
 

Título do Projeto: Programa Pequeno Príncipe
Coordenador/a: Alexandre Ernesto Silva
Unidade Organizacional: 
 
Em “O Pequeno Príncipe”, obra literária de Antoine De Saint
ermite que façamos uma reflexão acerca do que é essencial 
reflexão somos direcionados a perceber que o imprescindível para a vida é 
conseguir olhar para o outro com
muito além de seus aspectos físicos e
o protagonista vai percebendo como as
coisas da vida conforme vão crescendo. Logo, não
simbolizar o programa, O “Pequeno Príncipe” busca
mundo das crianças e permitir que com um olhar cuidadoso e
aliviar o sofrimento de seres que ainda enxergam o melhor do nosso
programa tem como intuito quebrar o paradigma da não discussão de cuidados 
paliativos na pediatria e levar conforto e 
familiares.  
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Em “O Pequeno Príncipe”, obra literária de Antoine De Saint-Exupery, o autor 
façamos uma reflexão acerca do que é essencial para viver. Nessa 

direcionados a perceber que o imprescindível para a vida é 
conseguir olhar para o outro com o coração, ou seja, perceber que o ser humano vai 
muito além de seus aspectos físicos e superficiais. Além disso a ao longo da hist
o protagonista vai percebendo como as pessoas deixam de dar valor as pequenas 
coisas da vida conforme vão crescendo. Logo, não há um nome que consiga melhor 
simbolizar o programa, O “Pequeno Príncipe” busca compreender a essência do 

e permitir que com um olhar cuidadoso e holístico consigamos 
aliviar o sofrimento de seres que ainda enxergam o melhor do nosso
programa tem como intuito quebrar o paradigma da não discussão de cuidados 

na pediatria e levar conforto e qualidade de vida para os pacientes e seus 
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aliviar o sofrimento de seres que ainda enxergam o melhor do nosso mundo. O 
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