a 

normal process of life; 3. Do not accelerate or 

postpone death; 4. Integrate psychological and 

spiritual aspects in patient care; 5. Provide a 

support system that enables the patient to live as 

actively as possible until the moment of death; 6. 

Provide support system to assist family 

members during the patient's illness and cope 

with grief; 7. Multiprofessional approach to 

addressing the needs of patients and their 

families, including bereavement follow-up; 8. 

Improve the quality of life and positively 

influence the course of the disease; 9. It should 

be started as early as possible, along with other 

life-prolonging measures such as chemotherapy 

and radiotherapy, and include all research 

necessary to better understand and control 

stressful clinical situations.5 

The indication of PCs also extends to the 

neonatal period, as it involves a child-centered 

view, preventing, identifying and treating these 

patients suffering from chronic, progressive and 

advanced disease, and their surroundings, their 

families and the teams that serve them. The 

global estimate of children requiring CPs is 

approximately 1.2 million, where the greatest 

need is for patients with congenital anomalies, 
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followed by difficult-to-predict neonatal 

conditions.6 

 In 2013, more than 26,000 neonatal deaths 

occurred in Brazil, the main complications 

related to extreme prematurity and low birth 

weight, congenital malformations, sepsis and 

other complications occurring at delivery. These 

data confirm the main causes reported in the 

literature in which PCs would be beneficial.7 

For purposes of eligibility criteria, in Latin 

America, the classification developed by the 

Pediatric Association for Palliative Care (ACT) 

and the Royal College of Pediatrics and Child 

Health (RCPCH) in the United Kingdom is 

generally used, where this classification divides 

patients into four groups according to the 

expected clinical course are: I) Conditions for 

which curative treatment is possible but may fail; 

II) Conditions with no realistic chance of cure but 

whose survival can be significantly prolonged 

(by intensive treatments that allow long periods 

of normal activity); III) Progressive diseases with 

no realistic chance of cure (progressive 

deterioration from or before diagnosis); IV) 

Nonprogressive but irreversible diseases (with 

high chances of causing premature death due to 

complications) .8 

The newborn admitted to a Neonatal Intensive 

Care Unit (NICU) requires specific care due to 

its peculiarities, requiring the health team 

training and sensitivity to take care safely and 

comprehensively, with a look beyond the 

technical and scientific activities, giving 

emotional support. , seeking good 

communication with family members, involving 

them in the care of babies.9 

In this context, some members of the Januario 

Cicco Maternity School NICU health team 

(MEJC) created the multidisciplinary palliative 

care team, entitled “Caring for life”, with the 

purpose of promoting newborn and family care 

at all levels. aspects: physical, mental, spiritual 

and social. 

Objective 

Provide interdisciplinary care focused on the 

newborn and his family, assisting in the decision-

making process after the diagnosis of severe 

fetal disease, from pregnancy and after birth, 

supporting end-of-life physical, psychosocial 

and spiritual symptoms, providing 

comprehensive care. 

METHODOLOGY 

This paper is an experience report about a group 

of palliative care in neonatology, created in June 

2017, at Januário Cicco Maternity School 

(MEJC). The team consists of neonatologists, 

obstetricians, pediatric surgeons, nurses, 

nursing technicians, nutritionists, pharmacists, 

speech therapists, occupational therapists, 

psychologists, social workers and 

physiotherapists. 

The interdisciplinary group “Caring for Life” 

meets twice a month, lasting one hour, in the 

amphitheater of the institution. In one of the 

monthly meetings there is discussion of assisted 

cases and planning of conduct. In the other 

meeting there is a scientific study. For the 

purpose of this study, with the objective of 

optimizing the time and enriching the reflections 

on the themes addressed, four subgroups were 

divided, namely: communication, spirituality, 

professional education and behaviors. Each 

month one of the subgroups is responsible for 

choosing a text, presenting and conducting the 

discussion. 

As it is the only palliative care group in the 

maternity ward, it also responds to opinions and 

makes contact with families with the midwifery 

team, when in the situation of fetal diagnosis of 

serious injury. 

