
 
 

UNIABEU CENTRO UNIVERSITÁRIO 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 

 MARNEIDE SANTOS BARCELOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UMA ANÁLISE SOBRE A IMPORTÂNCIA DA MORTE NA PRÁTICA DO 

PROFISSIONAL DE SAÚDE - REFLEXÕES SOBRE A ORTOTANÁSIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELFORD ROXO 

2017 

 



UNIABEU CENTRO UNIVERSITÁRIO 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 

 MARNEIDE SANTOS BARCELOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UMA ANÁLISE SOBRE A IMPORTÂNCIA DA MORTE NA PRÁTICA DO 

PROFISSIONAL DE SAÚDE - REFLEXÕES SOBRE A ORTOTANÁSIA 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Departamento de    

Psicologia do Centro Universitário UNIABEU, como requisito parcial 

para a obtenção do grau de Bacharel em Psicologia. 

Orientadora: Professora Drª. Carla Maria Mendes. 

 

 

 

                                                                       

                                                             

                                                                    

Belford Roxo 

2017 

 



MARNEIDE SANTOS BARCELOS 

 

 

UMA ANÁLISE SOBRE A IMPORTÂNCIA DA MORTE NA PRÁTICA DO 

PROFISSIONAL DE SAÚDE - REFLEXÕES SOBRE A ORTOTANÁSIA 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Departamento 

de Psicologia do Centro Universitário UNIABEU, como 

requisito parcial para a obtenção do grau de Bacharel em 

Psicologia. 

Aprovada em: ____/____/_____. 

Banca Examinadora: 

 

 

Professora Dr. ª Carla Maria Mendes - Orientadora 

UNIABEU/SEFLU 

 

Professor Dr. Sérgio da Costa Oliveira 

UNIABEU 

 

Mestra Renata Gomes da Costa de Marca 

HFAG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGRADECIMENTOS 

 

 

 Gostaria de agradecer aos convidados desta banca, por disponibilizarem seu tempo 

para estar aqui. Primeiramente, minha orientadora, Professora Drª Carla Maria Mendes, por 

acolher meu projeto e me ajudar a concretizá-lo. 

 Ao Professor Dr. Sérgio da Costa Oliveira, por inspirar com sua sensibilidade e suas 

aulas. 

 À Mestra Renata Gomes da Costa de Marca, por me fazer entender que o trabalho é do 

paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Acabou-se o Grilo mais inteligente do mundo. 

Cumpriu sua sentença e encontrou-se com o único mal 

irremediável, aquilo que é a marca de nosso estranho 

destino sobre a terra, aquele fato sem explicação que 

iguala tudo o que é vivo num só rebanho de condenados, 

porque tudo o que é vivo morre”. 

      Ariano Suassuna 
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RESUMO 

 

 

O conceito de cuidados paliativos é muitas vezes desconhecido pelos profissionais de 

saúde que, em muitos casos, só o aprendem na prática. Os questionamentos levantados pelos 

profissionais de saúde vão desde o conhecimento adquirido em sua formação, passando por 

valores pessoais e até sobre a “utilidade” de seu trabalho para o paciente em processo de 

terminalidade. O trabalho da equipe pode ser percebido como desmotivador, frustrante e sem 

significado, ao se dar prioridade ao paradigma de salvar o paciente a qualquer custo, 

influência da Medicina de alta tecnologia. O cuidar aponta a aceitação da morte como 

condição humana, onde o paciente e as implicações psíquicas, sociais, culturais e sua dor 

física ganham ênfase da equipe de saúde. Em suma, o preparo do profissional envolve seu 

próprio interesse em cuidar além do curar, entendendo e aceitando a morte como processo de 

vida, buscando propiciar ao paciente o respeito e acolhimento de suas dores, questionamentos, 

angústias. Este trabalho buscou identificar as dificuldades, analisar a relação paciente-equipe, 

na questão da ortotanásia, abordando situações como a comunicação ao paciente diante do 

prognóstico de fim de vida, a falta de amparo na formação dos profissionais de saúde para 

lidar com o assunto “morte”, trabalhando com o conceito de ortotanásia como precursor dos 

cuidados paliativos. Este trabalho foi realizado a partir de uma perspectiva metodológica 

qualitativa, exploratório-descritiva, utilizando-se de revisões bibliográficas de artigos e livros 

em sua execução.  
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ABSTRACT 

 

 

The concept of palliative care is frequently unknown by the health professionals, that 

in many cases, only learn it in the practice. The questions raised by the professionals range 

from the knowledge acquired in his formation, passing by personal values and by the "utility" 

of the work of the healthy professional for the patient in process of terminality. The work of 

the team may be perceived as demotivating, frustrating and with no meaning, when giving 

priority to the paradigm of save the patient at any cost, influence of high technology 

Medicine. The act of caring indicate the acceptance of the death as a human condition, where 

the patient and the psychic implications, social, cultural and his physic pain gains emphasis 

from the healthy team. In short, the preparation of the professional involves his own interest 

in take care beyond the heal, understanding and accepting the death as life process, searching 

for propitiate to the patient the respect and the reception of his pain, questions, anguish. This 

work search to identify the difficulties, analyze the relation patient-team, in the orthanasia, 

approaching situations like the communication to the patient in front of the prognostic of the 

end of life, the lack of support in the formation of the healthy professional to deal with the 

"death" question, working with the concept of orthanasia as precursor of the palliative care. 

This work was carried out from a qualitative, exploratory-descriptive methodological 

perspective, using bibliographical reviews of articles and books in its execution. 

 

Key-words: health - orthanasia - terminality - death - palliative care. 
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INTRODUÇÃO 

 

Discutir o tema da morte, na atualidade, é um desafio que se torna paradoxal quando o 

encontramos entre as paredes da instituição hospitalar. Lidar com a terminalidade dantes fora 

um resignar-se, uma aceitação da finitude, hoje se apresenta como algo a ser evitado: a 

proibição de se promover discussões sobre tal tema, na instituição que se apresenta como 

lugar de cura, onde seus profissionais carregam o peso de curar, imposto, ainda de que de 

forma sutil e indireta, pela sociedade.  

As diferenças culturais, valores pessoais e questionamentos quanto à formação, 

mobilizam os profissionais de saúde dos hospitais, tornando necessárias discussões e 

desenvolvimento na formação dos mesmos.  

O processo do profissional de saúde de encontrar a morte traz em seu bojo a questão 

de sua própria terminalidade, questões e reflexões que geram desconforto em profissionais 

despreparados - embora, no contexto hospitalar, exista a diversidade de histórias e 

experiências  inusitadas e únicas, difíceis/impossíveis de prever, desfechos que afetam toda a 

equipe de saúde diante de um paciente sem perspectiva de cura, mas que podem auxiliar no 

desenvolvimento profissional - onde diálogo pode se tornar escasso, uma vez que é muito 

comum a ocultação da informação ao paciente pelo profissional de saúde, sustentando pelo 

discurso de que notícia leva ao agravamento da doença...  

No primeiro capítulo deste trabalho, com o título “O processo de transformação da 

morte: aspectos históricos”, registra-se a evolução social da morte, algumas características 

dessa evolução, como costumes e rituais. Apresenta-se o conceito de morte domada de Ariès 

(2012), as características sociais que afastam a ideia da morte e o conceito de solidão segundo 

Elias (1985), que afasta os vivos dos que estão morrendo. Elias (1985) aponta as diferenças 

culturais na questão da morte, comparando a Idade Média com nossa atualidade, e afirma que 

a morte do outro reflete nossa própria mortalidade. Ainda neste capítulo, discute-se a 

evolução da medicina e a institucionalização do doente que, removido de sua casa, 

categorizado por seus sintomas e infantilizado é levado para morrer no hospital, o avanço da 

medicina e da tecnologia que isolou o doente para morrer sozinho no CTI, até o novo modelo 

de “morte contemporânea”, onde encontramos o modelo de cuidados paliativos.  

No segundo capítulo deste trabalho, intitulado “Novas perspectivas sobre a morte: os 

cuidados paliativos e algumas reflexões sobre a ortotanásia”, trabalha-se o desenvolvimento 

dos cuidados paliativos, traçando um breve histórico dos Hóspices até o modelo de Cuidados 
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Paliativos Modernos, segundo Matsumoto (In Carvalho e Parsons Org., 2012): a filosofia e a 

ética que norteiam sua aplicação, seus conceitos básicos, em que a autonomia do paciente é 

respeitada e a construção de uma relação de horizontalidade entre equipe de saúde e paciente. 

Pessini (2004) discorre sobre os conceitos de ortotanásia, eutanásia, mistanásia e distanásia e 

sobre os referenciais éticos nos cuidados paliativos, apontando a ortotanásia como conceito de 

“morte correta”, a seu tempo e, por isso, um modelo de morte que, aliado aos cuidados 

paliativos, reduz drasticamente o sofrimento de pacientes terminais.  

No terceiro capítulo, com o título “A formação do profissional de saúde para a morte”, 

apresenta-se pesquisas sobre a morte e o profissional de saúde, o preparo que o profissional 

recebe, o que a morte representa em seu imaginário, as estratégias para lidar com ela no 

hospital. Busca-se apresentar, também, o conhecimento acerca de conceito de cuidados 

paliativos e suas aplicações, a comunicação com pacientes e sua família, a relação entre 

equipe e a contribuição dos cursos e projetos sobre tais temas no trabalho com o paciente 

terminal. 

Ainda no terceiro capítulo, discorre-se sobre trabalho de Kübler-Ross (2008) em 

relação ao preparo do profissional para a morte, por sua importante abrangência na pesquisa, 

principalmente por discutir a terminalidade a partir do que o paciente terminal traz: seus 

medos, angústias, expectativas. Kübler-Ross (2008) aponta a comunicação, a escuta, a 

empatia e a aceitação como elementos para estabelecimento de vínculos, na construção de 

uma interdisciplinaridade, uma relação de respeito e humanização do processo de cuidar do 

paciente terminal. 

Este trabalho foi realizado a partir de uma perspectiva metodológica qualitativa, 

exploratório-descritiva, utilizando-se de revisões bibliográficas de artigos e livros em sua 

execução, objetivando identificar as dificuldades, analisar a relação paciente-equipe, na 

questão da ortotanásia, abordando situações como a comunicação ao paciente diante do 

prognóstico de fim de vida, a falta de amparo na formação dos profissionais de saúde para 

lidar com o assunto “morte”, trabalhando com o conceito de ortotanásia como precursor dos 

cuidados paliativos. 
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1 O PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO DA MORTE: ASPECTOS HISTÓRICOS 

 

                                                        “Vou te encontrar vestida de cetim 

Pois em qualquer lugar esperas só por mim 

E no teu beijo provar o gosto estranho 

Que eu quero e não desejo, mas tenho que encontrar 

Vem, mas demore a chegar 

Eu te detesto e amo morte, morte, morte 

Que talvez seja o segredo desta vida 

Morte, morte, morte que talvez seja o segredo desta vida”. 

