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RESUMO 

 

O presente artigo apresenta uma revisão teórica sobre a compreensão da morte para crianças 

em fase terminal, com o objetivo de discutir principais dilemas e dificuldades em falar da morte. É 

imprescindível para a psicologia compreender os processos de luto na criança, uma vez que, são 

realidades humanas universais, intransponíveis e cuja existencialização é comumente dolorosa. No 

entanto, refletir sobre a finitude é essencial, pois a vida e a morte estão sempre juntas, uma não 

existe sem a outra. Reconhecer e aceitar nossa finitude, nos fortalece, humaniza nosso ser e nos faz 

crescer. Portanto, é necessário que se pense na morte e que se fale sobre a morte. Pensando sobre 

isso é necessário preparar o ser humano para a morte desde sua infância, uma vez que a morte faz 

parte da vida. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

“Afinal, por que e para que falar de um tema que pode ser tão triste, que traz e nos remete a 

tanto sofrimento? Por ter em si tanta dor, angústia e ansiedade, a morte é um tema temido e negado. 

” (Paiva 2011 p.23) 

Na contemporaneidade falar de morte é um tabu, uma mal-estar na sociedade, assim, a 

sociedade ocidental é massificada pela aparência, pelo individualismo, pelo culto a beleza, ao belo e 

formoso. O silencio é que dado a esse momento de nossas vidas, tornou a morte caótica. 

Nos dizeres de Rabelo (2006) A exposição das fragilidades e limitações humana não seria 

considerada natural, uma vez que aprendemos, gostamos e estamos habituados a viver aparentando 

sermos super-humanos: saudáveis, fortes, belos e alegres. Contudo, é importante aceitar a fraqueza, 

a pobreza e o desespero também fazem parte do humano.  

Dessa forma, falar de morte tornou um assunto constrangedor, pois meche com nosso íntimo, 

podendo despertar o que há mais de frágil em cada ser humano e nos colocando em contato com 

nossa finitude.  

Embora, até mesmo pelo fato de ser desconhecido e de não sabermos qual é seu fim, a morte 

também é um assunto atraente, fascinante e complexo, que gera curiosidade apesar do desconforto. 

Atrai e assusta. Aguça a curiosidade e faz sofrer. (Paiva 2011) 

  Com isso, é imprescindível para a psicologia compreender os processos de luto na criança, 

uma vez que, são realidades humanas universais, intransponíveis e cuja existencialização é 

comumente dolorosa.   

Por isso, a relevância dessas realidades em nossas vidas é inegável, pois está ligada 

intimamente ao nosso modo de existir e repercute diretamente no desenvolvimento humano. Assim, 

para crescer, o tempo todo o ser humano tem que apender a lidar com as perdas e a recomeçar, pois 

a vida é um continuo movimento de nascer e morrer. 

No entanto, refletir sobre a finitude é essencial, pois a vida e a morte estão sempre juntas, uma 

não existe sem a outra. Reconhecer e aceitar nossa finitude, nos fortalece, humaniza nosso ser e nos 

faz crescer.  (Kubler-Ross 2005, apud Silva 2007)  

Portanto, para um melhor entendimento acerca do assunto, faz-se necessário o estudo sobre a 

temática. Sendo assim, o presente artigo tem como objetivo realizar uma revisão teórica de estudos 

que abordem a temática: Falar da morte para crianças em fase terminal e a contribuição da 

Abordagem na ótica humanista-existencial. Com isso, pretende-se aprofundar o conhecimento sobre 

o tema, através de reflexões acerca do material colhido. 
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2. BREVE HISTÓRICO SOBRE A MORTE 

 

Percebe-se que as experiências vividas historicamente perante a morte permitem desenhar o 

sentido que este fenômeno assumiu em diversos momentos da história, e, por meio de sua 

expressão, sua linguagem e seus atos, revelam-se atuantes e presentes na relação com a morte 

atualmente. Dessa forma, é relevante que se decorra a uma síntese histórica da relação do ser 

humano com a finitude neste contexto ocidental. (Rabelo 2006) 

De acordo com Aries (1988) a vivência da morte se dava no seio familiar, por isso a batizou 

de: “morte domada”. Assim, a morte era uma cerimônia pública, um momento máximo de convívio 

social, um ritual compartilhado por todos da casa, inclusive as crianças. Aceitava-se a morte como 

natural ao ser humano. O mundo dos vivos estava ligado ao dos mortos e aos mosteiros cabia o 

papel de interceder junto ao “além” em favor da sociedade terrestre. Com isso, a morte era encarada 

com tranquilidade e resignação. 