In addition to the team's internal meetings, 

interdisciplinary meetings are held with family 

members in the NICU's reception room, aiming 

to welcome feelings and emotions, as well as 

clarify doubts about the diagnosis, prognosis 

and possible behaviors to be adopted. Also, 

collecting memories for the family is encouraged 

by the team. 

RESULTS 
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From June 2017 to October 2018, 27 meetings 

of the interdisciplinary team were held, and 29 

patients were treated, 5 of them followed since 

pregnancy. 31% of the assisted babies were 

extremely premature and 13% had Edwards 

syndrome, according to the Brazilian Society of 

Pediatrics eligibility criteria for palliative care.10 

Interdisciplinary meetings were held with the 

family of these patients, where information was 

shared, explanations were provided about the 

procedures, and feelings were received. A 

listening space was provided in which parents 

could expose their doubts, fears and 

expectations regarding their child's 

hospitalization. The offer of emotional support to 

family members favors the approximation and 

strengthening of the bond between parents and 

the baby in palliative care. According to Silva11, 

the family should be looked after by the team as 

much as the patient. In this perspective, with 

family conference it is possible, through active 

listening, to clarify doubts, discuss feelings and 

reduce the present psychosocial distress. 

In addition, unnecessary invasive behaviors 

were avoided, flexibility was made during visiting 

hours, and skin-to-skin contact between parents 

and baby was encouraged12, as recommended 

by the Low-Weight Newborn Humane Care 

Standard. According to this standard, perinatal 

care should be qualified and humanized, 

promoting the participation of parents and family 

in neonatal care. Skin-to-skin contact should 

begin early and increasing from touch to 

kangaroo position. The performance of the 

palliative care team sought to individualize and 

individualize care, encouraging the insertion of 

parents and other family members in the NICU 

environment and routine and sensitizing them 

about the importance of interaction with the 

newborn. 

Parents of infants in palliative care sought to 

meet their spiritual needs and were offered the 

possibility of performing religious rituals such as 

prayers and prayers. About 20% of families 

chose to perform baptisms. These ceremonies 

allowed the entry of people whom the parents 

understood to be important to participate in this 

moment. 

Regarding religious ceremonies, Caldeira13 

presents the concept of spiritual care, and states 

that prayer is a practical form of spiritual care in 

the context of health. For this author, "any 

intervention that supports the link between the 

self, others, and the sacred, which facilitates 

empowerment and results in improved spiritual 

health can be understood as spiritual care." In 

this perspective, spiritual care is not restricted to 

a set of interventions, but to the planning of 

actions aimed at promoting well-being and 

meaning in life. It was noted that the use of 

spirituality in families with palliative care infants 

improved understanding of death and illness, 

increased adherence to treatment, and reduced 

stress and anxiety. 

Regarding death, as recommended in the 

Kangaroo Method care guidelines14, in view of 

significant clinical conditions of risk of death, the 

health team requested meetings with parents to 

discuss concerns about the baby's clinical 

condition. These meetings were held in the 

NICU's reception room, as it is a comfortable and 

private place. On these occasions, they were 

informed about what care was being offered with 

few results for the child, making clear the limits 

of the team in terms of new interventions. 

Parents were encouraged to express their 

doubts and express their feelings, and were 

encouraged to bring significant people to visit the 

RN. 

Parents were offered the opportunity to stay with 

their child throughout the death process, and 

were guaranteed the right to hold the baby in 

their lap and wear an outfit of their choice if they 

so wished. The family was informed that they 

could make photographic record of this parting 

moment. At the end, a memory "box" was 

delivered containing the bracelet, the bed 

identification paper, with the baby's footprint and 

a loving message from the team. 

CONCLUSION 
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Palliation in neonatology seeks to ensure the 

best quality of life for babies and their families 

through relief of signs and symptoms, 

psychological, social and spiritual support 

throughout the hospitalization process and even 

after death. To offer palliative care is to 

experience and share therapeutically moments 

of love and compassion, understanding that it is 

possible to make death worthy and to provide 

the patient and his family with support at that 

moment. 

The health team has the function of welcoming 

the family, providing time for listening and 

support for emotions. Care should be based on 

the values, goals, and needs of the patient and 

family members, including understanding of the 

disease, prognosis, and treatment options, 

seeking to understand expectations, and 

identifying treatment preferences. 