Raul Seixas 

 

 

1.1 Morte, uma construção social 

 

A morte vem sendo discutida por séculos. As civilizações têm suas formas peculiares 

de enxergá-la e lhe dar um significado, seja espiritual-religioso, existencial, filosófico ou 

biológico. Explicações contínuas têm tentado negar o fato, mas a verdade incontestável é que 

a morte alcança a todos, tão naturalmente quanto o nascimento. Camon (2010) salienta que a 

morte não é o inimigo, tampouco uma prisão de onde escapar, mas uma parte de nossas vidas, 

o limite da vida que nos impulsiona a realizar algo nesse intervalo. 

Ariès (2012) nos apresenta a temática da morte através dos séculos, a evolução dos 

costumes e a morte como novo tabu, substituindo a sexualidade. Primeiro nos apresenta a 

morte domada, onde a morte é sabida por quem vai morrer. A convicção, a certeza, de que se 

deixaria esse mundo, estão presentes. Não se fugia da morte “[...] através das quimeras que 

havia consumido sua vida [...]” (ARIÈS, 2012, p.33-34). Segundo ele, durante séculos, o 

reconhecimento espontâneo da morte esteve presente e o moribundo se apropriava de tal 

reconhecimento, assim como as pessoas próximas e entes. A morte era o resignar-se, ainda 

que carregada de sentimentos, medos, sobretudo o medo de morrer só, tristezas e revoltas e, 

até então, a negação da morte, seja pelo moribundo, seja por sua família e companheiros, não 

existia. Segue o referido autor: 

Saint-Simon diz a respeito de Madame de Montespan ter ela medo da morte.  
Tinha principalmente medo de não ser avisada a tempo e também - 

voltaremos a este ponto posteriormente - de morrer só. "Dormia com todas 

as cortinas abertas, com muitas velas em seu quarto e com suas guardiãs ao 
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redor, as quais, sempre que despertasse, queria encontrar conversando, 

gracejando, ou comendo para assegurar-se contra sua sonolência." Mas 
apesar de sua angústia, a 27 de maio de 1707, soube, também ela, que ia 

morrer e tomou suas providências (Ariés, 2012, p.34). 

 

As angústias do morrer não impediam que o moribundo se preparasse, orquestrasse o 

seu fim, no sentido de transmitir seu afeto aos que ficavam, delegar obrigações e testamentar 

suas vontades. Aquele que estava para morrer era protagonista de sua finitude: “Sabendo de 

seu fim próximo, o moribundo tomava suas providências, e tudo vai ser feito muito 

simplesmente” (op. cit., p.36).  

 A ritualização do momento da morte também é muito presente, calcada na religião 

predominante da época, o cristianismo. Os ritos que o moribundo deveria seguir, a posição em 

que deveria se encontrar para esperar a morte: deitar-se de costas, com a cabeça voltada para 

Jerusalém, o rosto voltado para o céu, mãos cruzadas sobre o peito. “É a atitude das estátuas 

jacentes a partir do século XII” (Id, 2012, p.36-37). É a hora de confessar seus pecados e 

assumir suas culpas, receber os sacramentos e tornar-se penitente, na esperança de receber o 

céu.  “Neste momento, intervinha, sem dúvida, o único ato religioso, ou melhor, eclesiástico 

(pois tudo era religioso): a absolvição sacramental” (idem, p.38).  

Morrer era um ato público, organizado e presidido pelo enfermo, o moribundo, cheia 

de protocolos a serem seguidos fielmente por este. Uma assembleia de pessoas se reunia no 

quarto do agonizante para assistir à cerimônia, um evento social com muitos participantes: 

familiares, amigos, conhecidos, inclusive crianças: “Era importante que os parentes, amigos e 

vizinhos estivessem presentes. Levavam-se as crianças - não há representação de um quarto 

de moribundo até o século XVIII sem algumas crianças” (ARIÈS, 2012, p.39).  

Assim, os rituais para a morte eram cumpridos, realizados sem dramas ou emoções 

exacerbadas e de forma pragmática acontecia a “morte domada” (Id, 2012, p.40).  

Por volta do século XVIII, os ritos do luto passaram a hábitos, com uma cronologia, 

vestimenta e finalidade. Foucault (1979) aponta a evolução dos costumes fúnebres, enterrar os 

mortos em covas e caixões individuais no século XVIII na França, como uma resposta a 

questões médico-político-sanitária, e ao contrário do que se poderia imaginar, a religião cristã 

não fomentou tal prática de enterro e culto aos mortos.  

O tempo de luto direcionava o comportamento, para que esse não se tornasse 

socialmente inconveniente, fosse por uma exacerbação da dor e tristeza que atingia a família, 

de acordo com seus laços afetivos com o morto, fosse pela completa indiferença e falta de 

afeto que poderiam existir em tais relações. Qualquer que fossem os motivos, o luto deveria 
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ser vivido paulatinamente, durante o tempo estabelecido pelas convenções sociais, para evitar 

uma avalanche de sentimentos sobre vizinhos, parentes e amigos.   

O século XIX é marcado pelo desdobrar de um novo luto, cheio de exacerbações 

emocionais, que beiram a insanidade. Segundo Ariès (2012), o significado de tal 

comportamento exacerbado, histérico, é que os enlutados, aqueles que perderam seus entes, 

apresentam dificuldades de aceitar a morte do outro (grifo próprio), como anteriormente. O 

medo da própria morte cede lugar ao medo da morte desse outro, e dá origem, na 

modernidade, ao culto aos cemitérios e túmulos.  

Embora Ariès nos ofereça um panorama de como foram vividos os ritos e a 

naturalidade com que a morte era encarada, Elias aponta em A Solidão dos Moribundos 

(1985) um contraponto. Segundo ele, a visão de Ariès é um tanto romantizada, por se basear 

na literatura e arte. Ora, durante a Idade Média, poucos senhores de terras eram alfabetizados, 

além do clero e da monarquia. A arte era um luxo e a vida no campo matava muitos de fome. 

Viver nessa época era algo breve e incerto. A peste, as guerras e a fome tornavam a vida 

difícil e a morte dolorosa. O tema da morte estava mais recorrente na época, menos ignorado, 

para jovens e velhos.  No entanto, isso não a tornava pacífica: o crescimento das cidades, a 

peste que assolava a Europa em meados do século XIV, a violência, as guerras eram uma 

realidade comum e más colheitas tornavam escassos os alimentos. Mendigos e aleijados eram 

presença constante... O peso da culpa e o medo da punição após a morte, questões como a 

salvação da alma e a danação eterna também atormentavam ricos e pobres. 

A conduta diante da morte passou por mudanças, até chegar aos dias atuais. 

Anteriormente, a morte era um tema público: pessoas comuns vivam regularmente juntas, 

nascimento e morte eram mais “vistos”, inclusive por crianças. Elias (1985) aponta a 

relutância, em nossos dias, em naturalizar a morte para as crianças, como sintoma de 

recalcamento e característica do que chama de nosso “estágio civilizatório”. Como falar do 

fato às crianças, sem transmitir as angústias dos adultos? Outro “desconforto” desse estágio 

diante dos moribundos está ligado à socialização: não se traduz sentimentos em palavras, sem 

parecer oco, superficial, mecânico ou padronizado. “A preocupação de evitar rituais e frases 

socialmente prescritos aumenta as demandas sobre a capacidade de invenção e expressão 

individual” (Idem, 1985, p.35). 

Assim, falar ao moribundo, quando mais é improtelável, de maneira espontânea, 

expressar sentimentos, tornou-se tarefa árdua. Até mesmo os ritos religiosos tornaram-se 

vazios de sentimentos, a repetição de frases feitas é comum, embora esvaziadas de 
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sentimentos reais. Demonstrar sentimentos é vetado: resignar-se é a ordem do dia. Segundo 

Elias: 

O crescente tabu da civilização em relação à expressão de sentimentos 
espontâneos e fortes trava suas línguas e mãos. E os viventes podem, de 

maneira semiconsciente, sentir que a morte é contagiosa e ameaçadora, 

afastam-se involuntariamente dos moribundos (Elias, 1985, p.36-37). 
 

Para Elias (1985) a relação dos humanos com a morte não é algo do biológico, mas 

uma ideia socialmente construída e em evolução, intimamente ligada ao que chama de estágio 

da civilização, relação onde se percebe algumas características apontadas por ele: 

A. Primeiro o aumento da expectativa de vida, nas sociedades desenvolvidas, que 

mantém a concepção da morte numa perspectiva distante, pois o período de 

vida é, supostamente, maior e o perigo da morte pode ser esquecido. Embora 

nas sociedades menos desenvolvidas a ideia da morte esteja mais presente, o 

saber mágico ameniza as angústias da insegurança. 

B. Como segunda característica específica da sociedade contemporânea é a 

certeza de que a morte, como processo natural, tem um curso e um fim, sendo 

mediada pelas ciências da medicina e da higiene, podendo, portanto, ser 

controlada, até certo ponto. O prolongamento da vida, através de dietas, 

remédios e intervenções médicas ajudam a encobrir a morte inevitável.  

C. Em terceiro, o processo de relativa pacificação no interior da sociedade 

contemporânea, a idealização que as pessoas têm, dentro de tal clima de 

segurança, de que o processo de morrer terá um curso previsto e seu termo 

decorrido na cama, de modo pacífico, produto de adoecimento ou velhice. Essa 

imagem confere naturalidade ao evento, a insegurança que a violência física e 

criminalidade trazem não é nítida nesse processo. Porém, mesmo em 

sociedades altamente pacificadas, a possibilidade de morrer na cama é ilusória. 

D. Um complexo processo de individualização, como quarta característica, que 

atinge a todos os humanos, transmutando-os em seres únicos, indissolúveis e 

indestrutíveis, a seus próprios olhos, em busca de sentido em si mesmo. 

Desenvolvem um modo particular de se experiênciar, uma autoimagem 

distorcida de alguém completamente autônomo, que transmite solidão e 

isolamento emocional. 

Embora tais características possam explicar a solidão dos moribundos (grifo próprio), 

“[...] há certas características comuns da estrutura da personalidade que transcendem a classe 

e outras diferenças de grupos” (Elias, 1985, p.67), com atitudes altamente individualizadas, 
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isolados e constantemente contidos em seus impulsos afetivos e instintivos, também os 

moribundos apresentam essa propensão, a qual pode tentar transpassar ou não e, indiferente 

de como se comportem, suas necessidades estão voltadas para o fenômeno de se ainda (grifo 

próprio) fazem sentido para as outras pessoas. Este fazer sentido não significa que aceitarão 

de bom grado demasiadas expressões de estima. O embaraço, a rejeição e a reserva podem 

ocorrer tanto por parte dos vivos, quanto dos moribundos, em sociedades como a nossa. 

