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Capítulo 4. Negociando identidades e decisões 

Pensar o corpo é outra maneira de pensar o mundo e o vínculo social; 

uma perturbação introduzida na configuração do corpo é uma 

perturbação introduzida na coerência do mundo. 

(David te Breton, A síndrome de Frankenstein) 

Admissão no hospital de Cuidados Paliativos: construção de 
uma nova identidade do doente 

A psicóloga me faz compreender que as coisas mudaram, que não tenho 
mais as energias de antes, que preciso me precaver, que preciso me preparar 

— para quê? para a morte. 

(Jean-Claude Bernadet, A doença, uma experiência) 

Ao ser qualificado como "fora de possibilidades terapêuticas" pelo 

médico que o atendia em um dos hospitais do Instituto Nacional do 

Câncer, onde o paciente tinha ido em busca de cura, agora é encaminha-

do para assistência paliativa. Seu prontuário é enviado ao hospital de 
Cuidados Paliativos e a equipe interdisciplinar, ao receber o doente que 

será acompanhado até o final da vida, segue o modelo teórico da assis-
tência paliativa, respeitando a singularidade de cada caso, tendo que 
resolver diversas circunstâncias que surgem no processo de negocia-
ção. A primeira situação é o próprio encaminhamento, que é automático, 
sem incluir a vontade do paciente. 

Ás vezes fico me perguntando como seria, se o doente tivesse a opção 

de vir ou não para cá. Então, como seria se o medico do outro hospital, 

dissesse para seu doente: "acabou o tratamento curativo, o senhor quer 

ir para os Cuidados Paliativos?", acho que seria diferente. Se o doente 
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tivesse a opção, dentro dos moldes atuais, da forma como os Cuidados 

Paliativos são vistos pelos profissionais de lá, acho que ele não viria. 

Mas, se a mentalidade for mudando, acho que o paciente aceitaria vir 

para cá. (Médico) l°7

O fato de este hospital ficar em outro bairro, em prédio separado do 

Instituto Nacional do Câncer é criticado por alguns profissionais: 

Acho que nosso modelo brasileiro é equivocado, porque estamos sepa-

rados fisicamente das outras unidades hospitalares. Existe uma distân-

cia, uma barreira em relação a eles. Acho que deveríamos estar mais 

integrados com os outros serviços. Acho também que os Cuidados Pa-

liativos deveriam começar mais cedo. (Médico) 

Esta opinião faz aparecer outro lado da proposta dos Cuidados Paliati-
vos: é uma nova forma de exercício da medicina, inserida em um novo 
paradigma, o que justificaria um hospital à parte? Uma ruptura com o mode-
lo médico hegemônico? A criação de uma unidade específica para assis-
tência paliativa poderia ser um sinal de exclusão social do doente FPT, pela 
equipe voltada à cura? Ou, no caso de definição dos Cuidados Paliativos 

como especialidade direcionada a uma determinada etapa da vida e da 
doença, qual a justificativa para o hospital de Cuidados Paliativos não ser 

no interior do hospital geral, no qual o paciente já estava em atendimento? 

A assistência paliativa cuida do doente abandonado pela medicina 
curativa e pode ou não ser parte complementar de seu acompanhamento 

107 De acordo com ampla pesquisa realizada na Inglaterra, em 1990, sobre as alterações 
de conduta dos médicos no diálogo com os pacientes, os oncologistas foram os 
especialistas que mais a alteraram desde 1970. As demais especialidades médicas, 
especialmente as neurológicas, mantiveram uma conduta de ocultamento da situação 
para o doente e seus familiares. O estudo demonstra que, entre os doentes que 
receberam comunicação aberta, houve maior possibilidade de escolha do local da 

morte. A maior parte dos pacientes optou por morrer em hospices ou em suas 

residências. Trata-se de uma indicação de que o conhecimento do avanço da doença 

permite uma maior oportunidade de opção das formas de administração do período 
de vida restante (Seale, Addington-Hall, McCarthy, 1997:483). Esta pesquisa foi 
baseada na tipologia da investigação pioneira de Glaser e Strauss (1965) sobre a 
consciência da morte. 
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terapêutico. No entanto, seja qual for a visão dos Cuidados Paliativos, 
há uma ruptura na trajetória do doente e de sua doença, porque não há 
mais possibilidades terapêuticas de cura. O paciente inicia um novo per-
curso, depois de diagnosticado como FPT: ele começa a viver uma etapa 
crítica em sua carreira hospitalar, o que implica mudanças cruciais em sua 
vida e em sua relação com a doença e com a morte. Para o psicanalista 
Robert Williams Higgins,1°8 esta identidade é a invenção de um posicio-
namento social ambíguo: ao ser rotulado como FPT, o enfermo deixa de 
pertencer ao universo comum a todos os doentes — que buscam a cura 
ou o controle da doença. Na unidade de Cuidados Paliativos, ele passa a 
saber — implícita ou explicitamente — o que o espera: deve se despedir da 
vida. A incorporação da identidade FPT inclui a revelação da perda de si, 
processo que pode ser compreendido como uma forma particular de vio-
lência social produzida pelos Cuidados Paliativos.m 

A partir do diagnóstico FPT e da entrada no hospital de Cuidados 
Paliativos, a equipe passa a cuidar do paciente, para que ele alcance uma 
"boa morte". A lógica dos paliativistas se apoia em uma categoria relativa-
mente homogênea da doença — no caso, o câncer — e de doentes, todos em 
etapa final de vida. Assim, para a equipe, não há distinção entre pacientes 
— com diferentes tumores primários, com metástase ou apenas com avanço 
local da doença — todos passam a possuir uma mesma identidade: FPT. 
Esta construção de um tipo uniforme e homogêneo de pa-cientes acontece 
na entrada do doente na instituição. Para uma técnica de enfermagem, 

As situações são as mesmas, porque chega um paciente de cabeça e 
pescoço com edema de face, logo depois chega outra com câncer de 
vulva e tem edema nesta região. Então, só há diferença em relação ao 
local da lesão, porque as tumorações são as mesmas, são os mesmos 
odores, os curativos não mudam. (Técnica de enfermagem) 

No entanto, após certo tempo de assistência, alguns paliativistas 
passam a distinguir determinados doentes, pela idade, nível sócio-eco-

`°8 Higgins, 2003:139. 
1°9 Higgins, 2003:166. 

118 



nômico e pelo tipo de câncer. Para a maior parte dos profissionais obser-

vados, os pacientes (homens) com tumores de cabeça e pescoço são os 
mais difíceis de lidar, enquanto as doentes com câncer de mama são 
consideradas mais dóceis, facilitando o trabalho da equipe. Cabe desta-

car que o câncer de cabeça e pescoço é associado ao alcoolismo e taba-

gismo, e que a maior parte dos acometidos não possui uma estrutura 

familiar estável. 

A expressão FPT é muito utilizada pelos profissionais e por vezes de 

forma depreciativa, o que pode ser exemplificado pela fala jocosa de uma 

médica, sobre uma impressora excessivamente lenta: "Sabe, acho que 

esta impressora é FPT, tem um prognóstico reservado"."° 

Glaser e Strauss apontaram a existência de uma construção de trajetó-

rias aceitáveis do morrer para cada equipe hospitalar. Estes autores defi-

niram a morte como um processo temporal freqüentemente longo, admi-

nistrado por um tipo de organização do trabalho da equipe de saúde."' 

O conceito de trajetória é utilizado não apenas em relação ao doente, 

como também à toda organização social do trabalho voltado ao controle 
de cada trajetória individual. 

