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Decisões De Não iNiciar, Limitar ou suspeNDer terapêutica Nas uNiDaDes De 
cuiDaDos iNteNsivos peDiátricos

resumo
As decisões de não iniciar, limitar ou suspender terapêutica são uma realidade crescente em pediatria. Esta revisão pretende abordar o seu enquadramento ético, 
definir tratamento fútil, as circunstâncias do processo de decisão, o papel e os fatores de influência nos principais intervenientes.
Este tipo de decisão deve guiar-se pelos princípios da bioética, sempre direcionada para o melhor interesse da criança. É impossível uma definição exata de tratamento 
fútil, e a presença de divergências entre pais e médicos implica uma abordagem sequencial. A decisão tem que considerar a proporcionalidade do tratamento e as 
opiniões dos vários intervenientes. O grau de envolvimento dos pais é variável, na Europa os médicos são os decisores primários, enquanto na América do Norte são 
os pais. Entre os fatores com maior influência nos pais estão a qualidade de vida e o sofrimento da criança, características culturais e a informação médica. Para os 
médicos importa a qualidade de vida, a probabilidade de sobrevivência, a incapacidade neurológica crónica, o envolvimento familiar e o medo de processos litigiosos. 
Há repercussões em todos os envolvidos, sendo a qualidade da comunicação primordial. É necessária a adoção de políticas pelos estabelecimentos de saúde e uma 
maior educação ética.
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WithhoLDiNg or WithDraWiNg treatmeNt DecisioNs iN peDiatric iNteNsive care uNits

aBstract
Withholding or withdrawing treatment decisions are becoming more and more common in pediatric intensive care units. This article pretends to review its ethical 
framework, define futile treatment, how the decision is made, the role and factors affecting both parents and physicians. 
This type of decision must be based on the bioethical principles, and always aims at child’s best interest. it’s impossible to define futility and in case of disagreement 
a due process approach should be followed. Proportionality of treatment, parents’ and doctors’ views are important for the decision. Parental involvement is variable. 
in Europe doctors usually take the decision whereas in North America parents do. Quality of life, suffering, cultural factors and medical facts influence greatly the 
parents. Probability of survival, chronic neurological disability, child’s family and fear of litigation are important for doctors. 
These complex decisions have consequences in all engaged, so quality information is crucial. Health care institutions should adopt a policy on the matter and more 
ethics education is needed.
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iNtroDuÇão

A morte de uma criança é um acontecimento capaz 
de desmoronar a vida, os sonhos e ambições de pais, 
irmãos e familiares. Para os profissionais de saúde, 
independentemente de quantas vezes a experien-
ciaram, a morte de uma criança é difícil e dolorosa. 
Apesar de relativamente infrequente, a morte em 
idade pediátrica ocorre, maioritariamente em am-
biente hospitalar1,2.
 O desenvolvimento tecnológico e o consequente au-
mento na sobrevivência e hospitalização de crianças 
gravemente doentes, acarreta questões éticas e hu-
manas que não podem ser ignoradas1,2. As decisões 
de não iniciar, limitar ou suspender terapêutica são 
comuns e precedem grande parte das mortes nos 
serviços de urgência e nas unidades de cuidados in-
tensivos, representando um dos temas mais comple-
xos dos cuidados intensivos pediátricos2,3.  
 Esta revisão pretende abordar o seu enquadra-
mento ético, definir tratamento fútil, as circunstân-
cias do processo de decisão, o papel e os fatores de 
influência nos principais intervenientes.
 A nível europeu, 4.3% das crianças admitidas nas 
unidades de cuidados intensivos Pediátricos (uci-
P) morrem, e destas, entre 36 a 40% morrem após 

uma decisão de não iniciar, limitar ou suspender 
terapêutica4–7.
 Existe grande variação geográfica relativamente 
a estas decisões. Estudos na América do sul re-
portam menores percentagens, como 20% na Ar-
gentina e variando entre 18 e 55% no Brasil8–12. O 
contrário sucede na Austrália (74-84%) e na Amé-
rica do Norte (85%)2,13,14. A influência da religião 
e da cultura, e o enquadramento legal e profissio-
nal diferem internacionalmente, explicando esta 
variação13–15. Em Portugal, os estudos existentes 
referem-se às uci de neonatologia, onde se ve-
rifica que mais de metade das mortes ocorre na 
sequência deste tipo de decisão, registando-se um 
aumento nos últimos anos16.