Destarte, na idade média europeia os cemitérios geralmente ocupavam o centro das cidades e 

eram mantidos sob os domínios da Igreja Católica. (Silva 2007) 

Desse modo, a partir do século XIX, com o avanço da industrialização e com o 

desenvolvimento técnico-cientifico da Medicina nas sociedades ocidentais, a visão e a interação 

com a morte mudaram. (Silva 2007) 

Conforme Rodrigues (1995) a revolução higienista radicalizou a separação entre vivos e 

mortos de tal modo que o convívio entre ambos passou a ser visto como fonte de contaminação por 

doenças. (Apud Silva 2007) 

Para Aries (1988) a morte menos temida era a morte lenta e em casa, em que se havia a 

possibilidade da pessoa se organizar e fazer suas despedidas antes de morrer. 

Por outro lado, no século XX a morte inesperada ou a morte súbita foram ás formas mais 

desejadas ou menos temidas de se morrer. Essa realidade revela o temor e despreparo diante da 

morte, que as sociedades modernas foram adquiridas. (Apud Silva 2007). 

Hodiernamente, uma parte significativa do mundo contar com o avanço da medicina, em que 

há uma gama estrutura sócio-econômico-cultural, que sustenta e incentiva toda a sociedade, cujo o 

dilema é viver bem a qualquer custo.  

Silva (2007) ressalta que: 
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Os rituais de sepultamento tornam-se cada vez mais rápidos e os enterros 

dos corpos começam a ser substituídos pela cremação. O que não deixa de 

ser uma forma de acabar ainda mais rápido com os vestígios da morte e com 

a possibilidade desconfortável e dolorosa de ver cemitérios em meio as 

paisagens urbanas que tentam refletir a ideologia de uma sociedade narcísica 

e jovem, porém imatura. (p.14) 

 

Contudo, Costa & Lima (2005), descreve a morte agora institucionalizada e medicalizada, 

encontram-se nos hospitais aparelhos de alta tecnologia que são utilizados para manterem o 

organismo do paciente em funcionamento, e profissionais treinados para manipulá-los, porém sem 

preparo para assistir às reais necessidades do paciente, em iminência de morte, assim como de sua 

família. A tecnologia prolonga a vida dos doentes, mas não os ajuda no processo de morrer, sendo o 

doente terminal marginalizado socialmente porque deixou de ter um papel funcional. (Apud 

Medeiros e Lustosa 2011) 

 

3. POR QUE FALAR DA MORTE PARA CRIANÇAS? 

 

“Diante disso, questiono: Por que não falar da morte, se é uma realidade que vivemos ao 

longo de nossas existências? Ao negá-la tão veementemente corremos o risco de banalizá-la, 

tornando-a indiferente a nós, tão presente e tão ocultada. ” (Paiva 2011 p. 23) 

Percebe-se, que não se fala sobre morte entre os adultos, imagine pensar em falar sobre a 

morte com as crianças. No entanto, a curiosidade e dúvidas sobre a morte estão presente sim nas 

crianças. Porém, a morte faz parte de temas proibidos para os pequenos. (Paiva 2011) 

Segundo Maranhão (1987): 

 