Do ponto de vista sociológico, um dos méritos do conceito de 
trajetória da doença é o de retirar o estudo das doenças crônicas do 
enquadramento do pensamento médico e psicológico, permitindo uma 

reflexão sobre o trabalho de gestão da doença."' Trata-se de com-

preender uma cena extremamente complexa, pela diversidade de do-
enças e tecnologias utilizadas pelos profissionais, ao buscarem o 
prolongamento da vida. O uso deste conceito viabiliza uma análise 
dos diversos fatores que afetam os cuidados dos doentes, tendo em 
vista o conteúdo do trabalho e das práticas institucionais. A organi-
zação do tratamento médico, fundado sobre um diagnóstico, estru-
tura as práticas dos atores sociais envolvidos nos cuidados. Cada 
ator não possui, necessariamente, a mesma percepção da trajetória e, 
diante de cada decisão a ser tomada, há um processo de negociação 

110 Prognóstico reservado é uma expressão largamente utilizada no meio médico, 
referente à impossibilidade de cura da doença e proximidade da morte. 
111 Glaser e Strauss, 1968:1. 
"2  Isabelle Baszanger, 1992:30. 
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e surgem novos posicionamentos em função das diferentes fases 

por que passará o paciente."3
O ideário estabelece que doentes (e familiares) devam ser capazes de 

construir um percurso ideal, desempenhando adequadamente seus pa-

péis e, desde o primeiro contato os paliativistas se preocupam em expli-

car a condição clínica e o prognóstico, esclarecendo os limites do trata-

mento curativo e enfatizando o que têm a oferecer. No entanto, os profis-

sionais enfrentam dificuldades na primeira consulta com o doente, em 
relação à compreensão e aceitação do diagnóstico e prognóstico: 

Quando o paciente sabe o diagnóstico, a assistente social tem que estar 

presente, para esclarecer este diagnóstico com o médico, para ver se a 

família está entendendo e como o próprio paciente está aceitando. (As-

sistente social) 

Alguns paliativistas responsabilizam as equipes dos outros hospi-
tais do Instituto Nacional do Câncer por não explicarem claramente a 
situação à sua clientela: 

A grande maioria dos doentes vêm sem noção do que está acontecendo, 

pois muitos profissionais dos outros hospitais ainda falam assim: "ago-

ra o senhor não vai mais se tratar comigo, agora vai ser tratado em outro 

hospital." O doente acha que vem para cá para tratar da doença e, na 
realidade, é para melhorar uma coisa que não tem mais cura. Os doentes 
vêm sem noção de que têm doença avançada, de que agora não vão ope-
rar, nem fazer quimioterapia ou radioterapia. (Médica) 

A equipe paliativista recebe pacientes que dizem não saber o mo-
tivo do encaminhamento, o que causa irritação responsabilização 
dos colegas de outros hospitais do Instituto Nacional do Câncer, o 
que pode ser ilustrado pela fala de uma enfermeira entrevistada: "Os 
pacientes vêm sem esclarecimentos, são mal orientados em relação à 
proposta do hospital." Para outra enfermeira, a comunicação do en-

Baszanger, 1992:32. 
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caminhamento é feita sem preparo, abruptamente, quando deveria 

ser "aos poucos". 

A "mentira" dos profissionais dos outros hospitais, a falta de orien-

tação e o desconhecimento da assistência paliativa, por parte dos doen-

tes e familiares, é tema constante nas falas dos entrevistados: 

Às vezes, o paciente vem transferido para cá totalmente desorientado. 

Os familiares também chegam totalmente desorientados, sem saber que 

aqui é um hospital. Porque eles vêm com uma noção de que aqui é um 

hospital terminal, um hospital para morrer. Então, nesse trabalho em 

Cuidados Paliativos, nós informamos a eles que não é um hospital só 

para morrer, é um hospital para suporte terapêutico oncológico, um 

suporte para eles não sentirem dor, para dar um conforto, para dar 

medicação, comida, fazer uma gastro, uma tráqueo, é para o conforto 

do paciente. Na assistência em Cuidados Paliativos é muito impor-

tante esta função de explicar. (Técnico de enfermagem) 

A preocupação da equipe paliativista em explicar o encaminhamento 

do paciente ao novo hospital, para estabelecer uma mudança nas repre-

sentações sociais da morte e do morrer, acompanha o movimento de 

construção de uma imagem adequada do hospital de Cuidados Paliati-

vos. Indo além, o paliativista quer controlar os acontecimentos capazes 

de alterar o percurso ideal: 

Os pacientes são pessimamente encaminhados. Antigamente eu não 
anotava isto em prontuário, mas agora coloco: "paciente traumatiza-

do pelo encaminhamento". Recebi ontem uma família, na qual o paci-

ente tinha sido encaminhado da seguinte forma: "não tem mais trata-

mento para você" , ao que ele perguntou: "mas e a quimioterapia? 

Estava fazendo, não seria bom fazer quimioterapia?" Ele tinha um 

comportamento, estava lutando contra a doença. Depois disso ele de-

primiu, está em casa deprimido e sua esposa também deprimiu. Aí 

você vê o que um encaminhamento mal feito pode desencadear. Eles 

[doentes e familiares] ficaram sem escuta, e é isto que nós batalhamos 

aqui desde o início. (Psicóloga) 
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Desta forma, a primeira tarefa na admissão do novo paciente é o escla-
recimento, mais completo possível, de sua condição clínica para, em segui-
da, apresentar o novo modelo assistencial. Assim, os paliativistas acham 
que conseguem diminuir o impacto causado pela notícia de que não há 
mais possibilidade de cura, minimizando o desequilíbrio emocional e/ou 
depressão do doente e familiares. Segundo o protocolo de comunicação, o 
profissional deve enfatizar as vantagens da assistência paliativa e a abran-

gência dos recursos disponíveis, estimulando a expressão dos sentimen-
tos do doente e de seus familiares, frente ao avanço fatal da doença. 

Uma médica discorda da percepção geral de que os pacientes são mal 

encaminhados. Para ela, o desconhecimento da situação é sintoma da 

perplexidade diante dos limites de intervenção médica: 

O paciente e a família, quando vêm para cá, já sabem, já foram informa-

dos, mas eles querem ouvir novamente para poder fazer a comparação 

com o que foi dito anteriormente. Nós precisamos parar de querer de-

tonar os colegas — e não é para ser protecionista com a classe — e ver 

que os pacientes estão numa situação catastrófica, eles querem ouvir de 

alguém alguma esperança. (Médica) 

O impacto emocional diante da notícia do encaminhamento ao novo 
hospital e constatação do esgotamento dos recursos terapêuticos para a 
cura deve ser suportado por um certo comportamento do profissional, 
que estimula e acolhe emoções advindas da apresentação do diagnósti-
co de FPT. Pelo modelo das cinco fases de Kübler-Ross, o paciente deve 
aceder à fase de resignação e aceitação da doença e da morte.'14 Sob esta 

"4  Kübler-Ross, 1969:112. Para a maioria dos paliativistas observados, o paciente 
ideal é o que compreende e aceita a doença e seu prognóstico. Mas, segundo um 
técnico de enfermagem entrevistado, por vezes há doentes que "sabem e querem 
reagir, querem sobreviver, eles tornam o trabalho mais pesado e desgastante porque 
não podemos dar tanta atenção a eles. Os que se entregam à doença são mais fáceis, 
porque somos apenas dois técnicos de enfermagem para quatorze pacientes por 
andar de enfermaria." Conclui-se, portanto, que o doente ideal para a equipe 
paliativista é o que atinge a etapa nomeada por Kilbler-Ross como aceitação, enquanto 
o que se revolta com o prognóstico de morte produz alteração na rotina institucional, 
indicando uma normatização do trabalho. 
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ótica, pode-se compreender o encaminhamento tardio dos doentes à 
assistência paliativa como uma dificuldade de aceitação do avanço da 
doença e dos limites de intervenção, por parte dos profissionais volta-
dos à cura. Os paliativistas se distinguem dos colegas pela aceitação da 
morte e seu diferencial consiste na habilidade de controlar as contingên-
cias do processo do morrer. 

Entretanto, em que pese os inúmeros depoimentos críticos dos palia-
tivistas aos colegas dos outros hospitais, há concordâncias sobre o 
diagnóstico e a necessidade de encaminhamento para assistência palia-
tiva, o que pode ser ilustrado pela fala de um médico: "Diria que 90% dos 
casos são encaminhados corretamente". Para alguns paliativistas, o en-
caminhamento é feito tardiamente, como disse uma assistente social: "A 
maioria já chega aqui com a doença muito avançada". Ainda de acordo 
com a mesma profissional, há diferenças na assistência paliativa no Bra-

sil, em comparação com o modelo estrangeiro:' ' 5

Nós, paliativistas brasileiros, ainda temos muito a aprender. Talvez o nosso 
modelo não seja o modelo mais correto, mas estamos buscando construir 
um modelo que seja uma referência nacional. Mas, pelo que observo, pelo 

que sei dos Cuidados Paliativos fora do Brasil, no exterior, é que os pa-

cientes chegam em melhores condições, lúcidos, inteiros e orientados. Então 
você tem muitos anos para oferecer Cuidados Paliativos, esta é a grande 
diferença. Os direitos que os doentes têm em outros países são diferen-
tes dos nossos, eles têm um suporte melhor. Lá são oferecidas muitas 
coisas para eles viverem e curtir a vida. (Assistente social) 

O relato desta profissional mostra a necessidade de divulgação mais 
ampla dos Cuidados Paliativos no Brasil e explicita as diferenças de con-
duta dos profissionais de outros países, com condições sócio-econômi-
cas diferentes das nossas. O reconhecimento dos Cuidados Paliativos 
como especialidade e campo de atuação legítimo entre profissionais de 
saúde é abordado por uma médica: 