Decisão e Ética

Apesar de a medicina ter cada vez melhores meios 
para tratar, o tratamento não é um bem em si mes-
mo. É um bem necessário à concretização de outro 
bem: a possibilidade de viver a vida17.
 A prática médica deve ser orientada pelos prin-
cípios bioéticos. O principialismo de Beauchamp e 
childress surgiu na década de 70 focando quatro 
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princípios básicos: não-maleficência, beneficência, 
justiça e autonomia18. 
 O princípio da justiça associa-se à distribuição 
equitativa dos bens e recursos comuns18. relativa-
mente aos cuidados intensivos pediátricos, os da-
dos são contraditórios. uns estudos concluem que, 
apesar da complexidade na definição de futilidade 
médica, só uma pequena percentagem de recursos é 
utilizada em tratamentos considerados fúteis, devi-
do ao seu reconhecimento precoce pelos pediatras, 
que adequam os seus comportamentos eticamente 
à situação19,20. Alguns autores discordam, conside-
rando elevado o número de casos (21%) de trata-
mento fútil ou inapropriado nas uci-P do reino 
unido e os recursos por estes consumidos21.
 A declaração de Barcelona identifica como prin-
cípios básicos a autonomia, a dignidade, a integri-
dade e a vulnerabilidade22. A dignidade refere-se ao 
valor intrínseco do indivíduo e no encontro com o 
outro. O respeito pela integridade implica o respeito 
pela privacidade e individualidade, a compreensão 
do indivíduo e da sua posição perante a doença, 
sendo crucial no estabelecimento da confiança mé-
dico-doente. A vulnerabilidade implica que os seres 
humanos diferem na sua capacidade de se relacio-
nar com o mundo, sendo a discriminação positiva 
dos mais vulneráveis, como as crianças, eticamente 
enquadrável22,23.
 A autonomia envolve a capacidade de compreen-
são, comunicação, análise e deliberação com base 
nos valores pessoais, tornando a pessoa compe-
tente24. A incapacidade dos menores é suprida pelo 
consentimento parental, previsto no código civil 
português. O poder parental é, por natureza, fiduci-
ário, ou seja, deve ser exercido no interesse do filho 
e não como “direito” dos pais sobre o filho17, sendo 
limitado pelo melhor interesse da criança e pela 
obrigação médica independente de agir de acordo 
com o melhor interesse da criança, mesmo quando 
em conflito com os desejos dos pais. desta forma, 
alguns autores preferem o termo permissão ao invés 
de consentimento parental, na tomada de decisões 
partilhadas24.
 Os adolescentes podem ter as capacidades cog-
nitivas e emocionais necessárias para dar consen-
timento, devendo ser avaliados individualmente. 
Mesmo quando não consideradas competentes, a 
criança deve ser envolvida ao máximo no processo, 
sendo-lhe fornecida informação de acordo com a 
sua fase de desenvolvimento e consideradas as suas 
dúvidas e opiniões24,25. 
 A aplicação dos princípios éticos deve ser realiza-
da numa sequência de prioridades. Quando se justi-
fica o início da terapêutica, prevalece o princípio da 

beneficência. Pelo contrário, quando, após cuidado-
sa avaliação e ponderação de todos os fatores tanto 
pela equipa médica, como pela família, se decide 
pela limitação ou suspensão da terapêutica, o obje-
tivo é não causar dano ou sofrimento, prevalecendo 
respectivamente os princípios da não maleficência e 
da beneficência.