Se oculta sistematicamente das crianças a morte e os mortos, guardando 

silêncio diante de suas interrogações, da mesma maneira que se fazia antes 

quando perguntavam como é que os bebês vinham ao mundo. Antigamente 

se dizia às crianças que elas tinham sido trazidas pelas cegonhas ou mesmo 

que elas haviam nascido num pé de couve, mas elas assistiam ao pé da cama 

dos moribundos às solenes cenas de despedidas (p. 10 apud Paiva 2011). 
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Todavia, o que mais se vê na sociedade contemporânea que não se fala de morte com as 

crianças, pois para alguns parece ser crueldade, mas é difícil imaginar um trabalho sobre morte   

sem a elaboração da vida que nela se encerra. Com isso, é necessário que se pense na morte e que se 

fale sobre a morte. Pensando sobre isso é necessário preparar o ser humano para a morte desde sua 

infância, uma vez que a morte faz parte da vida. 

No dizer de Paiva (2011)  

 

Atualmente, a criança não participa do processo de morte e seus rituais. A 

meu ver, subestima-se a criança alegando-se protegê-la. Para que a criança 

não sofra, nós a impedimos de olhar para a realidade da vida e suas perdas. 

Os ganhos são valorizados, e as perdas, muitas vezes, negadas. E, por causa 

disso, reforçamos a dificuldade de lidar com as várias perdas vivenciadas ao 

longo da vida, com os valores mais diversos: o brinquedo quebrado, o 

animal de estimação que morre, o amiguinho que se mudou, a morte de 

alguém... É preciso lembrar que não podemos quantificar a dor, pois é 

individual, singular e subjetiva. (p.26) 

 

Dessa feita, a autora vem dizer que os adultos costumam alegar que a morte não é assunto 

para crianças, como medo de feri-la. Todavia, nós não sabemos como falar esse tema com as 

crianças. Para nos resguardarmos de nossa própria ignorância e por temer que elas não a 

compreende, preferimos adotar a tática do silêncio, fazendo de conta que a morte não faz parte do 

mundo infantil. (Paiva 2011) 

Com isso, a morte é a única circunstância que não temos como desviar-se em nossas vidas, um 

dia acontecerá de maneira inevitável. Consequentemente, não falar sobre o assunto, ou seja, 

“proteger a criança”, poderá dificultar o processo de entendimento sobre o ciclo da vida. 

Além disso, a criança é capaz de captar tudo o que está acontecendo ao seu redor. E esconder 

a realidade dela é um dos principais fatores de manifestações patológicas que se desenvolvem na 

criança. 

Aberastury (1984) comenta que as crianças expressam seu temor à morte, na maior parte das 

vezes, através da linguagem não verbal. Mas, a incompreensão dessa linguagem por parte dos 

adultos e a falta de respostas às perguntas feitas pelas crianças provocam dor e solidão. Muitas 

vezes, o adulto mente para a criança por acreditar que a está protegendo do sofrimento ou por 

pensar que a criança seja incapaz de compreender uma explicação verbal sobre o que está 

ocorrendo. (Apud Paiva 2011) 
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Novamente, Aberastury se posiciona: 

 

Falar dessa morte não é criar a dor nem aumentá-la; ao contrário, a verdade 

alivia a criança e ajuda a elaborar a perda. Há verdades muito difíceis de 

aceitar para o adulto; por isso, ao mentir está delegando esta parte infantil na 

criança. Se os adultos mentem ou ocultam a verdade à criança, está deixa de 

acreditar neles e pode não voltar a perguntar, circunstância que poderia 

acarretar consigo uma inibição do impulso epistemológico. (Aberastury, 

1984, p. 129, apud Paiva 2011, p.27) 

 

“A criança é capaz de perceber o ocultamento e as mentiras que são ditas e também e percebe 

o incentivo que lhe é dado para não saber ou para esquecer o que está acontecendo. Mentiras e 

segredos dificultam o processo de luto. ”(Silva 2007) 

Segundo Kovacs:  

 

A questão da origem da vida e da morte está presente na criança, 

principalmente no que concerne à separação definitiva do corpo. Ela tem um 

a aguda capacidade de observação e quando o adulto tenta evitar falar sobre 

o tema da morte com ela, a sua reação pode ser a manifestação de sintomas. 