"5  Os profissionais observados estão especialmente referidos ao modelo pioneiro de 
Cuidados Paliativos, originário da Inglaterra. 
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Cuidados Paliativos constituem uma prática velhíssima no mundo, mas 

para nós, aqui no Brasil, é uma coisa nova, não existe legislação, nada 

que dê amparo legal com relação às condutas, especialmente a sedação 

terminal. (Médica) 

Os paliativistas buscam o diálogo franco com pacientes e familiares 

sobre os motivos do encaminhamento. Entretanto, mesmo os que censu-

ram seus colegas de outros hospitais por mentirem e não explicarem o 

quadro clínico e o limite da possibilidade de cura, apresentam dificulda-

des nesta conversa: 

É claro que os doentes entendem que têm câncer, mas é como se elas 

não quisessem acreditar nesta verdade. O paciente ainda tem esperança 

de viver, e você pode ouvir o paciente dizer que vai procurar a igreja 

para curar-se. Então digo que vá, pois quem sou eu para dizer que não 

vá? É muito difícil esta situação, e outra coisa muito difícil para mim é 

mentir. Sou uma pessoa que odeia mentira de qualquer tipo, imagina se 

vou ter coragem de mentir para um doente. É lógico que posso omitir 

alguns dados, mas não posso mentir. Se ele me perguntar se tem um negócio 

no fígado, e ele tiver, vou dizer tem. Agora, posso dizer que este negócio 
no fígado pode diminuir, pode aumentar, pode ficar parado e não crescer. 

Assim, não vou mentir, porque na verdade uma metástase hepática pode 

ficar estacionária — é difícil, mas pode. A minha experiência diz que, quando 

falo totalmente a verdade para o doente, é perigoso. Tenho medo do do-

ente sair daqui e se suicidar, sinceramente. (Médica) 

A tarefa de informar o diagnóstico e prognóstico é extremamente 
difícil, especialmente face à idéia de suicídio construída pela profissio-
nal.' O encargo da comunicação de uma má notícia é produtor de fanta-
sias, as mais diversas mas geralmente toda a equipe fica mobilizada quando 
os familiares escondem a verdade do paciente e solicitam a participação 
dos profissionais na "trama do silêncio": 

"G Pode-se aventar a hipótese de que a fantasia — construída pela médica — de suicídio 
do paciente FPT estaria vinculada a uma morte sem controle médico. 
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O pior para mim é a família que mente para o doente, que engana ele, 

com a intenção de mantê-lo alheio ao que está se passando. Aí, o doente 

começa a cobrar uma postura do médico que ele não cobraria, se soubes-

se o que está acontecendo com ele. Atendi uma família que chegou aqui 

me dizendo: "olha, nós viemos fazendo um trabalho desde o outro hos-

pital de não contar." Eu respondi: "sinto muito, mas eu não minto para 

o meu doente, então, vocês rezem para que ele não me pergunte, porque 

se perguntar vou dizer". Muitas vezes o doente não quer saber e, no 

fundo, ele sabe, mas não quer ouvir. A gente tem que reservar a ele este 

direito e respeitar. (Médica) 

O relato é indicativo de uma conduta ambígua: apesar de criticar a 
família que oculta a situação do paciente, aceita que este não queira per-
guntar ou conversar sobre sua situação, talvez por acarretar uma menor 
mobilização da equipe. Seguindo com as reflexões da mesma médica: 

Tive um doente que morreu achando que ia ser operado, porque a 

família enganava ele. Acho absurdo mentir para o doente. A gente teve 

doentes no ambulatório em que a família ficava em pé atrás, fazendo 

nãozinho com a mão, querendo dizer que o doente não sabia. Se ele 

não sabe, se a família não teve condições de encarar isso, isto não é 

problema meu. Agora, para o meu doente não minto. Se ele me per-

guntar: "doutora, eu vou voltar a comer?" Respondo que não, o se-

nhor não vai voltar a comer pela boca, o senhor tem um tumor de 

estômago, está com sonda, só tem condição de comer pela sonda. "Ah, 

doutora, vou ficar bom?" O senhor vai ficar sem dor, sem vomitar, 

mas não vai voltar a trabalhar, não tem condições. Não tem como men-

tir para o paciente, porque o doente perde a autonomia, perde a con-

fiança no médico. A família que mente para o doente tira sua autono-

mia, a família que passa a decidir pelo doente. (Médica) 

A conduta desta médica, como de outros profissionais brasileiros, é 

diversa dos paliativistas norte-americanos e ingleses, que sempre infor-

mam — mesmo quando não indagados — a situação ao seu doente. Assim, 

por vezes, há defasagem entre ideário e prática no hospital observado. O 
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profissional, ao dizer que "não é problema seu", omite-se do cumprimen-

to de uma de suas tarefas. Esta omissão pode implicar uma perda da 

autonomia do doente, além de afetar a relação médico/paciente. 

A construção de uma trajetória ideal em direção à "boa morte" pres-

supõe a consciência do doente e familiares sobre o avanço da doença. O 

paciente FPT inicia a transformação de sua identidade social, envolven-

do diversos atores sociais, em que a equipe interage com doentes e 

familiares, para orientar decisões a serem tomadas, tendo como referên-

cia central o princípio da autonomia do doente, devendo construir uma 

relação de confiança. 0 familiar de um paciente admitido no hospital 

passa por um processo pedagógico, no qual deve apreender o modelo da 

"boa morte" e o papel a desempenhar. 

Uma pedagogia da família 
Os familiares passam a ser objetos de intervenção da equipe, que 

busca integrá-los ao time de "cuidadores". Para tanto, é fundamental sua 

aderência aos princípios básicos dos Cuidados Paliativos e incorpora-

ção dos mesmos. A primeira atividade para esta tarefa é a "reunião de 

primeira vez", coordenada por uma psicóloga. Os familiares dos pacien-

tes recém encaminhados são convidados a esta reunião semanal, apre-

sentada com recursos em datashow. A coordenadora inicia o encontro, 
apresentando os profissionais, a estrutura e funcionamento do hospital. 

Os paliativistas se dirigem aos familiares em um tom de voz caracterís-
tico: claro, firme, didático, compreensivo e apaziguador. Esta reunião 
habitualmente conta com a presença de muitos familiares, estagiários e 
residentes: via de regra, há cerca de trinta pessoas no auditório. Todas as 
"reuniões de primeira vez" a que assisti são iniciadas com esclarecimen-
tos sobre o encaminhamento para a assistência paliativa. Em seguida, 
são apresentadas as modalidades de atendimento: emergência, ambula-
tório ou enfermaria. Os familiares são orientados sobre a conduta em 
caso de agravamento dos sintomas, quando devem telefonar para o pos-
to de emergência, antes de transportar o doente, pois 

O telefonema é para diminuir o sofrimento do paciente: uma simples 
viagem de carro, sacolejando pelas ruas esburacadas do Rio de Janeiro, 
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pode causar ou piorar as dores do paciente. É importante frisar que 

não fazemos visita de emergência em casa. (Psicóloga) 

A assistência paliativa é apresentada e é reforçada a importância 

da permanência do paciente em sua residência: no caso do doente 

permanecer acamado, justifica-se a assistência domiciliar. Cada visi-

ta é avisada com um dia de antecedência, quando o "familiar cuida-

dor deve ter em mãos o caderno de anotações". Em seguida, a estru-

tura do hospital é apresentada: são 56 leitos para internação de curta 

permanência, quando os familiares devem permanecer nas enfermari-

as para aprender os cuidados. Como o hospital fornece e empresta 
materiais para uso dos pacientes em casa, há uma explicação sobre a 
devolução de materiais à instituição, para que sejam utilizados por 
outros doentes. O Programa de Humanização e as reuniões para fa-
miliares são apresentadas. Os paliativistas prosseguem com a expla-
nação do ideário: 

O que acontece é que, no Brasil, 70% dos casos de câncer são diagnos-

ticados já em fase avançada de doença, quando não é mais possível a 

cura. Há um limite para o tratamento, mas não há limite para o cuida-

do. (Psicóloga) 

O familiar é informado de que este hospital é o pioneiro no Brasil e o 
único a prestar assistência paliativa no Rio de Janeiro, necessidade jus-
tificada pelo esgotamento dos tratamentos para cura. O hospital conta 
com uma equipe multi-profissional, que "forma um time com um mesmo 
objetivo: cuidar do paciente", mas, 