Essa é uma característica da modernidade, onde a autoimagem do ser humano é de 

completa autonomia, vivendo isoladamente e morrendo isoladamente. A pessoa morre como 

supostamente vive, de acordo com a imagem que tem de si mesma. 

 O que significa para os moribundos se sentirem, ainda em vida, excluídos da 

comunidade dos viventes? 

Albert Camus em O Mito de Sísifo (1942), afirma que o homem constrói seus 

objetivos preocupado com o futuro, acreditando num advir e que pode manobrar sua vida, à 

sua maneira. Age como se fosse livre, mesmo que as circunstâncias da vida digam que não. 

Ao se deparar com o absurdo, a cônscia da morte, tudo ganha um novo sentido, ou segundo o 

autor, nós perdemos o sentido diante da morte. É na morte que nos deparamos com a falta de 

sentido. O amanhã, a liberdade, os objetivos e as ideias de “eu sou” deixam de existir diante 

da realidade única da morte. 

Se o “eu sou” deixa de existir diante da morte, deixa de existir também para o outro. 

Deixar de ser para o outro é estar realmente só. 

Menezes (2004), ao analisar Elias, explica alguns fatores para o entendimento do 

sentimento de exclusão dos moribundos em relação aos vivos. A morte é compartilhada até 

certo limite, e nesse processo, perder o significado para os outros se configura em solidão. 

Existem outras formas de solidão, como a exclusão social, pessoas que perderam seu 

significado social, tornando-se invisíveis. A escassez da alteridade, da empatia e da inclusão: 

não nos vemos no outro.  

Elias (1985) afirma que morrer não é terrível, mas sim a dor dos que ficam e perdem 

seus entes queridos, a dor dos moribundos. As fantasias terríveis que povoam o imaginário 

das pessoas. A atitude diante dos que morrem é que possa talvez apaziguar os que estão para 

morrer. Falar da morte sem embaraço, desconforto imposto pela repressão social, pelo tabu e 

mistério que a morte representa. 

Atitudes de apoio, conforto, demonstrar ternura e afeição, acolher, proporcionar 

sensação de pertencimento aos que estão morrendo são atitudes que foram banidas na 
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atualidade e a morte pode ser considerada, inconscientemente, contagiosa e ameaçadora. O 

que poderia trazer alívio e conforto aos que morrem tornou-se tabu nos dias de hoje. 

 

 

1.2 Morte e Medicina: o moribundo nas mãos do médico 

 

No capítulo XI do livro Tabu da Morte (1983), o antropólogo José Carlos Rodrigues 

fala do exorcismo da morte em todas as culturas, como forma de dominação da morte. Antes 

do advento da medicina e da ciência moderna, antes que o corpo biológico fosse separado da 

alma, a vontade de Deus (qualquer que fosse esse deus) prevalecia e governava o destino da 

humanidade e contra ela nem orações nem magia poderiam mudar o destino, fosse a vontade 

divina boa ou má. 

A concepção de que a vontade divina deve prevalecer começa a mudar, por volta do 

século XVI, com a dualidade corpo, que separado da alma, é considerado parte da natureza, 

portanto transmutável e manipulável, através da ciência e da biologia.  

O homem como ser biológico é reconhecido como parte da natureza podendo ser 

transformado, da mesma maneira que a pode transformar, modificando o curso natural das 

coisas: manipular a genética, criar novos elementos artificiais, mudando o mundo de acordo 

com suas vontades e necessidades. Algo de deidade se traduz nesse pensamento: o desejo do 

homem de situar, na mesma prateleira da natureza o homem e a morte, têm como fundo o 

desejo de dominar a morte, de forma a imortalizar o homem. 

Em meados do século XVII, nasce uma ação médica e disciplinar no interior do 

hospital. Um processo de reestruturação da intervenção sobre o doente se inicia, 

transformando, gradativamente, o hospital espaço de cura e observação empírica. Um espaço 

medicalizado e o médico como uma figura de poder, não mais a figura do clérigo. Convertido 

a instrumento de cura, o hospital vai perdendo seu papel de morredouro/depósito de doentes, 

tornando-se também local de registros e pesquisa, onde se acumula o saber e o indivíduo 

hospitalizado se torna objeto de estudo; o médico exerce seu papel de curar e o hospital passa 

a ser local de formação do médico.  

Diferente do que se imagina o hospital não foi instituído, primeiramente, como lugar 

de cura. A medicina e o hospital eram empreendimentos distintos, uma vez que desde a Idade 

Média hospitais eram instituições indispensáveis para a urbe no Ocidente, entretanto a prática 

médica não ocorria no hospital, mas individualizada, particular. Hospital era uma instituição 

assistencialista, separatista e excludente, utilizada para conter a propagação de doenças, 
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protegendo a população. Até o século XVIII, a internação mantinha o doente, que, geralmente 

estava morrendo, isolado da população saudável. Hospital era o lugar da morte, onde quem 

estava à morte, recebia assistência espiritual e material, praticada por religiosos e pessoas 

caridosas, onde o que se buscava era a salvação da alma (FOUCAULT, 1979).  

O doente do final do século XVIII se converte em um caso, pois o interesse do 

médico, neste momento, é a doença, o nome de uma patologia pela qual o doente é tratado. A 

morte só pode ser explicada através da doença e diagnóstico, pois diante da medicina que 

nasce no hospital, os desígnios de Deus e a força vital do homem são sucedidos pela doença 

mortal: um conjunto de causas peculiares são agora os novos responsáveis pela morte 

(RODRIGUES, 1983).  

Para Ariès (2012), o papel do médico no desdobrar da morte era secundário, 

assistencial, como o padre e a família. O novo médico afastou-se da morte, não a reconhece 

mais, não conhece mais o quarto do doente onde acontecia o cuidado e o fim; o doente grave é 

recolhido ao hospital, onde o homem da ciência e do poder exerce sozinho sua função. 

O médico agia dentro das “possibilidades terapêuticas” da época, de acordo com os 

critérios que utilizava para avaliar cada caso: o respeito à vida (grifo próprio), que impelia um 

prolongar indefinido; a humanidade (grifo próprio), que solicitava encurtar o sofrimento; a 

produtividade do sujeito, de acordo com o status, idade e caráter; e “o interesse cientifico no 

caso”.  

O tratamento oferecido ao doente era uma decisão exclusiva do médico e a própria 

família se esquivava de participar, incumbindo o veredito do tratamento ao médico. O doente 

não participava de tal decisão e já aqui começa a se afirmar uma passividade em detrimento a 

sua vontade. Instaura-se um processo de puerilização do doente, que embora seja feita de 

maneira gentil e solícita, vai usurpando a sua autonomia, seus desejos, consciência e seu 

direito de decidir quanto ao tratamento.  Tratar o doente no hospital traz para a família, ainda, 

a vantagem de se evitar o contato com tudo aquilo que representa morte e deterioração: o 

incômodo cheiro do doente e de suas secreções e fluidos...  a medicalização da morte acontece 

conjuntamente com o isolamento imposto pela repugnância e completa ausência de 

comunicação com o doente. 

Segundo Menezes (2003), do século XIX ao longo do século XX foi desenvolvido um 

processo de medicalização social, onde surgem novas tecnologias da medicina e a criação de 

inúmeros recursos de suporte de vida e novos setores dentro do hospital, são organizadas 

novas estruturas institucionais, como as Unidades de Tratamento Intensivo (UTI) e os Centros 

de Tratamento de Queimados (CTQ), com equipamentos avançados e equipes técnicas. 
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Com tantas inovações tecnológicas aplicadas na manutenção da vida, o processo de 

morrer logo sofre outras transformações, assim como o conceito de morte, agora divididas em 

diversas partes do corpo: surge o conceito de morte cerebral e a técnica de transplante de 

órgãos. Um novo modelo de morte, a “morte moderna” irrompe em meio a toda tecnologia: 

seu cenário agora é o CTI, onde o internado, cercado de todo aparato, preso a tubos e invadido 

por acessos, aguarda sozinho a hora da morte.  

O paradigma de morte moderna é marcado por retratar a submissão do doente terminal 

ao jugo da medicalização, submetendo-o as normas e prática médicas, com pouco ou nenhum 

acesso à informações sobre a terapêutica aplicada em seu caso.  

Muito criticado por apresentar problemáticas quanto à despersonalização, poder 

médico e desumanização do processo de cuidar/curar, que assujeita e objetifica o doente e 

principalmente o moribundo, o modelo de “morte moderna” começa a dar lugar, ao final da 

década de 60 do século XX, a um novo modelo de morte, como resultado de movimentos em 

prol da humanização da morte e do direito de morrer, onde novas práticas para doenças 

crônicas e terminais e (re)formulação da relação entre paciente e equipe de saúde, onde este 

último não é mais o detentor do poder. 

As pesquisas acerca do controle da dor foram importantes para a adoção dessa nova 

prática nos Estados Unidos e Inglaterra, somados aos protestos contra o abandono de 

pacientes pelo sistema de saúde, em especial o inglês, fez surgir em 1985 a Associação de 

Medicina Paliativa da Grã-Bretanha e Irlanda.  Dentro desse modelo chamado de “morte 

contemporânea”, “neomoderna” ou “pós-moderna”, o sujeito em situação terminal tem a 

possibilidade de escolha “[...] a partir das informações sobre as técnicas médicas e espirituais 

que considerar adequadas, diversamente do que ocorria no modelo da ‘morte moderna’” 

(Menezes, 2003, p.132). Os sentimentos e preferências do moribundo neste modelo são 

respeitados, priorizados em detrimento aos regulamentos das unidades de saúde. 

Os processos da morte e as relações médico-paciente passaram por profundas 

mudanças, embora os novos modelos não sejam padrão, mesmo no Ocidente, por questões 

político-econômicas-sociais-culturais, através dos séculos, com a transferência de poder sobre 

a morte e o morrer passado da família e religião para o médico e a sociedade, o 

desenvolvimento dos aspectos científicos da doença e do morrer, juntamente com os 

processos de medicalização e sanitização, afastaram a morte da naturalidade com que era 

encarada. 
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2 NOVAS PERSPECTIVAS SOBRE A MORTE: OS CUIDADOS PALIATIVOS E 

ALGUMAS REFLEXÕES SOBRE A ORTOTANÁSIA 

 

“Morte, você é valente 

 O seu poder é profundo 

Quando eu cheguei neste mundo 

Você já matava gente 

Eu guardei na minha mente 

Esse seu grande rigor 

Porém, lhe peço um favor 

Para ir ao campo santo 

Não me faça sofrer tanto 

Morte, me mate sem dor”. 

Patativa do Assaré 

 

 

2.1 Cuidados paliativos: histórico e alguns conceitos 

 

Segundo Matsumoto (In CARVALHO & PARSONS, 2012), durante a expansão do 

cristianismo na Europa, foram criados os Hospices, instituições dirigidas por religiosos, 

datadas do século V, que acolhiam e cuidavam de peregrinos vindos da Ásia e África. Os 

Hospices são modelos que se confundem com o modelo de Cuidados Paliativos. 