Ao não falar, o adulto crê estar protegendo a criança, como se essa proteção 

aliviasse a dor e mudasse magicamente a realidade. O que ocorre, é que a 

criança se sente confusa e desamparada sem ter com quem conversar. (p 49) 

 

Torres (1999) alerta para o fato de que a aquisição do conceito de morte pelas crianças não 

está somente correlacionada à idade. Depende também de aspectos social, psicológico, intelectual e 

da experiência de vida. 

Resumindo, é importante a sensibilidade, o cuidado e a delicadeza para falar da morte para as 

crianças. É preciso uma linguagem adequada ao seu nível cronológico, e o que será conversado é a 

própria criança que determina que ao adulto caberá ser o suporte emocional e cognitivo para ela. 

 

4. LUTO INFANTIL 
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Percebe-se, quando crianças enfrentam situações de perda, experimentam sentimentos 

ambivalentes como medo, ansiedade, raiva, tristeza. Além disso, crianças que sofreram perdas 

significativas sentem medo de não saber lidar com a intensidade de seus sentimentos. Os pais e 

outros adultos exercem um papel extremamente importante nesse momento delicado da vida da 

criança, com isso, o jeito como eles aborda e acolhe em seu sofrimento influencia diretamente o 

modo como a criança lida com a experiência de perda. (Apud Paiva 2011) 

Destarte, “não podemos estabelecer padrões e modelos para o ser humano reagir à perda do 

ente querido ou considerar as reações apresentadas como patológicas, “é arriscado medicalizar, as 

crises normais da vida e tratar o luto como uma doença”” (Parkes, 1998, p. 15 apud Azevedo e 

Pereira 2013). 

Para ajudar a criança no processo de luto Torres (1999) vem enumerar algumas atitudes 

necessária como:  

Promover comunicação aberta e segura dentro da família, informando a 

criança sobre o que aconteceu; garantir que terá o tempo necessário para 

elaborar o luto; disponibilizar um ouvinte compreensivo toda vez que sentir 

saudade, tristeza, culpa e raiva; assegurar que continuará tendo proteção. 

(p.127) 

 

Outro ensinamento, Velasquez-Cordero (1996) enumera dez maneiras de ajudar a criança no 

enfrentamento da perda e do luto:  

1. Encorajar a criança a expressar seus sentimentos; 2. Responder às 

perguntas com sinceridade e expressar suas emoções honestamente; 3. 

Discutir a morte de forma que a criança possa entender; 4. Falar com a 

criança de acordo com seu nível de desenvolvimento; 5. Ser paciente. 

Permitir que a criança repita a mesma pergunta, expondo sua confusão e 

seu medo; 6. Não criar expectativas; 7. Sugerir caminhos para que a 

criança possa lembrar-se da pessoa (desenho, cartas...); 8. Aceitar os 

sentimentos, percepções e reações da criança, bem como diferenças de 

opiniões, dúvidas e questões; 9. Indicar serviços especializados, se for 

necessário; 10. Preparar a criança para continuar sua vida. Reforçar que 

ela se sentirá melhor depois de um tempo (lembrando que esse tempo é 

diferente para cada um). (Apud Paiva 2011) 
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Rogers (1961) vem citar que quando uma pessoa se encontra em um ambiente acolhedor que 

estas atitudes eficientes na promoção de crescimento estejam presentes, pode desenvolver maior 

autocompreensão, autoconfiança e a capacidade de escolher os comportamentos que seguirá, 

aprende de modo significativo e está mais libre para ser e transformar-se. (Apud Fujisaka 2009) 

Além disso, na vivência de luto, quando a pessoa não há um ambiente acolhedor, a tendência à 

atualização pode ser bloqueada ou distorcida, e é bastante provável que a pessoa encontre 

dificuldade em expressar e vivenciar seu enlutamento da maneira como seu organismo precisa. 