Como não existe uma equipe sem a família e o paciente, os famili-

ares devem fazer parte do time. Vocês, familiares, vão passar as 

informações para nós. Nós também damos apoio aos familiares que 

cuidam do doente, que lidam com a doença crônica, porque esta 

doença cruel que não tem cura desgasta muito. Queremos dar ao 

doente uma qualidade vida que não seja ruim, mesmo ele estando 

doente. (Psicóloga) 
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Pelo fato de o familiar passar a fazer parte da equipe, devendo incor-

porar os valores centrais da assistência paliativa e assumir a co-respon-

sabilidade dos cuidados, deve apreender novos comportamentos face à 

doença e ao doente: 

Não precisamos adoecer para cuidar, então levem o paciente para as 

reuniões sociais, os aniversários, as festas. Tem gente que coloca o pa-

ciente na cama, com todo o conforto, liga a televisão e deixa o paciente 

lá, sozinho. É importante que o paciente faça alguma atividade, que se 

sinta útil, que participe da vida. Não devemos tratar o doente como se 

ele não pudesse fazer mais nada, devemos deixar que ele faça o que 

sente que tem condições. (Psicóloga) 

Este processo de incorporação compreende a construção de duas 

novas identidades: a do paciente, transformado em FPT, remetido ao 

tempo de vida ainda restante, e a do familiar "cuidador", membro da 

equipe de Cuidados Paliativos. Este último deve saber administrar 

sua própria vida, aprender a fazer um auto-exame, uma reflexão de 

suas expressões e das do "seu" paciente, segundo a retórica dos 

paliativistas: 

Tem outro aspecto: a forma como tratamos o paciente. Tem fa-

miliar que dedica as vinte e quatro horas do dia a cuidar do doen-

te, mas acaba dizendo que é um estorvo cuidar dele, então o do-

ente sente isto. É melhor dividir o cuidado com outras pessoas. 

Dedicação vinte e quatro horas por dia não é o indicado. Deve-

mos sempre prestar atenção em nossas ações, pois o paciente é 

muito perceptivo às nossas reações. Às vezes, um suspiro do cui-

dador incomoda, ou pode ser um indício para o paciente de que 
ele está sendo um estorvo. Sempre digo que devemos tratar nos-

sos pacientes com uma doce severidade. Eles se transformam em 

crianças, comportam-se- como crianças, têm medos que as crian-
ças têm, por exemplo, de dormir, do escuro. Não vamos brigar, 
agredir, mas vamos colocar limites como colocamos com as crian-

ças. (Psicóloga) 
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A fala indica uma infantilização do paciente — ou, no vocabulário 
psicológico, uma regressão — e o ensino da conduta do familiar, quando 
ele é instruído sobre as melhores formas de conduta e de compreensão 
da interioridade do doente. O "cuidador" se transforma em mais um mem-
bro da equipe a observar as oscilações físicas e emocionais do paciente, 

em busca da melhor "qualidade de vida", conceito que deve ser apreen-

dido pelo familiar, referido à "intensidade vivida no último período de 

vida". O objetivo central dos Cuidados Paliativos é o controle da dor, a 

partir do qual é possível a construção do período final da vida com 
"qualidade de vida": 

Lembrem-se de rir com os pacientes, levem alegria, contem a ele sobre 
a vida, contem a história da novela, do futebol, permitam que eles vi-
vam e opinem. Se o paciente tiver aquele desejo de comer rabada, mo-
cotó, não digam logo que, porque ele está doente não deve comer uma 
comida pesada, que deve comer só canja. Consultem-nos antes, porque 
às vezes um pouco de rabada vai dar a maior alegria para o paciente. 
Perguntem sempre para nós. (Nutricionista) 

A mensagem veiculada pelos paliativistas indica uma nova constru-
ção social do período final de vida do doente: uma antítese da "morte 
social"."7 O paciente FPT passa a ser objeto de atenção e investimen-
to de uma rede ampla e abrangente de "cuidadores", profissionais e 
familiares. 

Após a apresentação geral do hospital e da atitude ideal dos familia-
res, uma psicóloga indica as dificuldades da trajetória recém iniciada: "É 
uma caminhada difícil, mas podemos caminhar juntos." Os profissionais 
aproximam-se do tema da morte, enfatizando a importância da resolução 
das pendências jurídicas e sociais. O objetivo da assistência paliativa é 
propiciar internações curtas, "até que os problemas sejam controlados". 

117 "Morte social" antecede a morte biológica, e ocorre quando os profissionais de 
saúde ou familiares tratam o doente como se ele já estivesse morto. A "morte social" 
é iniciada quando a instituição, aceitando a morte próxima, perde o interesse no 
doente, tanto como indivíduo quanto como um corpo a ser cuidado. Sobre o tema, 
ver: Sudnow (1967:61) e Menezes (2000a:70). 
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A partir de então, o paciente retorna para casa mas, "às vezes, infelizmen-

te, o paciente morre na instituição hospitalar". A esta fala se seguiu um 
silêncio e alguns familiares começaram a chorar, discretamente. Uma as-

sistente social tomou a palavra, dizendo ser tarefa do Serviço Social a 

prevenção de situações jurídicas como, por exemplo, os problemas de 
recebimento de pensão. À medida que surge o tema da morte, ocorre uma 

tensão entre os participantes da reunião, diante do que a psicóloga reco-

meça a falar: "estamos tratando de assuntos difíceis e delicados", e inda-

ga se há dúvidas a serem esclarecidas, ao que uma senhora pergunta: "O 
que devo fazer quando o paciente fica agressivo e rebelde?" A psicóloga 
responde, dizendo ser importante o esclarecimento deste comportamen-

to: "se ele era assim antes" ou não, pois caso tenha havido uma mudan-

ça, o familiar deve se dirigir ao médico, porque "este tipo de comporta-
mento pode ser indicação de metástase cerebral". A profissional prosse-
gue, explicando as reações emocionais dos doentes e as melhores for-
mas de conduta face às mesmas: 

Há pacientes que agridem os familiares, limitando suas ações, mas a 
gente deve dizer: "sei que você está doente, assustado, irritado, mas 
você não tem o direito de me agredir". (Psicóloga) 

O familiar "cuidador" deve incorporar uma compreensão psicológica 
do processo interno do doente, posicionando-se em um novo lugar, aná-
logo ao ocupado pelo paliativista. A reunião geralmente é concluída pela 
mesma mensagem, ressaltando a importância da "qualidade de vida": 

Não importa quanto tempo de vida tem o doente, mas que este tempo 
seja vivido com qualidade de vida. Nós queremos ajudar vocês em uma 
tarefa que é de vocês, que são os familiares. (Psicóloga) 

A responsabilidade pela "qualidade de vida" do doente FPT passa a 
ser compartilhada com os familiares. Os paliativistas transmitem o con-
ceito de "qualidade de vida" como se este possuísse apenas um signifi-
cado, mas há divergências entre os próprios profissionais sobre os sen-
tidos desta expressão: 
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Acho que qualidade de vida é uma coisa mais ampla e abrangente do 

que apenas os sinais e sintomas. Ela envolve afetividade e uma situação 

sócio-econômica razoável que proporcione algum conforto em casa. Qua-

lidade de vida é ter uma casa, família e amigos. E, com certeza, ter saú-

de também. Mas, quando não tem saúde, é ter controle dos sinais e 

sintomas. (Médica) 

A "qualidade de vida", no caso de pacientes FPT, é remetida ao con-
trole medicamentoso da dor e demais sintomas, indicando a centralidade 
e preeminência da expertise médica no modelo dos Cuidados Paliativos. 
Contudo, para outra profissional, a "qualidade de vida" depende do 
indivíduo e do contexto no qual está inserido: 

Eventualmente, o que é qualidade de vida para mim pode não ser para 

o outro. Às vezes, a gente tem um doentinho que mora na favela, num 

barraco sem cama, sem condições sanitárias, sem saneamento básico e 

passa rato em sua casa. A assistente social vem com a informação que 

o paciente mora num lugar que não tem parede, é só um teto, uma 

choupana, como foi o caso de uma paciente muito simplória. Quando 

eu soube de suas condições de moradia, falei: "meu Deus, o que va-

mos fazer com esta paciente quando ela estiver melhor, como ela vai 

voltar para casa?" E, um belo dia ela disse: "doutora, ainda não posso 

ir para casa?" Eu perguntei se ela se sentia bem, ao que ela respondeu 

dizendo que estava com muita vontade de voltar para casa. Para mim, 

a casa dela jamais seria qualidade de vida, mas, para ela é. É o canto 

dela, com suas coisas, é seu habitat. Qualidade de vida é muito pes-

soal, tem a ver com o bem-estar do paciente, com a sua felicidade. 