Providing effective and differentiated care in an 

individual's terminal phase is the responsibility of 

all healthcare professionals, each within their 

area of competence. Therefore, in order to offer 

comprehensive care, the entire team must be 

committed, prioritizing not only technical skills, 

but also sensitivity to patient care with no 

possibility of cure. 

Finally, it should be noted that no science will 

address the challenges posed above in isolation. 

Only theoretical and practical proposals, from an 

interdisciplinary perspective, can contribute 

significantly to the promotion of a more humane 

care, in which physical, emotional, psychosocial 

and spiritual pain are recognized and treated. 

The practice in a palliative care team provides 

professionals with the widening and awareness 

of the look at the process of care, illness and 

death, thus qualifying care. 
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INTRODUÇÃO 

Os cuidados paliativos foram definidos pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS) em 

1990, e redefinidos em 2002, como sendo uma 

abordagem que aprimora a qualidade de vida, 

dos pacientes e famílias que enfrentam 

problemas associados com doenças, através de 

prevenção e alivio de sofrimento, por meio de 

identificação precoce, avaliação correta e 

tratamento da dor, e outros problemas de ordem 

física, psicossocial e espiritual. 1 

Grande parte das instituições hospitalares 

brasileiras não possui uma diretriz sobre como 

cuidar de seus pacientes que tenham uma 

doença que ameace a vida, tão pouco registros 

de como esses últimos momentos são vividos 

pelos pacientes e seus familiares. Pacientes 

com prognóstico reservado ou fora de 

possibilidade terapêutica acumulam-se nos 

hospitais, recebendo muitas vezes assistência 

inadequada, focada meramente na tentativa de 

cura, utilizando métodos invasivos e de alta 

tecnologia. 2 

Essas abordagens quase sempre ignoram o 

sofrimento e são incapazes, por falta de 

conhecimento adequado, de tratar os sintomas 

mais prevalentes. Não se trata de uma postura 

contrária à medicina tecnológica, mas um 

incentivo à reflexão sobre uma mudança de 

condutas, diante da mortalidade humana, 

tentando o equilíbrio entre o conhecimento 

científico e o humanismo, para resgatar a 

dignidade da vida e a possibilidade de se morrer 

em paz.  

Para minimizar esse retrato complexo e 

desafiador da realidade, os Cuidados Paliativos 

(CPs) se apresentam como uma forma de inovar 

e humanizar a assistência na área da saúde, 

ganhando visibilidade no Brasil na última 

década. É uma modalidade de cuidado que 

melhora a qualidade de vida de pacientes e suas 

famílias, diante de problemas associados às 

doenças ou agravos que ameacem a 

continuidade da vida, através da prevenção e 

alívio do sofrimento, da identificação precoce, 

avaliação impecável e tratamento da dor.3 

Diferentemente da medicina curativa, os CPs 

têm como foco principal o cuidado integral, 

intervindo não somente nos sintomas físicos, 

mas também nos sintomas sociais, emocionais 

e espirituais. É realizado por uma equipe 

multidisciplinar, já que a proposta consiste em 

cuidar do indivíduo em todos os aspectos, e isto 

requer complementação de saberes e partilha 

de responsabilidades. As demandas são as 

mais diferenciadas e se resolvem em conjunto, 

sempre focadas no cuidado com o paciente e 

seus familiares, podendo começar no 

diagnóstico e se extender até após a morte, com 

o processo de luto. Um dos maiores objetivos 

dessa nova abordagem da saúde é incluir uma 

qualidade de vida aos dias e não dias à vida, 

onde o sonho da cura dá vez às habilidades do 

cuidar, voltado ao sofrimento, dignidade e 

apoio.4 

As possibilidades de intervenção clínica e 

terapêutica dos CPs baseiam-se nas diversas 

áreas de conhecimento da ciência médica e de 

conhecimentos específicos. A Organização 

Mundial de Saúde (OMS) reafirmou em 2002, os 

princípios que regem a atuação da equipe 

multidisciplinar de CPs, os quais se incluem: 1. 