Uma ideia que merece atenção é a discussão do tema da morte nas escolas, a importância de 

enfocar o tema da morte está ligada ao fato de que, ao falar desta, estamos falando de vida e, ao 

falar de vida, a qualidade da mesma acaba sendo revista. Então é preciso propor espaços de 

treinamento em serviço na própria escola, como falar com uma criança que sofreu a perda de 

pessoas significativas; como integrar uma criança gravemente enferma nas atividades didáticas e de 

recreação; como lidar com o suicídio de pessoa conhecida na escola; entre outras. (Kovács 2005) 

 

5. A CRIANÇA EM FASE TERMINAL E SUAS IMPLICAÇÕES  

 

O conceito de terminalidade é um conceito relativo, já que todos nós temos a morte como fim 

do nosso processo de desenvolvimento. (kovacs 1992) 

De tal modo, a morte na infância é uma realidade sólida. Segundo Hoffmann (1991), ela é 

coberta de especial crítica idade. Em que a vida é na maioria das vezes voltada para realizações 

materiais, assim, a morte precoce é vivenciada com grande temor. Dessa forma, a criança que morre 

estaria sendo retirada do sentido de sua vida. Assim, a maioria das pessoas tem dificuldade de lidar 

com morte de uma criança, percebendo-a como cessação no ciclo de vida e de suas futuras 

conquistas. (Apud Mello e Valle 1999) 

Dessa forma, a morte de crianças ainda pode se dar por vários motivos como desnutrição, 

desidratação, algumas doenças infectocontagiosas, acidentes, violência, entre outros. Neste esboço 

nos ateremos às crianças acometidas de câncer. 

O câncer, segundo Sontag (1984): 

 

Carrega consigo as seguintes metáforas: desgaste, corrupção, traição, 

invisibilidade até os últimos estágios, além de ser chamada também de 

"gravidez demoníaca" por causa do crescimento desorganizado. O 

tratamento é brutal, muitas vezes, pior que a doença. São usadas metáforas 

de guerra para nomear estes tratamentos como: guerra química para a 

https://www.facebook.com/psicologia.pt


Psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 07.05.2017 

 

Linda Inês Santos de Oliveira e Marcos Aurélio Lordão rocha 9 Siga-nos em  
facebook.com/psicologia.pt   

 

quimioterapia, e guerra de mísseis para a radioterapia.  (Apud kovacs 1992, 

p190) 

 

De acordo, com Dierkhising (1987), o câncer ainda é associado com desfiguramento, dor, 

crise financeira, trauma emocional e perda de funções corporais. (Apud kovacs 1992) 

Câncer é uma doença que evolui com o aumento desordenado do número de células 

(hiperplasia/tumor), em qualquer parte do corpo. (Carvalho et al 2008) 

Decerto, câncer é uma doença que traz importante alterações físicas e psicológicas para quem 

a experiência, construindo um estressor ambiental e psicofísico. Com isso, essa enfermidade expõe 

seu portador a uma rede complexa e mutável de condições ao longo das diferentes etapas da doença, 

exigindo dele respostas adaptativas. Tudo isso num contexto social em que o câncer é associado ao 

sofrimento e a morte. (Carvalho et al 2008) 

Por certo, a criança ao ser hospitalizada é retirada de seu meio familiar e lançada em uma 

instituição, ou seja, um outro meio que obedece a uma ordem diferente de seu ambiente original e 

que decreta suas leis, inclusive a da separação. (Torres 1999) 

“Quanto mais a criança e a família puder ser preparada para a hospitalização, melhor será, 

pois ela é o elo entre a criança e hospital.” (Torres 1999, p. 135) 

Conforme Torres 1999: 

Com a hospitalização, a criança vivencia ainda uma desintegração 

proveniente de um duplo ataque a sua identidade, aquele decorrente das 

alterações em seu esquema corporal provocadas pela doença e aquele que se 

origina do fato de, gradativamente, ela deixar de ser sujeito e ter de se 

comportar passivamente para ser considerada um “bom doente”, e dessa 

forma, não ser rejeitada. (p. 135)  

 

Atualmente o paciente não é encarado como pessoa e sim como objeto de atuação do médico, 

passivo, submisso e silencioso. 