(Médica) 

Apesar da indicação da relatividade do conceito, em termos de con-
juntura sócio-econômica, o "bem-estar" — expressão frequentemente uti-
lizada para traduzir a "qualidade de vida" — é definido pelo controle dos 
sintomas, reafirmando a importância da dor e do sofrimento em nossa 
sociedade ocidental contemporânea. Para outra profissional, a "qualida-
de de vida" 
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É subjetiva e vejo qualidade de vida para o paciente quando ele vê res-
pondidos seus anseios e quando o profissional facilita suas descobertas 
íntimas e seus resgates. Se o paciente tem muita dor, evidentemente 
para ele ter qualidade de vida é cessar a dor: então é inter-relacional. 
Qualidade de vida está diretamente ligada ao outro, porque ele depende 
do outro para obter esta qualidade de vida. Também é intrapsíquica e 
inter-relacional. Vejo qualidade de vida como a resposta às nossas ex-
pectativas na relação com o outro. (Psicóloga) 

Ao falar sobre a dependência do outro para o doente poder ter "qua-
lidade de vida", a profissional justifica a atuação da equipe paliativista, 
mostrando a necessidade de uma rede extensa de profissionais de várias 
categorias nos cuidados ao paciente FPT. Os sentidos de "qualidade de 
vida" variam de acordo com o referencial do profissional — médico, psi-
cológico, social e espiritual — mas são basicamente ancorados em um 
máximo de controle dos sintomas. Em diversas situações, os Cuidados 
Paliativos são apresentados como uma proposta anti-tecnológica. Para-
doxalmente, somente é possível uma assistência paliativa com o empre-
go de tecnologia médica, que possibilite o controle da dor e dos sinto-
mas.' i8

O ensino dos familiares objetiva a constituição da identidade de "cui-
dador". Trata-se de delegar, ao menos em parte, a responsabilidade dos 
cuidados para a família, tendo em vista não somente o amparo do pacien-
te, como a construção da cena da morte. A imagem ideal do final da vida 
é análoga à descrita por Ariès: a morte é esperada no leito, em casa, com 
o doente cercado por parentes e amigos.' 9 Os Cuidados Paliativos cons-
tituem uma modalidade assistencial inovadora, construída a partir de 
uma morte ideal. Os paliativistas se relacionam com os familiares remeti-
dos a modelos ideais, apesar do que é dito por uma assistente social: 

118 A maior parte das publicações sobre Cuidados Paliativos veicula a importância do 
controle medicamentoso da dor. No entanto, vale destacar as recentes referências a 
outras formas de controle da dor, como exercícios respiratórios, visualização e 
meditação. Deste modo, pode-se apontar uma busca de alternativas ao uso de tecnologia 
médica, análoga à proposta da "morte natural". 
"9 Ariès, 2003:34. 
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Nós não vamos mudar a estrutura do paciente fora do hospital, a estru-

tura familiar, a estrutura da casa. Não temos como mudar, mas pode-

mos mudar a estrutura terapêutica dele. (Assistente social) 

Os profissionais observados, de modo geral, pertencem a cama-
das médias da população, possuindo uma percepção homogênea do 
que seria a família ideal, formada pelo casal parental e filhos, com 
vínculos sociais e afetivos com a família mais extensa — irmãos, tios, 
sobrinhos, avós e cunhados.'" Mas, como os doentes são, via de 
regra, de classes populares trabalhadoras, em que as relações se 
estendem além da família de parentesco, os paliativistas acham ne-
cessário, como estratégia pedagógica, fazer contatos com pessoas 
da comunidade do paciente. O ideário dos Cuidados Paliativos é 
assim transmitido mais amplamente: 

Por vezes, a gente tem até que achar pessoas da comunidade, líderes da 

comunidade onde o paciente vive, que é a família ampliada, são os vizinhos 

e os amigos da igreja, para conversar, porque muitas vezes o familiar com 

quem ele mora não tem compreensão da proposta. (Assistente social) 

A assistência à "totalidade bio-psico-social-espiritual" do pa-
ciente se estende até sua rede de relações sociais: trata-se de 
construir uma nova estrutura terapêutica. A equipe, informada 
pelo profissional do Serviço Social sobre a estrutura social e 

120 Parto do princípio de que a família é um fenômeno recente (Ariès, 1981a; 
Foucault, 1993; 19956), caracterizado por um sistema de localidade ou residência, 
pela corporatividade e por um sistema de atitudes (Duarte, 1995:27). A maior parte 
das afirmações de senso comum relativas à família no mundo ocidental referem-se às 
suas características dentro do universo das camadas médias (Duarte, 1995:33). Vale 
destacar a grande disparidade entre os formatos de família entre estratos sociais 
brasileiros distintos: a família das classes populares parece mais comprometida com 
a produção de pessoas relacionais — e não com Indivíduos — destinadas a integrar 
outras e idênticas unidades familiares. Ela conjuga a dimensão genérica do parentesco 
com a dimensão operacional do grupo doméstico, de forma a servir a esta reprodução 
estereotípica característica de todo mundo social. Deste modo, assemelha-se à família 
camponesa (Duarte, 1995:33). 
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familiar do doente, planeja a assistência ao doente e seus famili-
ares, informando-os das próximas condutas e eventos. Para uma 
médica, a família ideal seria: 

Aquela família que consegue aceitar a situação relativamente 

bem, conseguindo absorver e entender o processo dos Cuida-

dos Paliativos e da progressão da doença. (Médica) 

Para a equipe, o "cuidador" ideal é aquele que incorpora o 
ideário, comportando-se adequadamente diante das situações. O 
ideal, para profissionais dos outros hospitais, é o doente que 
não desiste de lutar contra a doença, aquele que, no dizer de uma 
médica, "não se entrega". Já para a equipe paliativista: 

Os pacientes mais fáceis são os que sabem da doença, aceitam 

na maior, sem rejeitar o diagnóstico e também os que têm o 

apoio e o carinho dos familiares. As famílias mais fáceis são as 

que estão aqui, no dia-a-dia com o paciente, quando ele está 

internado. Elas estão aqui para ajudar a dar um banho, para dar 

comida, para escutar alegria e tristeza e para ser o braço es-

querdo ou direito do paciente. (Técnico de enfermagem) 

Para os paliativistas, as famílias mais difíceis são as que não acei-
tam o prognóstico e não incorporam o modelo a ser seguido, abando-
nando seus doentes na unidade hospitalar e recusando a responsabi-
lidade dos encargos dos cuidados. A recusa da família da delegação 
dos cuidados do doente sofre intervenção da equipe paliativista, 

desde o ingresso do paciente no hospital, sendo abordada em 

todas as modalidades de reunião dirigidas aos familiares.'2 ' 

121 De modo semelhante ao que ocorreu durante a Reforma Psiquiátrica, com o 
processo de desinstitucionalização dos doentes mentais e a passagem da delegação 
social dos encargos dos doentes à família. A este respeito, ver Amarante (1998); 
Ferreira & Fonseca (2000); tiarari & Valentini (2001), entre outros. A problemática 
da delegação aproxima-se também do tema da tutela e guarda de menores. Sobre o 
tema, ver Adriana Vianna, (2002). 
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A partir da constatação de discriminação dos diversos tipos 

de famílias, por parte dos profissionais, indaguei em entrevista 

sobre a diferença relativa ao nível sócio-econômico do paciente 

e/ou família: 

Tem familiares que estão em uma boa condição sócio-eco-

nômica e que às vezes dão mais problemas do que os que 

não têm a mesma condição. Eles fazem confusão na hora 

da visita, acham que podem subir quantas pessoas eles qui-

serem, porque aqui só é permitido subir duas visitas além 

do acompanhante. Eles se sentem como se estivessem na 

casa deles, querem fazer o que for no hospital, não que-

rem saber que existe uma regra do hospital. (Técnico de 

enfermagem) 

O nível sócio-econômico da clientela, do ponto de vista dos 

paliativistas, influi no entendimento da proposta dos Cuidados 

Paliativos e no respeito às regras e normas hospitalares: 

Geralmente os familiares mais humildes são os mais fáceis 

de se levar, eles querem ajudar a qualquer preço, nem ques-

tionam o que você está fazendo, para eles está tudo muito 

bom. Os que são mais instruídos tendem a ser mais agressi-

vos. Há pouco tempo teve um familiar dizendo que é advo-
gado, mas para nós não interessa a profissão do visitante, 
do acompanhante, seja lá do familiar que for, nem do paci-

ente. É um cliente que vai ser bem tratado, como todos os 

outros. Os familiares mais instruídos gostam de usar sua po-

sição social para intimidar. Acho que eles tinham que en-
tender que o paciente vai ser tratado da mesma maneira, in-

dependente de sua posição social. (Técnica de enfermagem) 