 A especificidade destas instituições no final do século XIX, o que os tornavam 

distintos de outras instituições de saúde que aí existiam (fossem instituições hospitalares ou 

filantrópicas), a condição primordial para ser direcionado a ela, era estar morrendo. Essas 

instituições que cuidavam de órfãos, doentes e viúvas desde o século XVII, organizadas por 

religiosos cristãos, a partir do século XIX ganham características de hospitais, como o St. 

Joseph’s Hospice, fundado em 1905.  

O Movimento Hospice Moderno, que mais tarde se tornaria o modelo de Cuidados 

Paliativos Modernos, foi adotado por Cicely Saunders, Assistente Social e enfermeira em 

formação que em 1947 acompanhou David Tasma, um paciente colostomizado, até sua morte. 

 Cicely Saunders atuou como pesquisadora no St. Mary’s Hospital entre os anos de 

1958 a 1967 em Londres, e como médica no St. Joseph's Hospice, em Hackney (FLORIANI, 

2009). Cicely fez estudos com 1100 pacientes oncológicos avançados entre os anos de 1958 e 
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1965, do St. Joseph’s Hospice, e encontrou evidências clínicas de que o uso de analgésicos a 

base de opiáceos eram efetivas no combate a dor, sem causar adição aos pacientes ou 

tolerância.  

[...] a obra de Saunders é associada ao movimento cuja preocupação central é 

a morte digna. [...] Embora morrer com dignidade seja um conceito altamente 
subjetivo, a medicina paliativa de Cicely Saunders contribuiu com alguns 

aspectos cujo centro da preocupação, não sendo mais a cura de sintomas, 

passa a ser o alivio de sintomas, tanto físicos quanto emocionais, espirituais, 

sociais e morais decorrentes de determinada doença (ESSLINGER apud 

LUSTOSA, 2010, p.86). 

  

Por consequência, a obra de Saunders traz uma proposta de cuidados holísticos, um 

conceito que abarca o cuidar do “todo” do paciente, visando o alívio dos sintomas como 

primordial em detrimento à ideia de cura, englobando todas as dimensões do ser: física, 

psíquica, social, emocional e espiritual, conceito de “cuidados totais”. Este conceito surge a 

partir do conceito de “dor total”.   

A proposição do conceito de “dor total” é que “[...] cada morte era tão individual 

quanto a vida que a precedia e que toda experiência daquela vida estava refletida no modo de 

morrer do paciente [...] um conjunto complexo de elementos físico, emocional, social e 

espiritual” (SAUNDERS apud FLORIANI, 2009, p.26). Hoje esse conceito se mostra muito 

mais amplo, abarcando a amplitude interpessoal, familiar, financeira e a equipe de 

profissionais de saúde. 

 Em 1982, o termo Cuidados Paliativos começa a ser utilizado pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), além de serem definidas novas políticas para o alívio da dor e 

cuidados para pacientes com câncer. Em 1990 a OMS publicou a primeira definição de 

Cuidados Paliativos:  

Cuidado ativo e total para pacientes cuja doença não é responsiva a 

tratamento de cura. O controle da dor, de outros sintomas e de problemas 

psicossociais e espirituais é primordial. O objetivo do Cuidado Paliativo é 

proporcionar a melhor qualidade de vida possível para pacientes e familiares 
(OMS apud MATSUMOTO, 2012, p. 25). 

 

Pensar a saúde como qualidade de vida para o doente e a família, aliviando sofrimento 

físico e os resguardando e amparando psicossocial e espiritualmente. Entretanto, até aqui 

ainda se falava em cura. Tal conceito foi revisto em 2002, e afirma: 

Cuidado paliativo é uma abordagem que promove a qualidade de vida de 

pacientes e seus familiares, que enfrentam doenças que ameacem a 

continuidade da vida, através da prevenção e alívio do sofrimento. Requer a 

identificação precoce, a avaliação e tratamento da dor e outros problemas de 
natureza física, psicossocial e espiritual (OMS apud MATSUMOTO, 2012, 

p.25). 
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           Entretanto, este último conceito foi revisado novamente pela OMS, em 2002 e 

reiterado no Atlas Global de Cuidados Paliativos da OMS de 2014 e afirma que cuidados 

paliativos são: 

 [...] assistência promovida por uma equipe multidisciplinar, que objetiva a 

melhoria da qualidade de vida do paciente e seus familiares, diante de uma 
doença ou agravo que ameace a continuidade da vida, por meio da prevenção 

e alívio do sofrimento, da identificação precoce, avaliação impecável e 

tratamento de dor e demais sintomas físicos, sociais, psicológicos e 
espirituais (OMS apud ANCP, 2017). 

 

No Brasil, os cuidados paliativos surgem na década de 80, No Rio Grande do Sul e m 

seguida em São Paulo, na Santa Casa de Misericórdia, Santa Catarina e Paraná. No Rio de 

Janeiro, em 1998 surgiu a unidade IV do INCA (Instituto Nacional de Câncer), dedicada 

unicamente aos Cuidados Paliativos, além de oferecer especialização em Medicina Paliativista 

(PEIXOTO & MACIEL apud HERMES & LAMARCA, 2013).  

A Associação Brasileira de Cuidados Paliativos (ABCP) surge em 1997, formada por 

profissionais de saúde que se interessavam pela prática e divulgação dos cuidados paliativos, 

realizando diversos eventos de nível internacional. De 2000 a 2003 foram criadas mais 

unidades hospitalares em São Paulo voltadas para os cuidados paliativos. 

Em 2005 foi fundada a Academia Nacional de Cuidados Paliativos (ANCP), 

considerada um marco na medicina paliativa, no ensino e no aprimoramento dos cuidados 

paliativos. Hoje os programas de cuidados paliativos no Brasil são uma realidade em diversas 

instituições de saúde, públicas e privadas.  

Apesar de um crescimento expressivo da temática dos cuidados paliativos no Brasil, 

ainda há uma lacuna nos cursos de graduação e pós-graduação, já que o tema não é muito 

discutido, dificultando o trabalho das equipes de saúde, inclusive médicos ainda tem receio de 

abordar o assunto (FIGUEIREDO apud HERMES & LAMARCA, 2013). 

Paliativo vem do latim, pallium, e significa manta ou coberta. Quando não há 

possibilidade de cura os sintomas são “cobertos” com tratamentos sintomáticos. Palliare, do 

inglês significa aliviar, mitigar, suavizar e se refere ao cuidado (care), em lugar de cura (cure). 

A medicina paliativa se desenvolveu como resistência a uma medicina tradicionalmente 

tecnicista, de caráter curativo, apesar disso, não nega a tecnologia médica, apenas aponta que 

o cuidar do paciente envolve mais do que a ciência. 

 Embora hoje possam aparecer outras designações, tais como “medicina de 

acompanhamento” ou de “cuidados continuados”, os termos medicina paliativa e cuidados 

paliativos já perderam seu sentido depreciativo (PESSINI, 2004). 
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O cuidado paliativo objetiva, segundo Pessini (2006), possibilitar as melhores 

condições no processo da morte, para doentes, família e profissionais de saúde, controlando a 

dor e outros sintomas e desconfortos. Preservar a consciência e a comunicação do paciente, a 

parte relacional com os cuidadores o máximo possível, a nutrição e toda a parte fisiológica, 

conforto, apoio relacional, seja verbal ou não verbal. Reestabelecer e fortalecer laços 

familiares também fazem parte da filosofia de cuidados paliativos. Prestar suporte material e 

psicológico ao familiar, inclusive após a morte do ente, prevenindo o surgimento de 

complicações no luto. Exige uma conduta por parte do profissional de saúde de resgate da 

dignidade do paciente, o reestabelecimento de laços familiares, uma ressignificação e 

aceitação de autonomia e dignidade no fim de vida.  

Para Floriani (2009), Cuidados Paliativos nos remetem a uma filosofia de cuidados 

usados em diversos contextos, dentro das instituições hospitalares, como também fora delas, 

por se estenderem a cuidados com pacientes não só fora de possibilidades de cura, mas, 

também, pacientes com doenças crônico-degenerativas. Podem ser ministrados em hospitais, 

residências (home care) e unidades hospices -  hospice é o local de repouso, dentro do hospital 

ou de outra instituição, local com a identidade própria do paciente, onde ele permanece o 

tempo que for necessário.  

A ética do cuidado pressupõe uma horizontalidade e simetria na humanização do 

cuidar. O que encontramos, ainda, é o modelo de cuidado onde o profissional de saúde é o 

detentor do poder-saber, da soberania sobre o paciente, que também deveria participar 

ativamente desse processo, em acordo com sua história de vida, seus valores, sua 

subjetividade. Assim, o cuidado passaria de uma ação isolada, voltada para um cuidado 

técnico de manutenção de vida para uma relação onde a qualidade de vida se faz presente, 

plenamente sintonizada às necessidades do paciente, onde o profissional de saúde é muito 

mais que um técnico responsável (BETTINELLI; WASKIEVICZ & ERDMANN In PESSINI 

& BERTARCHINI, 2006). 

 

2.1.1 Referenciais éticos em cuidados paliativos 

 

 Pessini (2004, p.169-174), destaca cinco referenciais éticos na implementação dos 

cuidados paliativos: 

• Referencial da veracidade: “A comunicação de verdades dolorosas não deve ser o 

equivalente a destruir a esperança das pessoas”.  
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Fundamento que consolida a confiança entre pacientes, familiares e equipe de saúde. Não 

significa que seja fácil comunicar más notícias ou notícias difíceis, como prognósticos de 

impossibilidade de cura ou doença progressiva, entretanto a “conspiração do silêncio” 

impossibilita a autonomia do paciente, impedindo que tome parte nas decisões, entre outros 

danos. A comunicação da verdade deve levar em consideração o que, como, quando, quanto e 

a quem dar as informações, exige prudência e honestidade.  

• Referencial da proporcionalidade terapêutica: “[...] no final da vida o alívio do 

sofrimento adquire uma importância maior na medida em que a preservação da vida 

física se torna progressivamente impossível”. 

Observa a utilidade ou inutilidade da terapêutica utilizada na intervenção médica, as 

alternativas de ação, os riscos e benefícios, os custos físicos, psicológicos, espirituais/ morais 

e econômicos, tanto para paciente e família, quanto para a equipe de saúde. Avalia quando se 

deve suspender o suporte de vida, evitando a obstinação terapêutica. 

• Referencial do duplo efeito: “Teme-se que os efeitos negativos dessas intervenções 

médicas possam implicar uma forma de eutanásia”. 

O duplo efeito rege o uso de medicação para manejo de sintomas em pacientes terminais. 