Promover o alívio da dor e outros sintomas 

desagradáveis; 2. Afirmar a vida e considerar a 

morte como um processo normal da vida; 3. Não 

acelerar nem adiar a morte; 4. Integrar os 

aspectos psicológicos e espirituais no cuidado 

ao paciente; 5. Oferecer um sistema de suporte 

que possibilite o paciente viver tão ativamente 

quanto possível, até o momento da sua morte; 

6. Oferecer sistema de suporte para auxiliar os 

familiares durante a doença do paciente e a 

enfrentar o luto; 7. Abordagem multiprofissional 

para focar as necessidades dos pacientes e 

seus familiares, incluindo acompanhamento no 

luto; 8. Melhorar a qualidade de vida e 

influenciar positivamente o curso da doença; 9. 

Deve ser iniciado o mais precocemente 

possível, juntamente com outras medidas de 

prolongamento da vida, como a quimioterapia e 

a radioterapia e incluir todas as investigações 
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necessárias para melhor compreender e 

controlar situações clínicas estressantes.5 

A indicação de CPs se estende também ao 

período neonatal, pois envolve uma visão 

centrada na criança, prevenindo, identificando e 

tratando esses pacientes que sofrem com 

doença crônica, progressiva e avançada, e seu 

entorno, suas famílias e equipes que os 

atendem. A estimativa global de crianças que 

necessitam de CPs é de aproximadamente 1,2 

milhão, onde a maior necessidade se dá em 

pacientes com alguma anomalia congênita, 

seguido de condições neonatais de difícil 

prognóstico.6 

 Em 2013 ocorreram no Brasil mais de 26 mil 

mortes neonatais, sendo as principais 

complicações relacionadas à prematuridade 

extrema e ao baixo peso no nascimento, a 

malformações congênitas, sepse e outras 

complicações ocorridas no momento do parto. 

Esses dados confirmam as principais causas 

relatadas na literatura em que os CPs seriam 

benéficos.7 

Para fins de critérios de elegibilidade, na 

América Latina, geralmente se utiliza a 

classificação desenvolvida pela Associação 

Pediátrica para Cuidados Paliativos (ACT) e do 

Royal College de Pediatria e Saúde da Criança 

(RCPCH) no Reino Unido, onde esta 

classificação divide os pacientes em quatro 

grupos de acordo com o curso clínico esperado, 

são eles: I) Condições para as quais o 

tratamento curativo é possível, mas pode falhar; 

II) Condições sem chances realistas de cura da 

doença, mas cuja sobrevivência pode ser 

prolongada significativamente (por tratamentos 

intensivos que permitem longos períodos de 

atividade normal); III) Doenças progressivas 

sem chances realistas de cura (deterioração 

progressiva a partir – ou antes – do diagnóstico); 

IV) Doenças não progressivas, mas irreversíveis 

(com altas chances de causar morte prematura 

devido a complicações).8 

O neonato internado em uma Unidade de 

Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) requer um 

cuidado específico devido suas peculiaridades, 

exigindo da equipe de saúde treinamento e 

sensibilidade para cuidar com segurança e 

integralidade, com um olhar para além das 

atividades técnicas e científicas, dando suporte 

emocional, buscando uma boa comunicação 

com os familiares, envolvendo-os nos cuidados 

com os bebês.9 

Nesse contexto, alguns integrantes da equipe 

de saúde da UTIN da Maternidade Escola 

Januário Cicco (MEJC) criaram a equipe 

multidisciplinar de cuidados paliativos, intitulado 

“Cuidando da vida”, com o intuito de promover o 

cuidado do recém - nascido e família em todos 

os aspectos: físico, mental espiritual e social.  

OBJETIVO 

Oferecer cuidado interdisciplinar centrado no 

neonato e na sua família, ajudando no processo 

de decisão após o diagnóstico de doença fetal 

grave, desde a gestação e após o nascimento, 

dando suporte aos sintomas físicos, 

psicossociais e espirituais em situação de risco 

de final de vida, proporcionando uma 

assistência integral. 