A referência ao "jeitinho" brasileiro está implícita neste rela-
to da profissional, ao mesmo tempo que o princípio, na assis-
tência pública em saúde, de tratamento igualitário a todos do-
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entes pertencentes a qualquer estrato social." A preferência dos 
profissionais em lidar com pacientes (e famílias) de condição sócio-
econômica mais baixa, entretanto, não é compartilhada por todos: 

Família muito pobre é muito difícil de lidar. Tive aqui uma família que 

era muito humilde, analfabeta, carente, precisando de cesta básica. Eles 

não têm noção dos seus direitos, do que devem saber de informação. O 

que vier para eles é lucro. A informação que você passa para eles, por 

mais mastigada e por mais que a gente tente usar a linguagem deles, não 

é compreendida. Mas o oposto também é difícil: a família que tem uma 

condição financeira melhor questiona qualquer coisa, talvez por enten-

der mais o que é o direito dela e acaba extrapolando. A família no meio 

termo consegue captar melhor, você consegue manter um diálogo. Estes 

dois extremos são muito difíceis. (Médico) 

A família ideal é aquela que não tem um nível sócio-econômico-cultu-
ral muito alto que possa discordar de condutas profissionais, normas e 
regras hospitalares, produzindo uma intervenção não desejada no plane-
jamento dos cuidados. Mas a família não deve ser excessivamente pobre, 
pois apesar de ser vista como dócil e cooperativa nos cuidados, pode 
não entender a amplitude da proposta dos Cuidados Paliativos.' Os 
dois extremos de família remetem, por um lado, ao modelo tradicional, 

122 O "jeitinho" brasileiro, promove, dependendo de sua forma de utilização, 
homogeneizações positivas e negativas, sem nunca impor escolhas excludentes e 
definitivas (Barbosa, 1988:56). Ele tanto pode ser símbolo de uma desordem institucional 
— sendo esta a interpretação da profissional de Cuidados Paliativos — como pode ser 
emblema de cordialidade e conciliação de interesses. A profissional, ao negar a 
possibilidade de "jeitinhos", afirma os valores universalizantes e impessoais, indicativos 
da sociedade individualista, regida pela igualdade. Cabe ressaltar a fala de uma enfermeira, 
ao ministrar aula no curso de treinamento para estagiários e residentes, sobre a proposta 
de uma assistência igualitária para os doentes atendidos neste hospital: "O câncer de 
mama incide em mulheres de nível social mais alto, enquanto o de colo de útero em 
mulheres pobres, de classes mais desfavorecidas. Assim, nós vamos atender aqui tanto 
a patroa como sua empregada e devemos tratar as duas da mesma forma". 
123 Esta delimitação do paciente e da família ideais é análoga à descrita por Luc 
Boltanski, em sua pesquisa sobre a percepção da doença, do consumo de medicamentos, 
de representações sobre as práticas de saúde em distintos estratos sociais, na França 
(Boltanski, 1989). 
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hierárquico e holista, caracterizado pela Pessoa relacional; e, por outro, 
ao modelo individualista, caracterizado pelo Indivíduo autônomo, singu-
lar e interiorizado.' 24

Apesar das diferenças de visão dos diversos tipos de familiares, há 
consenso entre os paliativistas sobre sua importância. Em contraposi-
ção ao modelo da "morte moderna", no qual os familiares são vistos, pela 
equipe de saúde, como capazes de causar transtornos no trabalho insti-
tucional, no modelo da "boa morte", estes personagens passam a ser os 
maiores aliados da equipe paliativista. 

A delegação dos encargos dos cuidados passa a ser inversa a que 
ocorreu na passagem da "morte tradicional" para a "morte moderna". 
Agora, há um retorno: do hospital, para a própria residência. O ideal na 
assistência paliativa é que o paciente seja acompanhado ambulatorial-
mente ou em visita domiciliar. A assistência domiciliar proporciona, à 
equipe paliativista, uma ampliação de sua área de intervenção: 

A visita domiciliar é importante para a equipe, principalmente para 

o assistente social, pois é o profissional que, quando vai fazer as 

visitas, busca saber onde o paciente mora, com quem mora e quem 

cuida, para poder orientar o cuidador e ajudar a resolver os proble-

mas familiares, sociais, de direitos do cidadão e, ao mesmo tempo, 

acompanhar esta família. É importante não só ver o cuidador, ver 

o local onde mora, mas também na educação de base. A gente nun-

ca pode deixar de ver e orientar: se uma mosca está voando dentro 

da casa ou mosquito na época da dengue. Quando a gente faz a 

visita domiciliar tem que estar atenta a tudo. (Assistente social) 

124 Estes modelos são tomados e tratados como tipos ideais no sentido weberiano. De 
acordo com Roberto Da Matta (1987:71; 1990:146), o dilema básico da sociedade 
brasileira seria a tensão entre os valores individualistas e hierárquicos. No primeiro 
pólo encontram-se os valores universalizantes e impessoais que buscam instaurar a 
igualdade, de modo que não há intermediação entre indivíduo e totalidade. Já a 
Pessoa, personagem das sociedades tradicionais e hierárquicas, é oposto do indivíduo. 
Seu contato com a totalidade é mediado por várias instâncias, como, por exemplo, 
o clã e a família. Vale destacar que o modelo hierárquico de família, nas classes 
populares urbanas brasileiras, atualmente sofre uma pressão do pólo cultural dinâmico, 
estando em íntima relação com o modelo individualizante central (Duarte, 1995:38). 
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O foco da atenção e dos cuidados dos paliativistas passa a abranger 

a casa do doente e familiares. O processo pedagógico, inicialmente diri-

gido à transformação nas representações sociais do morrer, se estende 

às áreas básicas de higiene e prevenção, alcançando os diversos mem-

bros do grupo familiar e vizinhança.'" 

A partir do primeiro esclarecimento da proposta aos familiares, é pos-

sível aceitação ou recusa de participação nos cuidados do doente. Quando 

há dificuldade de adesão à proposta dos Cuidados Paliativos, é necessá-

rio um maior trabalho dos paliativistas: 

Nossos maiores problemas são os familiares, 99% dos problemas são 

causados por eles. Nossa arma em Cuidados Paliativos é informação e 

orientação — com a mesma linguagem simples, clara e objetiva: todos da 

equipe falando a mesma linguagem. E também nossos prontuários: se o 

que a gente fala está escrito, fica resolvido. Estes familiares, se não forem 

bem esclarecidos, são os que vão chegar aqui pedindo CTI, pedindo aten-

dimento médico nas vinte e quatro horas, enfermagem do lado dos paci-

entes nas vinte e quatro horas, ida do transporte em domicílio a qualquer 

hora, por falta de esclarecimento. Por vezes, a gente consegue dobrá-los, 

quebrá-los, quebrar a resistência e partir para uma situação mais cômoda 

para todos, propiciando um bom atendimento, menos estresse para a equi-

pe e para o próprio familiar. Com alguns, não conseguimos e a situação 

vai até as vias de fato: eles vão até a gerência, à direção geral, dizem que 

vão botar processo. Mas, a todo momento é dito em urna mesma lingua-

gem objetiva e muito clara: 'o senhor não vai ter isto, o paciente poderá 

fazer isto, nós fornecemos tais coisas'. Daí para a frente, a gente não tem 

como atender, porque não é uma falta de estrutura do hospital, é uma 

falta de estrutura do serviço de saúde do Brasil. Por exemplo, não tem 

respirador aqui porque não é a proposta ter. Não temos transporte vinte 

e quatro horas para pegar o paciente de emergência porque não temos 

estrutura humana para isto, nós somos um hospital público. (Assistente 

social) 

125 De forma semelhante ao profissional do Programa de Saúde da Família. Sobre o 
terna, ver Octavio Bonet, 2003. 
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Paradoxalmente, o maior aliado da equipe paliativista, por vezes, deve 
ser dobrado para que se quebre sua resistência. O ideário veicula a im-
portância da autonomia e da expressão dos desejos dos doentes e fami-
liares. Quando tais desejos não são concordantes com os da equipe, é 
preciso um convencimento ativo. O relato aponta dois aspectos produ-
tores de conflitos entre profissionais e familiares: o primeiro se refere à 
compreensão, concordância e adesão ao ideário dos Cuidados Paliati-

vos, que pode ser afetado por fatores de diversas ordens, tais como 
origem sócio-econômica-cultural do familiar, sua visão e percepção das 
representações da morte, seus vínculos afetivos com o doente e, final-
mente, aceitação ou negação da proximidade da morte. O segundo as-
pecto é sobre a estrutura da saúde pública, carência de materiais e pes-
soal. O familiar, no processo de aprendizado, pode confundir uma esco-
lha da nova proposta de assistência — como, por exemplo, a recusa de 
contar com respirador, "carrinho para parada"' ou Centro de Tratamen-
to Intensivo — com uma carência de pessoal e de materiais, freqüente na 
assistência pública de saúde. A percepção de uma assistente social so-
bre este tipo de situação ilustra sua imagem sobre os familiares: 