A gama de medicamentos para aliviar os sintomas pode produzir efeitos indesejáveis, 

negativos, como a eutanásia. Então para se alcançar o efeito desejado de aliviar os sintomas 

deve-se avaliar o uso de recursos para atingir tal objetivo; o efeito em curto prazo que a 

medicação causa; o grau de certeza, se o risco do efeito colateral ocorrerá ou não... O 

profissional de saúde deve buscar alternativas medicamentosas que não apresentem tais 

efeitos negativos, mas em caso de medicações que possam causar duplo efeito, a intenção 

deve ser avaliada, também. 

• Referencial da prevenção: “Prever as possíveis complicações e/ou sintomas que com 

maior frequência se apresentam na evolução de uma determinada condição clínica é 

parte da responsabilidade médica”. 

Prevenir complicações e conscientizar os familiares das condutas adotadas no tratamento, 

bem como os riscos e as melhores medidas a serem tomadas caso ocorram complicações, 

evitam ações desnecessárias, difíceis de reverter e que trazem sofrimento ao paciente. 

• Referencial do não abandono: “O cuidado dos pacientes que estão à morte nos 

confronta, obrigatoriamente, com essa realidade”.  

Condena o abandono do paciente que recusa alguma terapia; permanecer ao lado do 

paciente pode viabilizar sua adesão à terapia oferecida. A forma de abandono mais sutil, 
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causado pela angústia do profissional de saúde, devido à sua impotência diante de tal 

paciente, também ocorre em muitos familiares, por se verem confrontados com a realidade da 

morte iminente e inevitável de alguém tão próximo, fazendo aflorar uma gama de sentimentos 

com os quais não podem lidar. 

A prática paliativa requer, além da interdisciplinaridade em sua aplicação, uma 

cooperação de todos os envolvidos no processo: equipe, paciente e família.  

Cuidados paliativos éticos se traduzem em morrer com dignidade, viver os últimos 

momentos de sua vida amparados e cuidados em meio à angústia do caminho entre a vida e a 

morte. Eles garantem ao doente a possibilidade de escolha de um tratamento e uma morte 

humanizados, a seu tempo, sem prolongar a agonia de um tratamento fútil e sem o abandono 

do “nada mais pode ser feito”, mas com respeito e integridade. 

 

 

2.2 Distinções entre conceitos: Ortotanásia, distanásia, mistanásia e eutanásia 

  

Entender os conceitos de ortotanásia, distanásia, mistanásia e eutanásia é fundamental 

para esclarecer a filosofia dos cuidados paliativos e evitar a obstinação terapêutica. A 

terminologia torna confuso o entendimento entre os conceitos: é preciso cuidado para 

entendê-los e evitar que se falte com ética para com o paciente sob cuidados paliativos.  

 Pessini (2004, p.201) propõe a eutanásia como “[...] um ato médico que tem como 

finalidade eliminar a dor e a indignidade na doença crônica e no morrer eliminando o portador 

da dor”. A intenção ou motivação da eutanásia é sempre beneficiar o paciente, fazendo bem e 

aliviando a dor, entretanto, a contrariedade se apresenta no resultado que a eutanásia provoca: 

a morte do paciente, sendo alvo de críticas e debates por partidários contra e a favor. Existe 

uma grande discussão sobre o tema, e os que apoiam a eutanásia criticam fortemente os que a 

rejeitam por acreditarem que a moral que rejeita a eutanásia é sacrificante para o doente, pois 

lhes nega os direitos de autonomia e liberdade.  

 A mistanásia, etimologicamente, de acordo com Cabette (apud OLIVEIRA, 2013), 

significa “morrer como um rato”. É “[...] a chamada eutanásia social, a morte miserável, fora 

e antes da hora” (PESSINI, 2004, p.201). O conceito de mistanásia engloba três situações em 

que podemos identificá-la: 

1) Um sistema de saúde que não abarca um grande número de pacientes, como consequência 

de problemas políticos, sociais e econômicos; 
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2) Os pacientes vítimas de erro médico, quando conseguem ingressar no sistema de saúde 

seja público ou particular, porém incorrem a imperícia, imprudência ou negligência 

médica; 

3) Pacientes vítimas de má prática (grifo próprio), quando profissionais de saúde atentam 

contra os direitos do doente, aviltando sua dignidade e provocando uma morte dolorosa 

e/ou precoce. 

Na distanásia, etimologicamente, o prefixo grego dis tem o sentido de "afastamento", 

portanto a distanásia significa o afastar exagerado a morte de um paciente ou “[...] a 

obstinação terapêutica (grifo próprio) em que a tecnologia médica é usada para prolongar 

penosa e inutilmente o processo de agonizar e morrer” (PESSINI, 2004, p.210). A 

modernização da medicina e alta tecnologia, novos tratamentos e fármacos amparam muitas 

vezes essa prática, que não distingue até aonde deve interferir com ações terapêuticas, 

geralmente invasivas. Aqui, a quantidade de vida aparece como principal intenção, tornando 

irrelevante a qualidade de vida do doente.  

Ortotanásia, ou “[...] a arte de morrer bem, com os direitos e a dignidade da pessoa 

respeitados na fase final do seu viver” (PESSINI, 2004, p.210). A ortotanásia incorpora o 

conceito de saúde como bem-estar, físico, mental, social e espiritual. Cabette define 

ortotanásia a partir de sua origem etimológica: 

[...] advém do grego orthós (normal, correta) e thánatos (morte), designando, 

portanto, a ‘morte natural ou correta’. Assim sendo, ‘a ortotanásia consiste 

na morte a seu tempo’, sem abreviação do período vital (eutanásia) nem 

prolongamentos irracionais do processo de morrer (distanásia). É a ‘morte 
correta’, mediante a abstenção, supressão ou limitação de todo tratamento 

inútil, extraordinário e desproporcional, ante a iminência da morte do 

paciente, morte esta a que não se busca (pois o que se pretende aqui é 
humanizar o processo de morrer, sem prolongá-lo abusivamente), nem se 

provoca (já que resultará da própria enfermidade da qual o sujeito padece)’ 

(CABETTE apud OLIVEIRA, 2013, p.4). 

 

A ortotanásia abrange e integra direitos e deveres, dentro dos cuidados paliativos, além 

de nortear a ética do cuidado; princípios que fornecem subsídios para mediar a prática de 

saúde e está regulamentada entre os profissionais de saúde pela Resolução CFM 1.865/2006, 

cuja função é doutrinar e nortear a ética médica permitindo limitar ou suspender o tratamento 

fútil a paciente fora de possibilidades de cura, mediante consentimento do paciente, 

assegurando que este receba todos os cuidados necessários para o alívio da dor e desconforto. 

Além disso, as práticas mecânicas/artificiais de manutenção de vida não garantem ao doente 

desfrutar da qualidade e dignidade da vida assegurada pela lei (MARTA, HANNA & SILVA, 

2010).  
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Dadalto (2013) aponta a Resolução 1995/2012 do CFM como mais um instrumento 

que pode orientar na prática da ortotanásia. Tal Resolução rege que mediante a autonomia e 

vontade expressa, o paciente, em acordo com o Código de Ética Médico, pode recorrer as 

Diretivas Antecipadas de Vontade, que compreendem dois documentos: o Testamento Vital, 

um documento redigido pelo próprio paciente expressando sua vontade quanto ao tratamento, 

e o Mandato Duradouro, que nomeia uma pessoa de confiança que será consultada pelos 

médicos também quanto ao tratamento. Estes são documentos onde o paciente manifesta sua 

vontade relativa aos cuidados e tratamentos médicos a que deseja se submeter ou não, quando 

da impossibilidade terapêutica em doença que ameace sua vida e estiver impossibilitado de 

expressar sua vontade. Portanto, “[..] a Resolução 1.995 respeita a vontade do paciente 

conforme o conceito de ortotanásia e não possui qualquer relação com a prática de eutanásia” 

(DADALTO, 2013, p.109). 

A ortotanásia propicia o enfrentamento da morte pelo paciente e os familiares de 

forma mais amena, na compreensão de que a morte não é uma doença a ser debelada. Ela 

representa uma conduta que já não busca o curar, mas o conforto do paciente, sem intervir no 

ato da morte, permitindo que esta chegue a seu tempo, sem reduzir a vida, quando o 

organismo atinge seu auge de tolerância diante da doença (OLIVEIRA, 2012). 

Trata-se de não investir em adiar a morte/prolongar a vida inutilmente, visto que a 

doença avança, provocando a falência do organismo. Nestes casos, o recurso terapêutico não 

tem como resultado a cura, mas esforços fúteis e obstinados para manter a vida a qualquer 

custo (SANCHES & SEIDL, 2013). 

A ortotanásia pode ser considerada como primórdio do processo de morrer com 

dignidade, pois morrer é algo natural, inevitável e, embora seja um processo doloroso de 

várias maneiras (física, psicológica, social), deve ser respeitado e acolhido, como aceitação de 

nossa condição humana. A fala de Torres (In CARVALHO & PARSONS, 2012, p.437), pode 

resumir a dimensão do que se espera do profissional de saúde: “Eis um grande desafio para os 

médicos: compreender a dimensão da vida, aceitar o processo natural da morte, admitir a 

impotência da medicina diante da inexorabilidade da morte”.  

Entender a ortotanásia como um processo válido, que norteia os cuidados paliativos, 

quando da impossibilidade de cura, permite que o paciente ganhe em qualidade de vida, tendo 

alívio diante da dor e de outros sintomas, em respeito e dignidade diante de sua condição 

humana e proteção contra medidas invasivas, que provocam ainda mais sofrimento. 
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3 A FORMAÇÃO DO PROFISSIONAL DE SAÚDE PARA A MORTE 

 

“Devia ter amado mais 

Ter chorado mais 

Ter visto o sol nascer 

Devia ter arriscado mais 

E até errado mais 

Ter feito o que eu queria fazer”. 

Titãs 

 

 

3.1 Os mitos e os medos diante do paciente terminal 

 

No prefácio do livro Educação Para a Morte, de Maria Júlia Kovács (2008), o 

psiquiatra e psicanalista Cassorla levanta questões sobre a impotência do profissional de 

saúde, na atualidade, diante da morte. Não sabemos se há algo ou o quê há após a morte, e a 

dúvida aterroriza o ser humano, esse não saber: ele assombra, ainda mais que o próprio fato. 

Mas, segundo ele, não fora sempre assim, a passagem para a morte, em outras épocas, era 

acolhida pela sociedade e morrer era apenas parte do viver... O desamparo da passagem da 

morte precisa ser compreendido por todos, e aqui pela equipe de saúde.  

Mesmo toda alta tecnologia de nossa sociedade moderna não é bastante para que a 

humanidade viva melhor: precisamos de outros seres humanos, tanto em vida, como na hora 

da morte. “Seres humanos não podem viver sem a ajuda de outros seres humanos em todas as 

circunstâncias vitais, e principalmente, em momentos-chave, como a Morte” (CASSORLA 

apud KOVÁCS, 2008, p.15). Ora, o profissional de saúde não se sente preparado para estar ao 

lado do paciente que está à morte, por não suportar sua própria impotência, visto que em 

algum momento, vão faltar recursos para atender ao paciente. Se não há recursos, finda seu 

desejo de onipotência, não há o que fazer (CASSORLA apud KOVÁCS, 2008, p.16).   