METODOLOGIA 

O presente trabalho trata-se de um relato de 

experiência sobre um grupo de cuidados 

paliativos em neonatologia, criado em junho de 

2017, na Maternidade Escola Januário Cicco 

(MEJC). A equipe é composta por 

neonatologistas, obstetra, cirurgiã pediátrica, 

enfermeiros, técnicos de enfermagem, 

nutricionista, farmacêutica, fonoaudióloga, 

terapeuta ocupacional, psicóloga, assistente 

social e fisioterapeuta.  

O grupo interdisciplinar “Cuidando da Vida” se 

reúne duas vezes por mês, com duração de uma 

hora, no anfiteatro da referida instituição. Em 

uma das reuniões mensais ocorre a discussão 

dos casos assistidos e planejamento de 

condutas. No outro encontro acontece um 

estudo científico. Para a realização deste 

estudo, com o objetivo de otimizar o tempo e 

enriquecer as reflexões sobre as temáticas 

abordadas, foram divididos quatro subgrupos, a 

saber: comunicação, espiritualidade, educação 
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profissional e condutas. A cada mês um dos 

subgrupos fica responsável pela escolha de um 

texto, apresentação e condução da discussão. 

Por ser o único grupo de cuidados paliativos da 

maternidade, responde também a pareceres e 

faz contato com as famílias junto à equipe da 

obstetrícia, quando em situação de diagnóstico 

fetal de agravo grave. 

Além das reuniões internas da equipe, são 

realizadas reuniões interdisciplinares com os 

familiares, na sala de acolhimento da UTIN, 

visando acolher os sentimentos e emoções, 

bem como esclarecer dúvidas acerca do 

diagnóstico, prognóstico e possíveis condutas a 

serem adotadas. Também, a coleta de 

memórias para a família é estimulada pela 

equipe. 

RESULTADOS 

No período de junho de 2017 a outubro de 2018 

foram realizadas 27 reuniões da equipe 

interdisciplinar, e foram atendidos 29 pacientes, 

sendo 5 deles acompanhados desde a 

gestação. 31% dos bebês assistidos foram 

prematuros extremos e 13% eram portadores de 

síndrome de Edwards, conforme os critérios de 

elegibilidade para cuidados paliativos da 

Sociedade Brasileira de Pediatria.10 

Foram feitas reuniões interdisciplinares com a 

família desses pacientes, onde ocorreu o 

compartilhamento de informações, o 

fornecimento de explicações acerca dos 

procedimentos e o acolhimento de sentimentos. 

Foi oferecido um espaço de escuta no qual os 

pais puderam expor suas dúvidas, medos e 

expectativas frente à internação de seu filho. A 

oferta de apoio emocional aos familiares 

favorece a aproximação e o fortalecimento do 

vínculo entre os pais e o bebê em cuidados 

paliativos. De acordo com Silva11, a família deve 

ser cuidada pela equipe, tanto quanto o 

paciente. Nesta perspectiva, com a conferência 

familiar é possível, por meio da escuta ativa, 

esclarecer dúvidas, discutir sentimentos e 

reduzir as angústias psicossociais presentes. 

Além disso, foram evitadas condutas invasivas 

desnecessárias, realizada a flexibilização no 

horário de visitas, bem como foi estimulado 

contato pele a pele entre os pais e o bebê12, 

conforme preconizado pela Norma de Atenção 

Humanizada ao Recém-Nascido de Baixo Peso. 

De acordo com esta norma, a atenção perinatal 

deve ser qualificada e humanizada, 

promovendo a participação dos pais e da família 

nos cuidados neonatais. O contato pele a pele 

deve começar de forma precoce e crescente 

desde o toque evoluindo até a posição canguru. 

A atuação da equipe de cuidados paliativos 

buscou particularizar e individualizar o 

atendimento, estimulando a inserção dos pais e 

demais familiares no ambiente e rotina da UTIN 

e sensibilizando-os acerca da importância da 

interação com o recém-nascido. 

Aos pais dos bebês em cuidados paliativos 

buscou-se atender às suas necessidades 

espirituais, sendo oferecida a possibilidade de 

realizar rituais religiosos, como orações e rezas. 

Cerca de 20% das famílias optaram pela 

realização de batismos. Nestas cerimônias, foi 

autorizada a entrada de pessoas que os pais 

entendessem ser importantes para participarem 

desse momento.   