O mais difícil seriam os familiares, porque, por mais que eles tenham, 

acham que é pouco. Procuramos fazer o máximo para o paciente: man-

ter a tranqüilidade, a rotina, uma certa severidade porque a instituição 

precisa disto, para a organização do trabalho. Precisamos ter uma roti-

na e ela tem que ser severa, porque senão vira bagunça, ninguém conse-

gue mais se entender. Mas, mesmo assim, com toda nossa organização 

e informação, recebemos este tipo de retorno dos familiares: "vocês 

poderiam ter feito mais, porque vocês não têm um CTI, porque não 

vão entubar, isto é desumanidade, vocês vêem que o paciente está com 

dor e não fazem nada", mesmo que a medicação tenha sido feita há quinze 

minutos. (Assistente social) 

A partir deste relato, é possível afirmar que o familiar é efetivamente 
um membro da equipe paliativista? Há uma nova relação equipe de saú-

126 O "carrinho de parada' contém material para ressuscitação do paciente. 
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de/paciente/familiares, distinta da existente no modelo de assistência emi-

nentemente curativo? O ideário preconiza que o atendimento em Cuidados 

Paliativos seja singularizado, capaz de propiciar a expressão das emoções e 

desejos do doente e de seus familiares. A bagunça é a tradução da profissi-

onal para estas manifestações? A severidade institucional é a melhor res-

posta à ansiedade do familiar, diante da dor? Indo além, a manutenção da 

rotina institucional, face ao sofrimento e à morte, não é um dos indicativos 

de uma estratégia de controle das emoções? Ou ainda, de uma pacificação 

e domesticação do processo do morrer? Esta última fala indica a necessida-

de de construção de um trabalho institu-cional rotinizado, normatizado e 

burocratizado, tendo em vista o controle das circunstâncias do morrer. 

Uma das críticas formuladas por autores que refletem sobre o modelo 

da "boa morte" é justamente a rotinização e medicalização do morrer.'27

Trata-se então, como postulam os ideólogos da causa do "morrer bem", 

de uma libertação do modelo da "morte moderna"? Não há dúvidas de 
que o doente FPT — anteriormente abandonado pelo aparato médico 
institucional — passa a ser acompanhado e amparado. Mas esta assistên-
cia parece ser promovida às custas de um maior controle — agora amplia-
do às áreas psico-social-espiritual — do indivíduo e de suas relações. 

O sistema pedagógico dirigido aos familiares é assim indispensável 
ao bom andamento do trabalho da equipe paliativista. Os Cuidados Pali-
ativos devem ser organizados em uma rotina institucional que flua, sem 
interferências. A partir dos relatos dos profissionais observados, se pode 
indagar se realmente está em processo uma ruptura radical com o modelo 
da morte moderna. Trata-se de uma instituição regida por novos pressu-
postos? A meu ver, uma das dimensões deste processo é a ampliação e 
sofisticação dos mecanismos de controle sobre a morte. 

A incorporação da identidade de "cuidador" pode conduzir a tensões, 
especialmente quando os familiares se afastam do modelo prescrito: 

A família mais difícil de lidar é a que mente para o doente. A família que 
engana o doente com a intenção de mantê-lo alheio ao que está se pas-
sando é muito ruim. (Médica) 

127 Clark e Seymour, 1999:104; Walter, 1997:162. 
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Ao esconder do doente as informações sobre a evolução de sua 

doença e prognóstico, a família lhe neg a condição de indivíduo 
autônomo, capaz de tomar decisões — indicando, talvez, a perma-

nência de certos aspectos do modelo hierárquico de família. O pro-

cesso de aprendizado voltado aos familiares é também uma forma 

de reiteração — para a equipe paliativista — do modelo a ser incorpo-

rado por todos os envolvidos na gestão do período final da vida do 

doente. A transformação do familiar em "cuidador", co-responsá-

vel pela assistência à "totalidade" do doente, se dá em um proces-

so pedagógico, no qual os conceitos de vida, saúde e morte são 
explicitados, segundo valores dos próprios paliativistas, o que pode 

ser ilustrado por uma reunião intitulada "Cuide bem de seu pacien-

te", selecionada dentre as diversas observadas. Trata-se de uma 
reunião especialmente ilustrativa, em relação às dificuldades de 
administração do processo do morrer e à construção de novas re-
presentações para doença, sofrimento e morte. Tem como tema a 
"nutrição do paciente", sendo coordenada por uma psicóloga e 
uma nutricionista. Após a apresentação dos profissionais, a psicó-

loga solicita que os familiares perguntem o que desejarem sobre 

alimentação. Uma jovem familiar diz que sua mãe é uma pessoa que 

não quer saber o que tem para "não entrar em depressão". A nutri-
cionista toma a palavra, dizendo ser o mais importante ouvir o paci-

ente, pois, "no fundo", todo doente sabe o que tem e "sente" a 

piora da doença. Segundo a profissional, a falta de apetite é um dos 
sintomas dos pacientes com câncer, em conseqüência da produção 

de certas substâncias pelo tumor. Diante desta afirmação, uma se-
nhora conclui que, provavelmente, seu marido "não está mal", por-

que "ele come demais, tem muito apetite". A nutricionista prosse-

gue explicando: 

Tem familiares que não aceitam a alteração do apetite do doente. É 

importante não ficar insistindo, porque o paciente pode vomitar. 

O melhor é que ele coma um pouquinho de cada vez. Não se deve 

forçar, ofereçam uma quantidade pequena de alimentos, a peque-

nos intervalos. (Nutricionista) 
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Uma familiar pede a palavra, dizendo achar sua mãe "mais gorda", 
ao que a nutricionista esclarece sobre os efeitos colaterais de medi-
camentos, capazes de "causar inchação". Outra familiar toma a pala-
vra, afirmando que seu marido não sente dor, "será que ele pode 
falecer sem sentir dor?" A profissional responde que a dor depende 
da localização do tumor e que este sintoma não é uma regra geral, 
apesar de ser muito freqüente. A morfina é utilizada no controle da 
dor, e é um medicamento que produz um efeito colateral: "a prisão de 
ventre". Segundo a nutri-cionista, este sintoma usualmente acarreta 
uma perda de apetite e causa mal-estar. Para ela, o câncer é uma 
doença que "traz sofrimento" para o doente e para a família. Nas 
palavras da nutricionista: 

Nós, brasileiros, temos péssimos hábitos alimentares: 90% dos bra-
sileiros têm prisão de ventre, porque só bebemos água quando te-
mos sede. Devemos beber mais água, comer mais verduras, legu-
mes e frutas. (Nutricionista) 

Assim, de uma orientação voltada aos pacientes FPT, a profissio-
nal passa a um aconselhamento mais amplo sobre alimentação e saú-
de. Diante desta temática, uma familiar faz as seguintes indagações: 

Então a senhora poderia dizer a causa desta doença infernal? Te-
nho um irmão que bebe e fuma, minha mãe e meus tios têm câncer. 
Fico preocupada com o meu irmão: ele pode ficar doente, como 
minha mãe e meus tios? E eu, que não bebo e não fumo, posso 
ficar doente também? (Familiar de paciente) 

Os familiares presentes, até então em silêncio, passam a falar ao 
mesmo tempo, visivelmente mobilizados com a prevenção e contro-
le do câncer. Um enfermeiro toma a palavra, respondendo que o 
câncer "não pega" e é uma doença causada por vários fatores. 
Segundo o profissional, existem alguns tipos de câncer com fator 
hereditário e outros relacionados a fatores ambientais, como o fumo 
e o álcool. Há outros tipos de câncer, como os de pele, relacionados 
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à exposição ao sol. Ainda de acordo com o enfermeiro, a principal 
causa do câncer é externa, mas o gástrico se relaciona com a ali-
mentação e com uma bactéria específica. Apenas 15% dos casos de 
câncer são decorrentes de fatores hereditários como, por exemplo, 
o de mama. O de intestino está relacionado k alimentação e o de 
cabeça e pescoço, ao alcoolismo. Em seguida, vários familiares fa-

zem perguntas simultaneamente, às quais o profissional busca res-

ponder: 

Faço sempre exame preventivo, o senhor acha que esta é a forma 

garantida de não ter câncer de útero? (Familiar de paciente) 

O enfermeiro responde, esclarecendo que o preventivo faz o 

diagnóstico precoce apenas do câncer de colo de útero, mas exis-

tem outros tipos de câncer de útero. Ao invés de apaziguar os 

familiares, a informação causa um aumento da tensão na reunião. 
Em seguida, uma familiar diz: "Sabe, o meu parente não tem mais 
jeito, o câncer já tomou conta, e foi aí que transferiram ele para cá". 