Além disso, muitos pais não aceitam que seu filho saiba da verdade; preferem continuar 

“protegendo” a criança, escondendo seus sentimentos de tristeza, impotência atrás de uma 

expressão falsamente alegre. Muitas vezes, a criança percebe o que está acontecendo, envolvida 

num estado de conflito, se sentindo sozinha, desesperança, passando também a fazer um jogo de 

fingimentos. Assim, a família e a criança perdem chances de clarificar assuntos essenciais. Por 

conta disso, pode aparecer o desencadeamento de determinadas reações na criança e nos familiares, 

aumentando cada vez mais a dor e o sofrimento deste processo. (Mello e Valle 1999). 
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Crianças pequenas, como não podem se expressar claramente, apesar de perceberem a 

gravidade de sua situação, deixam transparecer sua angústia de forma indireta, solicitando para 

voltarem para casa ou recusando procedimentos anteriormente aceitos (Cirqueira e Rodrigues 

1982). 

 É importante falar sobre a morte com a criança, respeitando sua Compreensão. É preciso 

compreender o que a criança quer saber (Guarnieri 1999 apud Cirqueira e Rodrigues 1982). 

Torres (1999) vem elucidar que, observar a dor e o sofrimento de uma criança com câncer é 

com certeza uma dura experiência, tanto para a família, como para os profissionais de saúde 

envolvidos com ela. 

Segundo Weisman existe o mito de que o paciente terminal só teme a morte. Às vezes, o medo 

de morrer é menos angustiante do que o de se sentir sozinho e abandonado nestes momentos, há o 

medo da separação e da perda dos apoios de situações conhecidas e prazerosas. (Kovacs 1992) 

Citando Flores 1984:  

 

ao estudar as reações emocionais de crianças terminais observou que estas 

compreendem a morte como cessação da vida, perda do movimento vital, 

perda da existência e desaparecimento da lembrança (ser esquecido pelos 

outros). Observou que as crianças terminais, além do medo da morte, 

apresentam o medo do tratamento e do sofrimento agravados pelas 

separações constantes dos familiares. Além disso, o mesmo autor 

evidenciou que as crianças têm clara percepção da morte, mesmo sem ter 

obtido informações a respeito da gravidade de sua doença, contribuindo para 

isso um contato mais íntimo e direto que a criança tem com seu corpo, 

percebendo de imediato a deterioração que a doença provoca. (Apud Mello 

e Valle 1999) 

 

Entretanto, discute a problemática de como agir com o paciente quando não estão mais em 

questão o diagnóstico e a cura. E neste momento que se inicia um outro tipo de tratamento que tem 

a ênfase no alívio e no bem-estar da pessoa. Ela não morre só da doença, mas também como ser 

humano. É importante lembrar que não estamos tratando de uma doença, mas de um ser humano 

que tem uma personalidade, desejos e expectativas. (Weisman 1972 apud Kovacs 1992) 

Por isso, no paciente terminal é importante tratar os sintomas e não a doença. 

Por outro lado, o atual conceito de cuidados paliativos segundo a OMS é “uma abordagem 

voltada para a qualidade de vida tanto dos pacientes quanto de seus familiares frente a problemas 
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associados a doenças que põem em risco a vida. A atuação busca a prevenção e o alívio do 

sofrimento, através do reconhecimento precoce, de uma avaliação precisa e criteriosa e do 

tratamento da dor e de outros sintomas, sejam de natureza física, psicossocial ou espiritual”. (Piva et 

al 2011)  

No entanto, em relação aos cuidados paliativos para crianças portadoras de doenças crônicas e 

suas famílias a OMS enfatiza que deve ser oferecido “um cuidado ativo total para o corpo, mente e 

espírito, assim como o apoio para a família. Deve ser iniciado quando a doença crônica é 

diagnosticada, e incrementada à medida que o quadro progride sendo concomitante com o 

tratamento curativo. Os profissionais da saúde devem avaliar e aliviar o estresse físico, psíquico e 

social da criança, exigindo uma abordagem multidisciplinar que inclui a família e inclusive a 

utilização dos recursos disponíveis na comunidade. ” (Piva et al 2011) 