FutiLiDaDe 

A definição de futilidade é, obrigatoriamente, in-
fluenciada por juízos de valores, sendo impossível 
uma definição exata com aplicação universal. Ha-
bitualmente, a questão é discutida quando as par-
tes envolvidas apresentam visões divergentes3,26. 
Existem várias definições de futilidade. de acordo 
com estas definições, a futilidade pode ser definida 
como qualitativa ou quantitativa (se a probabilida-
de da eficácia do tratamento é menor que 1%), ou 
baseando-se na probabilidade de morte num fu-
turo próximo e/ou na condição médica subjacen-
te3,19. todas estas definições foram alvo de críticas, 
por destituírem a subjetividade inerente ao concei-
to, transformando-o num conceito “pseudo-obje-
tivo” ou por não considerarem a individualidade, 
o paciente27.
 A comissão de Ética da Society of Critical Care 
Medicine, classifica os tratamentos em quatro cate-
gorias: tratamentos sem efeito fisiológico benéfico; 
tratamentos com benefício muito pouco provável; 
tratamentos com benefício mas com elevado con-
sumo de recursos e tratamentos controversos ou 
com benefício incerto. A primeira categoria cor-
responde aos tratamentos fúteis, sendo as restantes 
consideradas tratamento inapropriado27.
 A American Medical Association recomenda 
uma abordagem de processo razoável, onde as insti-
tuições de saúde deverão adotar uma política na fu-
tilidade médica e deverão ser seguidos determina-
dos passos, sequencialmente. idealmente, antes das 
manifestações críticas da doença, as partes envolvi-
das deverão discutir e determinar o que constitui 
tratamento fútil. Perante divergências, inicialmente 
deverá tentar-se chegar a acordo com os envolvidos, 
na presença de um consultor independente, caso 
seja necessário. caso a divergência se mantenha ir-
resolúvel, é aconselhado o envolvimento da comis-
são de ética da instituição. se este apoiar a posição 
do paciente/família, mas não do médico assistente, 
é aconselhada a transferência para outro médico da 
mesma instituição. Pelo contrário, se é a posição do 
clínico a apoiada, aconselha-se a transferência para 
outra instituição. Na persistência de divergências 
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irresolúveis e na impossibilidade de transferência, 
o tratamento deverá ser suspenso26. As divergências 
são comuns, não só entre paciente/família e médico, 
como entre médicos. É necessário atentar que estes 
conflitos são uma expressão natural da complexi-
dade do problema e dos valores em questão, deven-
do ser conhecidos e respeitados, para a sua melhor 
resolução28. um estudo norte-americano revela que 
90% dos conflitos são resolvidos com a intervenção 
das comissões de ética29. No entanto, uma vez que 
estes são constituídos por profissionais de saúde e 
membros da comunidade hospitalar, poderão ser 
inerentemente enviesados a favor da posição toma-
da pelo médico, não representando adequadamente 
os pais. O mesmo estudo conclui que a existência de 
políticas relativas ao tema da futilidade médica na 
instituição não torna os médicos mais predispostos 
à suspensão de terapêutica29.

Não iNiciar, Limitar ou suspeNDer terapêutica 
Nas uci-p

várias associações pediátricas estabeleceram reco-
mendações relativas à não iniciação, limitação ou 
suspensão da terapêutica nas uci-P25,28,30–32. A dig-
nidade do paciente durante a sua doença e na apro-
ximação à morte é a pedra basilar deste processo. 
Esta decisão não pode nunca representar o abando-
no do paciente ou a suspensão de terapia que visa o 
alívio do sofrimento e que assegura, tanto quanto 
possível, o bem-estar físico, psicológico e espiritual 
da criança. Os cuidados paliativos assumem-se cru-
ciais neste sentido, afirmando-se quando se torna 
aparente que a condição pode resultar em morte 
prematura, simultaneamente à terapêutica curati-
va instituída. Posteriormente, serão então a base do 
tratamento.
 Apesar da não iniciação, a limitação e a suspen-
são de terapêutica terem fundamentações bioéticas 
específicas, ou seja, derivarem de diferentes princí-
pios, todas elas podem ser eticamente enquadráveis. 
No entanto, as repercussões psicológicas em todos 
os envolvidos são diferentes25,28,30–32.
 O tratamento tem que ser proporcional. A dispo-
nibilidade de meios de diagnóstico ou terapêuticos 
não obriga o seu uso. A proporcionalidade do tra-
tamento deve ser decidida por todos os envolvidos, 
sendo competência específica do médico definir 
precisamente a adequação dos meios, individual-
mente. tem que haver certeza no diagnóstico, no 
prognóstico e que todas as terapias alternativas fo-
ram consideradas e discutidas. Na dúvida do que 
constitui o melhor interesse da criança, a decisão 

deve sempre favorecer o início ou manutenção da 
terapêutica25,28,30–32. Na maioria dos casos, as deci-
sões são baseadas em probabilidades e não em cer-
tezas. Algumas das crianças a quem a terapêutica é 
suspensa, sobrevivem, o que não invalida a decisão 
tomada. Esta baseia-se na futilidade do tratamento, 
não no resultado esperado.30