Cassorla (op. cit.) explica a onipotência através do mito de Asclépios: Asclépios foi 

um semideus, filho do Deus Apolo e Corônis, que era mortal e foi assassinada por Apolo, por 

traí-lo. Asclépios cresceu sob os cuidados do mestre centauro Quíron e se torna um brilhante 

conhecedor das artes de cura, livrando as pessoas de seus tormentos, inclusive àqueles a beira 

da morte. Porém, ele se torna arrogante. Sua ambição aliada ao seu senso de justiça faz com 

que ultrapasse seus limites, adentrando o círculo dos deuses, ressuscitando os mortos: 
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Hipólito, filho de Teseu, assassinado injustamente. Asclépios teria ficado “[...] extremamente 

ressentido com os deuses, por terem matado um jovem, sem motivos” (CASSORLA apud 

KOVÁCS, 2008, p.18).  Zeus, atendendo aos apelos de Hades, de que seus mortos lhe eram 

roubados, matou Asclépios. Este não foi esquecido, por centenas de anos após sua morte, 

tornando-se um dos precursores da medicina científica e venerado em seus templos por 

doentes e mutilados que oravam, ofereciam sacrifícios e, em sonhos, interpretados por 

sacerdotes, ele os ensinava a se curar. O autor afirma, então:   

Portanto, o médico e demais profissionais de saúde, descendentes diretos dos 
xamãs, feiticeiros e sacerdotes, lutam pela vida e contra a morte. Por isso, 

eles são adorados e admirados. E, como todos os que são admirados, 

também são menosprezados e invejados. Principalmente quando seus 

poderes falham (op. cite., 2008, p.18). 

 

Este mito nos mostra um pouco do lugar de saber em que a equipe de saúde é posta e 

também se coloca, o lugar de alguém que não falha, onisciente e onipotente, um lugar onde 

não há espaço para defrontar limitações. Mas, em algum momento a cura do paciente não é 

possível, ele vai morrer, e o profissional de saúde perde seu status de Deus, passando a 

profissional fracassado. Conquanto existam recursos tecnológicos à disposição do profissional 

para curar um paciente, a morte sempre chega, afrontando o profissional, causando 

transtornos, especialmente àqueles que não aceitam suas limitações, sua humanidade, no 

sentido de suas características que o tornam limitado.  

Morrer torna-se um ato de incompetência do profissional de saúde, uma falha, não um 

curso natural da vida, um ponto a que chegaremos: a morte é o fracasso, o fracasso dos 

profissionais de saúde que, embora lidem com ela todos os dias, tentam evitá-la.  

 Na visão de Kovács (2008), em seu livro Educação para a Morte, a negação da morte 

é uma forma de bloquear o contato com experiências que são dolorosas e que a ilusão da 

imortalidade nos impulsiona a realizar desejos e projetos. Esse bloqueio esconde a fragilidade, 

vulnerabilidade e a finitude do ser humano. A negação da morte e não elaboração do luto, a 

supressão da expressão da dor e da tristeza traz como (uma das) consequência a possibilidade 

de adoecimento, afetando, inclusive, os profissionais de saúde que cuidam...  

Kübler-Ross (2008) esboça em Sobre a Morte e o Morrer algumas das mudanças 

ocorridas com o avanço da medicina da época: o advento da vacinação em massa, que 

erradicou diversas doenças, na Europa e Estados Unidos, o uso de antibióticos no tratamento 

de doenças infecciosas e o surgimento da quimioterapia no combate ao câncer. Tais fatores 

aumentaram a expectativa de vida, aumentando também a população de idosos e a incidência 

de doenças degenerativas, crônicas e tumores. Cuidar destes pacientes tem suas 
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particularidades, pois além das limitações físicas, o fator do abandono da família, a solidão e 

o isolamento contribuem para gerar mais angústias relacionadas ao tratamento. A autora 

afirma “[...] as mudanças ocorridas nas últimas décadas, mudanças essas que, afinal, são 

responsáveis pelo crescente medo da morte, pelo aumento do número de problemas 

emocionais” (KÜBLER-ROSS, 2008, p.6). Para o paciente, esse morrer se converte em ato 

solitário, impessoal, principalmente no ambiente hospitalar. Já nesse ponto encontramos um 

assujeitamento desse “sujeito”, que se torna objeto de cuidado técnico, mas não humano: O 

paciente torna-se objeto empírico, objeto, paciente, passivo.  

Para Freitas (2009, p.65), o desafio de trabalhar com pacientes fora de possibilidades 

de cura é a compreensão de que esse corpo ainda vive: “Paradoxalmente, este sujeito que 

enfrenta a morte é alguém que vive, sente, teme, tem esperanças”.  Negar as possibilidades de 

vida e realizações desse paciente, neste espaço de tempo em que ele se encontra, seus desejos 

que podem ser realizados, sentimentos e sua autonomia, dá ao paciente uma conformação de 

morte simbólica. Silenciar o diálogo sobre a morte é matar socialmente o paciente, quando 

não há mais possibilidade de cura.  

 O cuidado paliativo pode trazer sofrimento psíquico para o profissional de saúde que 

está empenhado em curar. Na relação paciente/profissional de saúde a ausência de diálogo 

pode causar angústias a ambas as partes: o paciente, sentindo-se enganado pelo profissional 

que nada lhe diz a respeito de seu diagnóstico/prognóstico, o profissional negando a verdade e 

informações ao doente, sob, muitas vezes, argumentos de agravamento da doença, 

aparecimento de processos depressivos que atrapalham a terapêutica e evolução do paciente. 

O sofrimento e a angústia se instalam no paciente e no profissional.  

Kübler-Ross (2008) aponta que a questão principal não seria contar ou não ao paciente 

o diagnóstico, mas sim “como (grifo próprio) vou dividir isso com meu paciente?” (p.33), 

ressaltando que a sensibilidade do profissional atento às necessidades do paciente pode 

resultar em êxito, para os processos de adesão ao tratamento, para estabelecer uma relação de 

confiança com a equipe, mas principalmente para que o paciente se sinta, de alguma forma, 

reconfortado.  

Alguns profissionais serão contrários a discutir tais assuntos com seus pacientes, 

relegando-os ao obscurantismo, outros encontram sua própria negação espelhada no paciente, 

que também se nega a aceitar seu diagnóstico. A angústia e ansiedade do profissional podem 

acarretar uma ruptura na comunicação com o paciente, isolando-o. A sensação de que nada 

mais pode ser feito - quando na verdade há muito que fazer - atinge profissionais, pacientes e 

familiares. 
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 Para Kübler-Ross: “Saber compartilhar uma notícia dolorosa com o paciente é uma 

arte. Quanto mais simples o modo de dar a notícia, mais fácil é para o paciente ponderar 

depois, se não quiser ‘ouvi-la’ no momento” (idem, p.41). Anteriormente o médico 

acompanhava o paciente em sua morte, na impossibilidade de que este se reestabelecesse, 

mediando o cuidado com o diálogo, a percepção para o morrer. Hoje a tecnologia e a 

obstinação terapêutica afastaram o médico do cuidar.  

 O desenvolvimento da medicina hospitalar influencia a configuração da formação em 

saúde. Pautado numa visão biológica, exigindo a eliminação de problemas fisiológicos do 

paciente, o principal objeto de trabalho do profissional de saúde é a doença, em torno dela 

gravitam o estudo e a pesquisa. O desafio é integrar o cuidado técnico ao relacional. 

(BETTINELLI; WASKIEVICZ & ERDMANN In PESSINI & BERTACHINI, 2006). 

Pessini (2004) aborda a re-humanização do processo de morrer, afirmando que a morte 

continua a ser um fato doloroso e difícil, não importando quão espiritualizado seja o paciente 

e que o que deve se buscar é atenuar sua dor e sofrimento, sem cair na armadilha utópica que 

reside em cogitar que a boa morte, que o ideal da morte perfeita, romantizada, pacífica, pode 

ser alcançada com a técnica, principalmente para os que continuam vivos, esperando vencer a 

morte e triunfar sobre ela.  

Nos cursos da área de saúde, os processos técnicos são fundamento para a 

aprendizagem do aluno. Fundamenta-se uma despersonalização, no uso de cadáveres ou 

“peças” nas aulas de anatomia: os corpos viram sangue, ossos, órgãos. “[...] desde cedo o 

estudante é ‘moldado’ para considerar a morte como ‘o maior dos adversários’” (QUINTANA 

et.al., 2006, p.419).  A despersonalização transforma homens e mulheres nos leitos dos 

hospitais em números, doenças, estatísticas e órgãos: o leito número tal, a doença tal maligna 

ou aguda, a número de infectados e a cirurgia /medicação é para o fígado, rim ou coração.  

Entretanto, Santos et. al. (2013) aponta que a atuação do profissional depende também 

da tecnologia, portanto não é possível descarta-la: o desenvolvimento da ciência e da 

medicina faz parte do hospital. O que se deve questionar é o uso da técnica, medicação e 

equipamento como únicas fontes de cuidado, fazendo com que o tratamento seja basicamente 

fisiológico, não holístico. Os autores afirmam que: 

A formação dos profissionais da saúde, em especial de médicos e 

enfermeiros, é consistentemente voltada para o modelo biomédico e não 

contempla os aspectos emocionais. O estudante é preparado para a nobre 
missão de curar, salvar vidas, anulando a possibilidade de manter uma 

proximidade humana com a finitude (SANTOS et. al., 2013, p.2627). 
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 Em sua pesquisa realizada com estudantes de Medicina de 5º e 6º ano de 3 faculdades 

de São Paulo, Pinheiro (2010) aponta que 40% dos estudantes julgam ter recebido 

informações satisfatórias sobre o cuidado de pacientes com dor, metade consideram que 

receberam informações também satisfatórias sobre o controle de sintomas de pacientes 

terminais, entretanto, 100% dos entrevistados afirmam que os cursos em suas faculdades não 

possuem disciplina específica de dor. Ainda 61% dos entrevistados não conheciam o conceito 

de Cuidados Paliativos da OMS e não se sentem preparados para transmitir “más notícias” a 

familiares e pacientes. 

Um estudo realizado por Santos (2013), aponta que, embora os alunos de medicina 

conheçam o conceito de ortotanásia, não conseguem associa-lo aos cuidados paliativos, ou 

sentem-se inseguros quanto a aplicação do termo dentro da bioética, como forma de prevenir 

a distanásia, e segundo ele, a falta de contato com o tema durante a graduação é o que gera 

despreparo para enfrentar a morte. Ainda sobre a ortotanásia, cerca de 2/3 dos estudantes de 

Enfermagem também não estão bem familiarizados com o conceito, enquanto os graduandos 

de Psicologia, embora tenham noções sobre o conceito, não conseguiram defini-lo 

corretamente. 