Assim, o psicólogo tem um fazer importante em se empenha por minimizar os efeitos 

causados pela doença, de maneira a promover a reintegração desse paciente à sociedade e a uma 

rotina mais próxima possível da que se tinha antes do diagnóstico. Dessa forma, evita-se o 

aparecimento de complicações de ordem psicológica que possam intervir no campo profissional, 

afetivo e social tanto do sujeito em tratamento quanto na de seus familiares (Sampaio & Löhr, 2008 

apud Ferreira et al 2011) 

Ainda sobre o fazer psicológico os autores vêm dizer que: 

 

Além da intervenção técnica, também devem estar presentes no trabalho do 

psicólogo a empatia e a escuta acolhedora verbal e não-verbal, permitindo 

que o paciente possa confrontar com seus conteúdos internos, suas angústias 

e sentimentos em geral, para que a partir daí inicie o processo de aceitação, 

elaboração e superação no que diz respeito ao adoecimento. A escuta 

permite ao psicólogo identificar as reais demandas do paciente (Othero & 

Costa, 2007 apud Ferreira et al 2011). 

 

É importante notar, que é preciso trabalhar a questão da morte como um processo natural, 

requer que se tenha constituído entre o paciente e o psicólogo um vínculo de confiança, porquanto 

as fantasias acerca deste tema e do desejo de imortalidade é a questão primordial para a 

ressignificação da intensa experiência que é o processo de terminalidade da vida, que a partir do 

diagnóstico da doença se torna ainda mais presente; por sua vez, o fazer psicológico no ponto de 

vista dos cuidados paliativos solicita do profissional especial atenção a linguagem simbólica e ao 

não dito (Incontri & Santos, 2007; Kovács, 2008b apud Ferreira et al 2011). 
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Por fim, um dos objetivos essenciais do atendimento psicológico é elucidar ao paciente que o 

momento vivido pode ser partilhado, instigando e buscando seus recursos internos, com isso 

diminuir sentimentos como de solidão e derrota, e trabalhar com ele o sofrimento psíquico, ainda 

compartilhar de cumplicidade e favorecendo a ressignificação desta experiência que é o adoecer. 

(Ferreira et al 2011). 

 

6. CONCLUSÃO  

 

Finalizando, entre tantas realidades humanas a mais desafiadora é a morte. Morrem-se várias 

vezes na mesma vida, seja por meio de mortes simbólicas, seja pelas transições inevitáveis, com o 

avanço da idade, seja pelas perdas físicas e afetivas que acontecem como ônus da existência. 

Assim, apesar do número pequeno de publicações no Brasil, os resultados da busca trazem 

informações relevantes sobre o assunto pesquisado e reforçam a ideia de que desenvolvimentos 

teóricos na área são de fundamental importância.  

Deste modo, a ação profilática, tal como o diálogo aberto da família com a criança, a 

orientação de profissionais da psicologia em relação a possíveis formas de manejo e, em muitos 

casos, a psicoterapia são necessários, a fim de minimizar os danos ocasionados por tal evento 

traumático. 

Destarte, faz-se necessário trabalhar em reuniões multiprofissionais junto à equipe e pais de 

crianças crônicas com maus prognósticos, reuniões nas quais os familiares possam esclarecer suas 

dúvidas e onde exponham suas angústias e sofrimentos sem a preocupação com qualquer 

julgamento ou com o sofrimento que pudessem levar à criança. 

 

 

 

“De tudo ficaram três coisas: 

A certeza de que estamos recomeçando, 

A certeza de que precisamos continuar; 

A certeza de que seremos interrompidos antes 

de terminar. 

Portanto, devemos Fazer da interrupção um 

caminho novo, 

 Da queda, um passo de dança, 

Do medo, uma escola, 
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Do sonho, uma ponte, 

Da procura, um encontro” 

FERNANDO SABINO 
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