 As decisões devem ser coletivas, incluindo a 
equipa da uci, os médicos assistentes, o pessoal 
de enfermagem e consultores específicos, como 
especialistas em cuidados paliativos. devem ser re-
gistadas no processo clínico as etapas no processo 
de decisão, as decisões tomadas e as suas justifica-
ções25,28,30–32.
 Quando o assunto de não iniciar, limitar ou 
suspender terapêutica surge inicialmente, o médi-
co responsável e o chefe da uci-P devem liderar 
o processo de decisão. O tempo e o contexto mais 
apropriados para enveredar nesta discussão não 
é durante o evento agudo, mas sim quando a evo-
lução da situação o permitir. Esta decisão deve ser 
encarada como um processo, não como um even-
to25,28,30–32. Nas situações agudas deve ser sempre 
iniciada terapêutica. só posteriormente, com toda 
a informação disponível e excluídas todas as causas 
reversíveis para a condição clínica, é que se inicia o 
processo de decisão, com a participação do pessoal 
mais experiente da unidade. segundo a Royal College 
of Paediatrics and Child Health (rcPcH), é a equipa 
médica que tem a responsabilidade moral na toma-
da de decisão30. A American Academy of Pediatrics 
(AAP) assume que os pais podem exercer o direito 
de recusar terapêutica, se assim o entenderem31. 
 O envolvimento explícito dos pais é precioso, no-
meadamente na definição da proporcionalidade da 
terapêutica. As decisões devem ser preferencialmen-
te partilhadas por aqueles presentes no “triângulo 
relacional”: pais, médicos e paciente. Os pais devem 
ser encorajados a participar, mas têm o direito de 
escolher o seu próprio grau de envolvimento nestas 
decisões. devem ser feitos todos os esforços para as-
segurar que a informação é claramente transmitida 
e totalmente compreendida. O tempo disponibili-
zado, o ambiente e a forma como a comunicação 
ocorre não só influenciam a decisão dos pais, como 
a sua reação ao evento, posteriormente. Estas são 
situações de stress para os pais, acompanhadas de 
sentimentos de fragilidade, culpa, inadequação, ge-
radoras de ansiedade e sentimentos depressivos. A 
participação da restante família, particularmente 
os irmãos, ou de membros da comunidade, como 
figuras religiosas, deve ser considerada. O acompa-
nhamento familiar deverá continuar após a mor-
te, se houver desejo dos pais25,28,30–34. Em Portugal, 
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estudos revelam um aumento muito significativo 
no apoio oferecido à família, nomeadamente aos 
irmãos e a nível religioso16. No entanto, os números 
estão ainda longe da realidade europeia, onde em 
quase 80% dos casos é oferecido apoio religioso35.
 A gravidade deste tipo de decisão requer atenção 
explícita aos sentimentos da criança, independente-
mente do seu grau de competência. A criança deve 
ser informada, ouvida, devendo ser considerada a 
perceção que tem da doença e da sua evolução, bem 
como o sofrimento infligido pelo tratamento e o seu 
desejo na continuação. O grau de envolvimento da 
criança difere consoante o seu grau de competên-
cia25,28,30–32. As crianças não podem ser privadas de 
se despedirem dos seus entes queridos31.
 Na prática, estudos realizados na Europa concluí-
ram que os médicos são, maioritariamente, os deci-
sores primários4,5,7,36–38. O mesmo sucede no Brasil e 
Argentina8–12,38,39. Pelo contrário, os estudos norte-
americanos, canadianos e australianos revelaram 
uma maior autonomia dos pais na decisão13,14,36,38,40. 
de uma forma geral, os pais querem estar envolvi-
dos. No entanto, o grau e a natureza deste envol-
vimento varia, desde a simples informação à auto-
nomia completa na decisão. tal deve ser discutido 
com os pais41. Alguma literatura francesa considera 
inapropriado que os pais acarretem tal responsa-
bilidade, pela sua falta de conhecimento médico e 
no sentido de os proteger dos sentimentos de culpa 
que a decisão possa originar. Estudos conduzidos 
em França revelam que os pais não querem ter essa 
responsabilidade, mas que querem ser melhor in-
formados da situação clínica. contrariamente, em 
países como o canada ou os EuA, os pais preferem 
ser os decisores primários36–38.
 Nos últimos anos, verifica-se um aumento 
quantitativo e qualitativo na informação prestada 
aos pais, havendo um grande envolvimento destes 
na decisão (superior a 85% dos casos, na maioria 
dos estudos).4,5,13,14,16,36,40,42 No entanto, no Brasil e 
na Argentina verifica-se uma menor participação 
familiar8–12,39. Apenas 9 a 50% dos casos no Brasil 
contam com a participação parental9–12,15. 
 As orientações da rcPcH incluem circunstâncias 
em que esta decisão deve ser considerada ética e le-
galmente: o estado vegetativo permanente, as situa-
ções “sem hipótese”, as situações “sem propósito” e 
as situações “insuportáveis”30.
 O estado vegetativo permanente é definido como 
a ausência de consciência de si e do ambiente, em 
que o paciente respira espontaneamente, está he-
modinamicamente estável, com ciclos de sono-vi-
gília, preservação completa ou parcial das funções 
hipotalâmicas e do tronco cerebral. considera-se 