Bifulco e Iochida (2009) apontam, em uma pesquisa realizada com profissionais de 

saúde veteranos e recém-formados, entre enfermeiros, médicos, cirurgiões dentistas, 

fonoaudiólogos, fisioterapeutas, nutricionistas e terapeutas ocupacionais, uma ausência quase 

total da temática da morte no ensino acadêmico dos profissionais entrevistados: 93,3% dos 

entrevistados não entraram em contato, durante a formação acadêmica, com o tema: 

Estes trabalhos identificaram que o preparo para trabalhar com pacientes 

terminais deve começar nos cursos de graduação para que o profissional de 

saúde incorpore esta habilidade em sua formação e seja capaz de ver o 
paciente terminal como um ser humano que necessita de sua ajuda nesta 

etapa final de sua vida. (SANTOS et. al., 2013, p.2649). 

 

O despreparo em lidar com paciente fora de possibilidade terapêutica pode gerar 

emoções negativas, comprometendo o desempenho profissional, a vida pessoal e as relações 

interpessoais do profissional de saúde. Os cursos de graduação em Medicina e Enfermagem 

pouco oferecem em suas grades curriculares matérias que tratam de Tanatologia ou Cuidados 

Paliativos, sendo os aspectos biológico e fisiológico o foco de aprendizagem dos alunos, 

desconsiderando outros aspectos dos seres humanos, presentes tanto em pacientes quanto em 

profissionais de saúde. Sobre tal assunto, Floriani e Schramm afirmam: 

Entendemos que a implantação dos cuidados paliativos nos cursos de 

graduação na área da saúde deva ser fortemente encorajada, pois, com isto, 
será possível favorecer o surgimento de um número cada vez maior de 
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profissionais que percebam que há “algo mais para ser feito” para esses 

pacientes, amparando-os de um modo mais adequado (FLORIANI & 
SCHRAMM, 2007, p.2074). 

 

 Em pesquisa realizada com profissionais de saúde em hospital-escola em Brasília, 

entre médicos, enfermeiros e nutricionistas, Borges e Mendes (2012) encontraram dois eixos 

pesquisados, um com relação à dimensão do profissional frente à morte, e o segundo 

relacionado à dimensão subjetiva da morte. 

 No primeiro eixo surgiram discussões sobre o Programa Nacional de Assistência a Dor 

e Cuidados Paliativos, e os entrevistado não souberam explicar do que se tratavam, como tais 

cuidados poderiam ser oferecidos aos pacientes, bem como nenhuma informação lhes é dada. 

Nesse eixo também foram discutidos o sentimento de fracasso, muito presente e conjunto com 

o inconformismo. Os profissionais entrevistados relataram a sensação de fracasso, de “ficar 

mal” com a morte de um paciente.  

A discussão sobre a prática tecnicista vem naturalizar o discurso científico em 

detrimento ao cuidado. O modelo biomédico vigente prejudica a prática do cuidado, 

distanciando profissionais de pacientes e familiares de pacientes, reduzindo-o a uma realidade 

técnica aprendida na graduação: “A linha de autoridade imposta na relação corrobora que o 

ato de cuidar é sempre considerado secundário, quando comparado à técnica e ao 

procedimento” (BORGES E MENDES, 2012, p.328). O que vigora nos discursos dos 

entrevistados é a total ausência de discussões durante a graduação (e após), seja durante a 

aplicação da teoria, seja durante a prática, do tema da morte. Segundo eles, aprendem sobre a 

morte dos pacientes na prática e com grande dificuldade. 

Um modelo puramente curativo, aliado ao tabu social da morte acaba por sustentar a 

distanásia ou abandono do paciente. Instaura-se a morte social do paciente, antes que ocorra a 

morte biológica, acarretando sofrimento para todos os envolvidos. 

No eixo da dimensão subjetiva da morte, foram encontrados dois temas: as crenças 

sobre a morte e o morrer e os mecanismos de defesa. As crenças dos entrevistados sobre a 

morte destoam da fundamentação tecno-científica que receberam durante a formação. No 

geral, os entrevistados apontaram a morte como uma passagem para um lugar melhor. As 

autoras assinalam que confiar na transcendência (grifo próprio) humana, num sentido de 

continuidade, atenua o sofrimento dos profissionais. 

Os mecanismos de defesa fornecem certa “proteção” aos profissionais, funcionando 

como uma blindagem para alguns. Apresentam mecanismos como a negação, que age como 

uma tentativa de não abandonar o cuidado e não demostrar preconceito (grifo próprio) e a 
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racionalização, que confere naturalidade (grifo próprio) ao atendimento, mas também um 

distanciamento emocional ao cuidado. 

Em pesquisa realizada por Costa, Pole & Silva (2016) com alunos de medicina e 

enfermagem em uma Universidade Federal em Minas Gerais aponta o antes e depois do 

aprendizado na prática em cuidados paliativos. Os estudantes participaram de programa de 

extensão sobre cuidados paliativos, o “Bem Cuidar”. Os dados sobre a experiência dos alunos 

mostraram uma mudança de percepção sobre os cuidados paliativos, pois antes do programa 

eles tinham a compreensão de que os cuidados paliativos eram voltados para pacientes para os 

quais “nada mais podia ser feito”. Aqui a fala e a escuta são tidas como as mais importantes 

ferramentas para se lidar com pacientes e familiares. 

Surgiu, também, durante a pesquisa o sentimento de identificação com a família, e os 

graus de empatia variavam de acordo com as semelhanças apresentadas com a história de vida 

dos entrevistados nos casos atendidos no programa. Quanto maior o mecanismo de defesa da 

racionalização, menor a empatia e o contato com os pacientes, ao que os entrevistados 

apontaram mudanças quanto aos mecanismos de defesa, um aumento da empatia e 

sensibilização, maior acolhimento da fala dos pacientes. 

Os entrevistados disseram ainda que o aprendizado com os pacientes foram 

“verdadeiras lições de vida” e “[...] afirmam que esta formação humanística os torna melhores 

profissionais, além de proporcionar aprendizados que vão além do âmbito do trabalho” 

(COSTA, POLE & SILVA, 2016, s/p.). Apesar de muitas vezes se depararem com sentimento 

de tristeza e que a abordagem curricular de cuidados paliativos na faculdade é insuficiente, 

tanto em relação ao conteúdo quanto em encorajar a procura sobre o tema, fazendo com que o 

aluno conclua a graduação despreparado para lidar com pacientes que necessitam de cuidados 

paliativos. 

A questão do trabalho multidisciplinar também foi discutida neste estudo e os 

entrevistados reconheceram o trabalho multidisciplinar como essencial para o melhor 

atendimento do paciente, por sua característica diversificada, em que um profissional pode 

complementar o trabalho do outro, sanando dúvidas, fornecendo informações e trazendo 

questões para serem debatidas entre a família, o doente e a equipe.  

 

 

3.2 Ouvindo o paciente terminal: a experiência de Kübler-Ross em falar da morte 
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Segundo o relato de Kübler-Ross em Sobre a Morte e o Morrer (2008), sua pesquisa 

surgiu da necessidade de se responder a um tema sobre “as crises da vida humana”. Proposto 

por alunos de um seminário em Chicago, EUA, em 1965 e com o objetivo de compilar dados 

sobre a morte de um ponto de vista que fosse cientificamente válido, a pesquisa foi realizada 

através de entrevistas a pacientes em fase terminal.  

A proposta era observar pacientes graves, avaliando comportamentos, reações e 

necessidades, além de estabelecer uma relação de maior proximidade com o paciente. A 

autora revela que parecia não haver dificuldades, pois ela faria as intervenções nos leitos com 

os pacientes, os alunos assistiriam e após essas incursões, as entrevistas seriam discutidas e 

analisadas com os alunos. 

 Não houve um preparo ou estudo prévio de artigos que tratavam do assunto, ou 

mesmo dos prontuários dos entrevistados, sem previsões de comportamentos ou do que 

poderia acontecer para a pesquisa: a intenção era estar livre de conceitos preestabelecidos, que 

não deveriam interferir no olhar e escuta desses pacientes. “Acreditávamos que, fazendo 

muitas entrevistas como esta, poderíamos captar a alma dos doentes em fase terminal e suas 

necessidades” (KÜBLER-ROSS, 2008, p.26).  

 Entretanto, as dificuldades surgem entre os profissionais de saúde responsáveis por 

tais pacientes e suas reações são as mais variadas, indo da incredulidade e ceticismo à 

indignação e raiva. Alguns justificavam suas atitudes de proibir as entrevistas alegando que os 

pacientes estavam muito doentes, ou fracos, cansados ou que não queriam conversar. Outros 

simplesmente negavam a permissão.  

 Os profissionais de saúde se afligiam diante da possibilidade de o paciente saber a 

verdade, seja lá qual ela fosse. A verdade de seu diagnóstico, que dependendo da doença, 

soaria como uma sentença de morte. A verdade de seu prognóstico, que encerraria em seu 

sentido uma terapêutica inútil. A verdade do abandono do médico e equipe de saúde, diante 

do “não há mais nada a fazer”.  

 Falar ao paciente de sua doença ou morte se personifica em tabu, ainda hoje. É um 

problema antigo, herdado de tempos que em as descobertas da sanitarização fez mudar 

hábitos de cidades inteiras. A comunicação ao doente ainda não evoluiu de forma a torná-la 

minimamente suave, para quem comunica e para quem é comunicado.  

 Um dos maiores incômodos observados na pesquisa de Kübler-Ross foi a falta de 

comunicação do médico, que muitas vezes escondia o diagnóstico do paciente, com o temor 

de que o paciente não suportasse a verdade. Não se trata, porém, de dizer apenas a verdade, 

mas como dizer, fortalecendo os laços de confiança com o paciente e a família. 
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 A maioria dos pacientes associa um tumor com uma sentença de morte e a 

comunicação e o esclarecimento do que é a doença e como pode ser tratada são bem-vindos. 

Mas não significa dizer qualquer coisa, em linguagem técnica, um discurso pronto. Em sua 

pesquisa, Menezes (2003) relata que uma paciente entrevistada teve do médico toda 

informação que o protocolo de cuidados paliativos pedia, sobre todas as opções terapêuticas e 

tratamentos que poderiam ser oferecidos, entretanto ela nada entendia do que lhe era 

explicado.   

Segundo Silva e Araújo (In CARVALHO E PARSONS, 2012), a comunicação com 

pacientes sob cuidados paliativos é essencial, pois resgata a fé e a esperança durante seus 

momentos de dificuldade. É importante que o paciente possa ser compreendido em sua dor 

física e em seus conflitos existenciais, seus medos e angústias, que se sintam amparados, 

confortados, acolhidos e que possam confiar nos profissionais de saúde que deles cuidam. 