Em relação às cerimônias religiosas, Caldeira13 

apresenta a concepção de cuidado espiritual, e 

afirma que a oração é uma forma prática de 

cuidado espiritual no contexto da saúde. Para 

esta autora, “qualquer intervenção que suporte 

a ligação entre o self, os outros e o sagrado, que 

facilite o empowerment e resulte em saúde 

espiritual melhorada pode ser entendida como 

cuidado espiritual”. Nesta perspectiva, o 

cuidado espiritual não se restringe a um 

conjunto de intervenções, mas ao planejamento 

de ações voltadas à promoção de bem-estar e 

de sentido da vida. Percebeu-se que a utilização 

da espiritualidade nas famílias com bebês em 

cuidados paliativos melhorou a compreensão 

acerca da morte e da doença, aumentou a 

adesão ao tratamento, bem como reduziu o 

estresse e a ansiedade. 
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No que se refere ao óbito, conforme 

preconizado nas diretrizes de cuidados do 

Método Canguru14, diante de condições clínicas 

significativas de risco de morte, a equipe de 

saúde solicitou encontros com os pais para 

conversar sobre as preocupações acerca do 

quadro clínico do bebê. Essas reuniões foram 

realizadas na sala de acolhimento da UTIN, por 

ser um local confortável e privado. Nestas 

ocasiões foram esclarecidos sobre quais 

cuidados estavam sendo ofertados com poucos 

resultados para a criança, deixando claros os 

limites da equipe em termos de novas 

intervenções. Os pais foram estimulados a 

expor suas dúvidas e expressar seus 

sentimentos, bem como foram incentivados a 

trazerem pessoas significativas para visitar o 

RN.  

Aos pais foi oferecida a possibilidade de 

permanecer com o filho durante todo o processo 

de óbito, sendo garantido o direito de segurar o 

bebê no colo e vestir uma roupa escolhida por 

eles, caso assim desejassem. A família foi 

informada que poderia realizar registro 

fotográfico deste momento de despedida. Ao 

final, foi entregue uma “caixa” de memória 

contendo a pulseira, o papel de identificação do 

leito, com a impressão plantar do bebê e uma 

mensagem carinhosa da equipe. 

CONCLUSÃO 

A paliação em neonatologia busca assegurar a 

melhor qualidade de vida aos bebês e suas 

famílias, através do alívio dos sinais e sintomas, 

apoio psicológico, social e espiritual durante 

todo o processo de hospitalização e mesmo 

após a morte. Ofertar cuidados paliativos é 

experimentar e partilhar, terapeuticamente, 

momentos de amor e compaixão, 

compreendendo que é possível tornar a morte 

digna e garantir ao paciente e sua família 

suporte nesse instante.  

A equipe de saúde tem a função de acolher a 

família, disponibilizando tempo para escuta e 

apoio às emoções. Os cuidados devem ser 

baseados nos valores, objetivos e necessidades 

do paciente e de seus familiares, incluindo o 

entendimento sobre a doença, o prognóstico e 

as opções de tratamento, buscando 

compreender as expectativas e identificando as 

preferências de tratamento.  

Prestar um cuidado eficaz e diferenciado na fase 

terminal de um indivíduo é responsabilidade de 

todos os profissionais de saúde, cada um dentro 

da área de sua competência. Portanto, para que 

se ofereça um cuidado integral é necessário que 

toda a equipe esteja empenhada, devendo-se 

priorizar não apenas as habilidades técnicas, 

mas também a sensibilidade no cuidado ao 

paciente sem possibilidades de cura.  

Por fim cabe destacar que nenhuma ciência 

dará conta, isoladamente, dos desafios acima 

colocados. Apenas propostas teóricas e 

práticas, numa perspectiva interdisciplinar, 

podem contribuir significativamente na 

promoção de um cuidado mais humano, no qual 

a dor física, emocional, psicossocial e espiritual 

são reconhecidas e tratadas. A prática em uma 

equipe de cuidados paliativos proporciona aos 

profissionais a ampliação e a sensibilização do 

olhar frente ao processo de cuidado, 

adoecimento e morte, qualificando assim a 

assistência.     
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