estado vegetativo continuado se persiste pelo menos 
4 semanas e estado vegetativo persistente quando 
persiste por mais de 3 meses após anóxia cerebral 
e 12 meses na sequência de traumatismo craniano. 
Nestas circunstâncias, em que não existe expectati-
va razoável de recuperação, os tratamentos devem 
ser retirados, nunca abdicando dos cuidados palia-
tivos30. relativamente à alimentação e hidratação 
artificial (AHA), existe grande controvérsia. Qual-
quer ser humano totalmente dependente dos outros 
morrerá se não receber AHA. Apesar destes casos 
serem alvo da jurisprudência, a nível internacional, 
havendo situações de adultos aos quais foram reti-
rados AHA, com base nos seus testamentos de vida, 
em Portugal a questão é diferente24. A AHA não se 
reputa como meio terapêutico artificial, não sendo 
sustentável a sua suspensão. É inconcebível a morte 
provocada ou acelerada por inanição ou desidrata-
ção17. A rcPcH e o General Medical Council con-
sideram a sua retirada, mas com aconselhamento 
legal25,30.
 As situações “sem hipótese” são consideradas 
aquelas em que o tratamento adia a morte, mas 
não melhora a qualidade de vida, não aliviando o 
sofrimento. um exemplo deste tipo de situação é 
a criança com cancro metastizado, cuja vida não 
beneficiará de quimioterapia ou outras formas de 
tratamento curativo30. 
 As situações “sem propósito” são aquelas em 
que a criança poderá sobreviver com o tratamento 
mas há razões para crer que esse tratamento não é 
do melhor interesse da criança. A continuação do 
tratamento poderá piorar a situação já existente, 
resultando numa “vida impossivelmente pobre”.30 

A decisão é sempre baseada no melhor interesse da 
criança, a qual não pode nunca ser influenciada por 
factores de confundimento, que entrem em conflito 
com este objetivo máximo. dentro destes factores 
incluem-se a incapacidade dos pais em lidar com 
as sequelas que a situação clínica acarreta, o enfâse 
inapropriado nos programas de saúde em vez do 
interesse individual do paciente, experiências pas-
sadas do médico que possam enviesar a decisão ou 
mesmo conflitos de interesse ocultos43. As incapaci-
dades físicas ou psicológicas, actuais ou potenciais, 
não são por si só razão para não iniciar, limitar ou 
suspender o tratamento, pois são situações compa-
tíveis com uma vida de qualidade25,28,30–32.
 A rcPcH considera ainda a situação “insupor-
tável”, em que a criança e/ou a família sentem que 
o tratamento é mais do que aquilo que conseguem 
suportar e requerem a sua suspensão, independen-
temente da opinião médica em prol do beneficio do 
tratamento30.
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A Confederation of the European Specialists of Pae-
diatrics (cEsP) não é tão específica quanto às cir-
cunstâncias em que esta decisão deve ser conside-
rada, referindo que deverá ser feito nas situações em 
que a vida apenas é mantida por medidas perma-
nentes, causadoras de dano/sofrimento insuportá-
vel, ou se a terapêutica comporta sofrimento insu-
portável continuado sem prospeção da sua redução 
significativa ou de recuperação32.
 As decisões de tratamento podem ter que incluir 
o uso de analgésicos ou sedativos cujo efeito secun-
dário é o “abreviamento” da vida. O médico é etica-
mente obrigado a tratar não só a causa da doença, 
mas também a dor, ansiedade, dispneia e sofrimen-
to. O alívio da dor é um bem moral de tamanha 
magnitude que os efeitos secundários potenciais 
não intencionais são aceitáveis, na ausência de ou-
tros métodos que não sejam “abreviativos”17,24,44. 
Não constitui eutanásia o uso do único cuidado pa-
liativo que “abrevie” a vida, nem a omissão de trata-
mentos fúteis17. As associações pediátricas rejeitam a 
administração de medicações em doses letais, com 
o objetivo de terminar a vida25,28,30–32. A excepção 
são os Países Baixos, onde a eutanásia e o suicídio 
assistido são legais a partir dos 12 anos e represen-
tam 2.7% das mortes pediátricas5 e a Bélgica, onde 
recentemente se legalizou a eutanásia pediátrica45.