A pesquisa de Kübler-Ross (2008, p.253) nos mostra o quão difícil é trabalhar com 

pacientes terminais, contando com a colaboração da equipe de saúde: “No início do meu 

trabalho com os pacientes moribundos, observei que o pessoal da equipe hospitalar sentia uma 

necessidade desesperada de negar que houvesse pacientes em fase terminal sob sua 

responsabilidade”. Discutir a morte com os pacientes e entre a equipe hospitalar, pensar na 

possibilidade de esse ou aquele paciente morrer, na sua presença e sob seus cuidados, acarreta 

grandes angústias. 

 Entretanto, falar abertamente de suas angústias e ouvir as angústias e necessidades 

dos pacientes tornou-se valioso para toda equipe. Embora a participação dos médicos, a 

princípio, fosse muito pontual (!), essa resistência logo cedeu ao entendimento da necessidade 

dos pacientes se expressarem, ainda que os médicos não estivessem prontos para responderem 

ou dividirem suas preocupações com esses pacientes. Serviu para inteirá-los das necessidades 

dos pacientes, de que alguém lhes dissesse algo, para certificá-los de não estarem sendo 

abandonados e fossem reconhecidos como sujeitos que ainda estavam vivos, a despeito da 

gravidade de suas doenças. 

 Claro que a posição do médico é muito delicada: seu saber-poder acaba por isolá-lo, 

fazendo com que pareça indiferente e inatingível. 

 As equipes de enfermagem estavam numa posição de maior proximidade com o 

paciente e, ao mesmo tempo com o médico, portanto a mais dividida em suas reações, 

sentiam-se impotentes e uma grande sensação de desconforto tratando de pacientes terminais, 

acreditando ser uma perda de tempo dispensar cuidados a tais paciente. Sentiam-se mal 
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quando o paciente morria em seus braços. Tinham ressentimento dos médicos pela maneira 

como tratavam os pacientes, esquivando-se de falar-lhes sobre o diagnóstico. 

 Esses profissionais, ao frequentar o seminário, perceberam que não recebiam 

treinamento adequado na área e desconheciam seu papel diante do paciente terminal. 

Passaram a reconhecer seus conflitos e falar abertamente durante os debates, quando 

percebiam as angústias partilhadas com os colegas. 

 Os estudantes que participaram dos seminários traziam como motivação conflitos não 

resolvidos com a morte, queriam aprender técnicas de entrevista e acreditavam que 

precisavam conhecer os “pacientes reais”, antes de cuidar deles. Durante os debates, 

apresentavam dificuldades em discutir suas reações e sentimentos, e como mecanismo de 

defesa, desviavam o assunto para questões técnicas, médicas ou administrativas e 

racionalizavam. O seminário contribuiu para que os estudantes, dada sua diversidade, 

percebessem os problemas do papel de cada profissional no cuidar do paciente terminal, 

analisando suas atitudes, a partir do envolvimento do grupo nas discussões. 

 A maior parte dos pacientes, em contrapartida à equipe de saúde, acolheu a 

possibilidade de falar sobre a morte e ficaram aliviados por não precisarem disfarçar suas 

preocupações e temores, embora alguns precisassem de tempo até estar preparados para falar 

sobre o assunto. 

Eles se sentiam sem esperança, inúteis e incapazes de encontrar um significado em 

suas vidas nesse estágio. Neste sentido, o seminário ajudou a ressinificar sua morte: sentiram 

no interesse em ouvi-los que sua morte poderia gerar algo útil, além de construir vínculos 

significativos com a equipe de saúde. 

Analisando a contribuição dos pacientes no seminário, Kübler-Ross (2008) destaca 

ainda que, independente de terem sido inteirados da seriedade de seu prognóstico, os 

pacientes sempre estão a par, eles sempre sabem e embora tenham dificuldades, a princípio, 

em tocar no assunto, em algum momento sentiram urgência em enfrentar a realidade, 

dividindo com alguém seus sentimentos de revolta, raiva, culpa, e cuidar de assuntos 

pendentes. Incomodavam-se com a puerilização a que eram submetidos e a supressão de sua 

autonomia. 

E afirma: “Contudo, talvez a mudança mais palpável seja o fato de sermos consultados 

pelos próprios membros das equipes, sinal de uma maior tomada de consciência de seus 

conflitos que podem interferir num trabalho mais cuidadoso com o paciente terminal” 

(Kübler-Ross, 2008, p.273). Essa condição parece ser fundamental para os acadêmicos e 

profissionais de saúde.  Bernieri e Hirdes (2007) constataram em sua pesquisa que 
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acadêmicos se queixaram da falta de apoio e de reflexões, debates e esclarecimentos por parte 

dos supervisores, em relação à morte e o morrer. É importante que as equipes de saúde 

possam ter espaços de debate e que estejam abertos a buscar ajuda, auxílio para lidar com as 

dificuldades que aparecem na relação com pacientes e familiares. 

Encontrar apoio e abertura para debater o tema, parece ter sido um dos pontos mais 

significativos para a mudança na conduta dos profissionais de saúde no cuidar do paciente 

terminal. Ainda que o tema seja difícil, a aceitação de um debate aberto pode ajudar na 

desconstrução do tabu da morte para pacientes e profissionais de saúde. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O que se sabe sobre a morte, o que se pode dizer dela? Só sabemos do que passamos 

aqui: sentimentos, sensações, percepções, imaginário do que é a morte. No percurso desse 

trabalho, os discursos versam mesmo é sobre a vida, os medos, as angústias, receios e relações 

que são afetadas pela sombra da morte. Como construção social, vemos o distanciamento dos 

vivos, o aumento da expectativa de vida, a diminuição da violência, a individualização do ser 

humano.  A vivência do luto de forma distorcida, virou uma convenção social, uma obrigação, 

onde sentimentos reais não tinham mais espaço:  apreço ou o conflito permitido no luto.  

A construção social da morte afastou vivos de moribundos, relegando-os à solidão. 

Expressar sentimentos diante dos que estão à morte acarreta grandes dificuldades, pois os 

rituais e palavras utilizados nestes contextos trazem um esvaziamento de sentido e 

sentimentos, estar próximo ao moribundo pode demandar um esforço para expressar afetos 

espontâneos aos quais as pessoas não estão preparadas.  

Morrer é realmente um problema dos vivos. Estar diante de um paciente terminal se 

constitui grande sofrimento para profissionais despreparados, conforme os estudos apontaram. 

Uma educação para a morte se faz míster, para o profissional de saúde, que tem sido colocado 

pela sociedade num lugar de salvador, lugar de onipotência, de onde é cobrado a curar. 

Distancia-se de seu paciente, pois se alienar constitui uma defesa, que o ajuda a continuar na 

difícil tarefa de estar no lugar de deidade, de salvador. Esse isolamento e negação de sua 

humanidade podem acarretar em angústias e sofrimento, os quais não pode dividir, pela 

cobrança de estar em lugar onde nada deve sentir ou demonstrar.  

A ascensão de uma medicina tecnológica na instituição hospital e a velocidade e 

disponibilidade de informação vêm modificando a definição de morte e os valores culturais e 

sociais que acompanham essa modificação devem ser revistos, em função de uma melhor 

relação com os pacientes que estão morrendo, pois na atualidade o paciente vem sendo 

silenciado. 

Preparar o profissional de saúde para a morte é falar de aceitação de seus limites, 

desconstruindo os mitos da onipotência, buscando mediar os conflitos que isso traz, portanto, 

favorecendo ao diálogo, o debate, o apoio a esse profissional. Respeitar sua humanidade, o 

que ele pode suportar e criar estratégias para o enfrentamento da realidade do hospital.  

O olhar biológico não deve ser o único. Não se trata de abandonar os avanços da 

medicina e da tecnologia: sua evolução foi fundamental na geração de medicamentos de 
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combate a dor, uma das prioridades do conceito de cuidados paliativos. Trata-se de um cuidar 

que enxerga o ser humano como um todo.  

O que se pode constatar é que existe uma carência de estudos sobre o profissional de 

saúde frente à terminalidade, as dificuldades que enfrenta em seu cotidiano com o tema, sua 

formação deficiente onde faltam oportunidades para a reflexão sobre os sentimentos que a 

perda de paciente pode gerar. Para Lustosa e Medeiros (2011), a representação social da 

morte, que o profissional traz consigo, alimenta a repressão social de sentimentos e reações 

que o tema gera. O profissional de saúde não pode expressar sentimentos, a ele é vetado 

chorar, se angustiar ou sentir qualquer coisa que não seja uma indiferença como mecanismo 

de defesa. 

A morte não faz parte do fazer do profissional de saúde, a formação tecnicista tem 

como finalidade o curar, o que favorece o sentimento de fracasso quando a cura não acontece.  

Investir numa formação humanizada, que capacite o profissional para “o cuidar”, além do 

curar, é uma possível solução, mas não de maneira isolada. Um profissional que acolha o 

sofrimento do paciente e dialogue, sem o distanciamento que não permite o vínculo de 

confiança com o paciente; a empatia, para conhecer as necessidades do outro e tentar atendê-

las da melhor maneira possível, dentro dos limites da realidade da instituição hospitalar. 

Distante de alcançar a realidade de um preparo acadêmico em relação à morte, 

podemos pensar em algumas contribuições da psicologia para a atuação do profissional de 

saúde. Porto e Lustosa (2010) afirmam que o cuidado do psicólogo hospitalar não se limita 

somente ao paciente, mas também à família, ajudando a ressignificar o fim de vida e 

resgatando laços familiares.  

 Atuar junto às equipes multiprofissionais, ajudando na troca de informações, 

estabelecimento de contato com sentimentos que afastam o profissional do paciente, 

trabalhando o princípio de alteridade entre equipe e paciente, onde o reconhecimento do 

outro, estabelecendo um diálogo verdadeiro, tornando-o consciente das diferenças e 

semelhanças existentes. Tornar o outro importante para que nasça o cuidar.  

Desconstruir uma conduta curativa através do diálogo e das dificuldades do dia a dia, 

afirmar a autonomia do paciente, sua dignidade, são atitudes de cuidado que cabem a todos da 

equipe de saúde: o conceito de cuidados paliativos exige um cuidado integrado, 

multidisciplinar, que visa o conforto e bem-estar, físico, psicológico, espiritual, social, 

econômico do paciente terminal.  

Alguns pontos que podem orientar a educação do profissional de saúde para lidar com 

a morte:  promover a reflexão e sensibilizar o aluno sobre o suicídio, aproximação da morte, 
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perda de pessoas da mesma faixa etária por acidentes; trabalhar a questão da morte com 

abordagens teóricas variadas; uma aprendizagem prática que envolva cognição e afetividade, 

individual e coletiva, revisando a prática, considerando conflitos e frustração, voltado para o 

ponto de vista do profissional de saúde nesse processo construção de conhecimento. 
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