Factores que iNFLueNciam os pais 

Os factores relacionados com a criança, a sua qua-
lidade de vida, a possibilidade de melhoria e o seu 
sofrimento são aqueles que exercem maior influ-
ência nos pais. A observação das manifestações 
da doença e do sofrimento na criança parecem ser 
mais importantes que as informações fornecidas 
pelos profissionais de saúde. A comparação com 
situações semelhantes prévias de decisões de fim 
de vida em familiares ou a morte de um ente que-
rido são também importantes. Na tentativa de agir 
em nome do melhor interesse da criança, os pais 
consideram aquilo que crêem ser o que a criança 
quereria ou o que eles próprios quereriam para si, 
naquela situação. A informação médica é também 
um factor de influência, apesar de assumir menos 
importância que os já referidos. Essa informação é 
proveniente de várias fontes: profissionais de saúde 
e fontes externas, como a internet. A forma como 
essa informação é transmitida também é relevante. 
O suporte da família é importante no sentido da 
sua compreensão e aceitação da decisão tomada. O 
tempo parece ser insuficiente e, compreensivelmen-
te, mais tempo com a criança é desejado. também 

a fé e o acompanhamento religioso influenciam os 
pais que professam alguma religião. Os encargos 
financeiros que a doença possa acarretar parecem 
exercer muito pouca ou nenhuma influência na de-
cisão parental42,44,46,47. um dado preocupante é que 
24% dos pais, quando questionados posteriormen-
te, agiria de forma diferente na tomada de decisão, o 
que os coloca em grande risco de luto irresolvido ou 
complicado42.

Factores que iNFLueNciam os mÉDicos

A qualidade de vida, percecionada pela criança e 
pela família, a probabilidade de sobrevivência e a 
preferência parental são os factores com maior in-
fluência nos profissionais de saúde envolvidos na 
decisão. O nível de incapacidade neurológica cró-
nica e a qualidade de vida a longo-prazo assumem 
importância, embora menor48,49. A perceção do 
médico do grau de envolvimento da família e da 
sua capacidade em cuidar da criança também tem 
influência significativa, ao contrário das crenças re-
ligiosas familiares, que não parecem ser tão influen-
tes50. As crenças religiosas dos médicos parecem 
deter muito pouca ou nenhuma importância na 
decisão49. curiosamente, a religião parece ter maior 
influência nos países do norte da Europa, compa-
rativamente com os do sul35. O medo de processos 
litigiosos ou de agir ilegalmente é importante48,50, 
enquanto as razões financeiras e a disponibilidade 
nas uci-P revelam-se menos importantes48.
 Estudos sobre os efeitos destas decisões nos 
médicos e nos sentimentos destes revelam dados 
preocupantes. Mais de 70% dos profissionais de 
saúde discordam quando indagados sobre a eficá-
cia de como estas decisões são processadas e 90% 
concorda que a dificuldade nestas decisões provo-
ca stress pessoal, com repercussões no processo 
de decisão50. Outro estudo revela que um grande 
número de médicos (38%) e enfermeiros (48%) 
com funções nas uci-P já agiram contra a sua 
consciência. Estas preocupações estão sobretudo 
relacionadas com a prestação de cuidados de for-
ma excessiva e passíveis de causarem dano e não 
com a sua suspensão51.

coNcLusão

A impossibilidade de definir com exatidão futi-
lidade e os sentimentos gerados pelo processo de 
decisão em todos os envolvidos demonstram a 
complexidade das decisões de não iniciar, limitar 
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ou suspender terapêutica. Estas decisões devem ser 
encaradas como um processo, que visa sempre o 
melhor interesse da criança e considera a propor-
cionalidade do tratamento. 
 Apesar de inevitáveis, devemos enveredar esforços 

no sentido de minorar as repercussões psicológicas, 
tanto nos familiares como nos profissionais de saú-
de. Nesse sentido, é necessária a adoção de políticas 
pelos estabelecimentos de saúde e um maior enfâse 
na educação ética.
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