O ambiente fica tumultuado e diversos familiares falam ao mes-

mo tempo, aparentando ansiedade. As perguntas se repetem: "O 

que fazer para prevenir esta doença?"; "O que devo fazer para não 

ter esta doença maldita?". Os profissionais tentam acalmar os fami-

liares, com a instalação de um clima de terror. Os comentários são 

sobre o "horror que é esta doença maldita". O enfermeiro prosse-

gue com sua explicação sobre a importância da prevenção das do-

enças sexualmente transmissíveis, sobre o que é detectado pelo 

exame preventivo, sendo que o câncer de útero e ovário não podem 

ser diagnosticados por este exame. Diante desta afirmação, o pâni-

co aumenta e uma senhora pergunta: "Então um mioma pode virar 

um câncer?". Outra participante indaga: "E o estresse? É um fator 

que contribui para causar o câncer?", ao que uma familiar afirma: 

"O câncer é uma doença do espírito". O enfermeiro prossegue res-

pondendo às indagações, esclarecendo que o estresse diminui as 

defesas do organismo e aumenta a pressão arterial. Uma parte da 

audiência volta ao tema da alimentação, perguntando sobre os ti-
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pos de carne que devem ser consumidos, como, por exemplo, a 
carne de porco. A nutricionista responde, dizendo: "são crendices 
populares", pois não há nada provado em relação ao câncer. Ela 
prossegue explicando que a carne de porco é mais gordurosa e por 
isso não "é boa para o colesterol", mas 

O importante é que se veja o paciente como um todo. Antes de falarem 

para o paciente que ele deve ou não comer carne, deve-se ver que não 

foi esta a causa da doença. E tem mais: às vezes o prazer que vai dar 

para aquela pessoa doente comer um pouquinho daquilo que não faz 

tão bem, como, por exemplo, um pedacinho de doce para o diabético 

no final da vida pode ser um bem enorme para aquela pessoa. Se o 

paciente perguntar o que tem, deve-se falar, mas, se ele não falar, nós, 

os profissionais, devemos falar, para que o ele tenha tempo de tomar 

suas providências. (Nutricionista) 

Aos poucos, os familiares se acalmam e o enfermeiro volta a falar, 
dizendo que muitos dos pacientes internados devem voltar para casa, 
assim que a equipe alcance um equilíbrio de suas condições clínicas. 
Para este profissional, "cada paciente vive uma situação diferente". 
Ele ainda ressalta que "O que importa é a qualidade de vida e a 
qualidade de vida é diferente para quem está doente, em relação a 
nós, que não estamos doente". Uma familiar interrompe, dizendo ter 
tomado a decisão, com seus filhos, de não revelar ao marido o diag-
nóstico da doença dele, porque ele "não vai mais querer comer". Ela 
conclui, esclarecendo que se "ele quiser saber", está disposta a con-
tar a verdade, mas "ele não quer saber". O enfermeiro retoma a pala-
vra: "cada caso é um caso", não é possível generalizar esta situação. 
Para ele, "mentir é errado", mas, ao mesmo tempo, "contar a verdade, 
às vezes é desnecessário", pois todos os pacientes "sabem" de sua 
condição. Sua fala é interrompida por uma senhora: 

Todos eles sabem, mesmo que não digam. E tem mais: eles sabem 
que, se mandaram o doente para cá é porque não tem mais jeito 
não. Aqui é lugar de terminal. (Familiar de paciente) 
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A reunião é concluída por estas palavras da familiar, indicando o 
estigma do câncer: é uma doença associada à morte.'" Apesar do 
esforço dos paliativistas, o encaminhamento para o hospital de Cui-
dados Paliativos é compreendido pelos familiares como sinal do limi-
te da intervenção médica. Indo além, este hospital é visto como "lu-
gar de terminal", indicando a marca da exclusão social dos pacientes 
FPT.129 O clima de terror instaurado na reunião configura uma ima-
gem perturbadora da morte. A partir do relato deste encontro, pode-
se indagar sobre a possibilidade de construção de novas representa-
ções da morte pelos paliativistas: esta pedagogia permite criar no-
vos significados para a morte e o morrer? O controle do processo do 
morrer é considerado — pelos ideólogos da "boa morte" — como a 
melhor forma de alcançar uma libertação dos constrangimentos soci-
ais relativos à morte. Trata-se de uma formulação paradoxal, pois a 
morte é tornada visível e pode ser aceita socialmente a partir da 
construção de um aparato médico institucional controlador e norma-
tizador. 

Os profissionais têm consciência dos significados atribuídos ao 
câncer: 

'28 O câncer é visto como uma doença associada ao descontrole do corpo (Sontag, 
1990:62) e às condições de vida na sociedade ocidental contemporânea (Sontag, 
1990:73; Pinell, 1992:310). O medo provocado pelo câncer não é menor que os 
medos do passado, ainda que esta doença possa ser curada em um certo número de 
casos, o câncer está associado, nas representações contemporâneas, à morte (Adam, 
Herzlich, 2001:26). A título de ilustração, reproduzo um trecho de Scliar sobre esta 
doença: "Num curso sobre doenças crônicas, o professor nos fez uma pergunta 
perturbadora mas muito pertinente: de que enfermidade vocês prefeririam morrer? 
A maioria optou por um enfarte do miocárdio. A pergunta seguinte, que doença 
vocês prefeririam não ter, igualmente recebeu uma resposta quase unânime: câncer. 
[...] O câncer é lento. Ele é — como os espiões — insidioso. E, finalmente, ele é 
desmoralizante." (Scliar, 2001:89). O fato de se tratar de uma doença na qual há 
incerteza sobre a cura ou remissão conduziu a uma produção, por parte do aparato 
médico, de um modelo de comunicação baseado nas probabilidades prognósticas 
(Ménoret, 1999:42). 
129 De acordo com Elias (2001:75), a exclusão social dos moribundos é análoga à dos 
mendigos e moradores de rua, tornados invisíveis socialmente. Vale acrescentar 
também a exclusão social vivida pelos doentes psiquiátricos, e, em especial, os 
"esquizofrênicos de rua". Sobre o tema, ver Foucault, 1995a; Cavalcanti, 1996:31; 
Cavalcanti et al., 2001:15. 
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O câncer tem um estigma de dor, sofrimento e morte, coisa que 

nós ainda não conseguimos trabalhar. Quando se fala em câncer há 

uma associação com a morte. (Psicóloga) 

De acordo com uma médica, é necessária uma mudança dos signi-

ficados associados ao câncer para um melhor desempenho dos Cui-

dados Paliativos: 

Comecei a trabalhar com câncer em 1990. Os primeiros seis meses 

foram um choque para mim. Na verdade aqui só faço Cuidados Pa-

liativos, mas no outro hospital trabalho com câncer, com diagnós-

tico e tratamento. Para mim, foi um choque trabalhar com doente 

oncológico, tinha pesadelos nos primeiros seis meses. Foi um hor-

ror, mas depois comecei a me acostumar. Comecei a aceitar o cân-

cer como mais uma doença: assim como tem o baleado, esfaquea-

do, tem o doente com câncer. (Médica) 

Para esta médica, a maneira de conseguir trabalhar com doentes on-
cológicos se deu pela transformação de sua visão, ao identificar o pa-

ciente com câncer como um indivíduo acidentado. Trata-se de uma mu-

dança ou de um disfarce do câncer, em uma nova roupagem? 
O clima de terror instaurado na reunião provavelmente foi decorrente 

da fantasia de propagação do câncer — como uma doença contagiosa —
sem o devido controle da medicina e de seus saberes. A preocupação 
dos familiares com as possibilidades de prevenção desta doença, sem 
causalidade específica e capaz de conduzir a uma morte anunciada, deve 

ser contida e apaziguada pela equipe paliativista. É uma tarefa difícil, a do 
paliativista: transformar a morte em um evento aceito e visível socialmen-

te, capaz de ser administrado adequadamente por todos os envolvidos 

nos cuidados. Assim, o familiar é mais um integrante da equipe de cuida-

dores. Além desta prescrição, cabe destacar que profissionais e familia-

res atribuem valores diferentes à morte na residência: 

Muitas vezes, na hora H os familiares trazem o paciente para cá. Eles 

não agüentam a ansiedade de deixar o doente morrer em casa. É um 
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trabalho que a gente faz, trabalhar a família para que o óbito aconteça 
em casa. (Médica) 

A educação do familiar inclui conhecimentos sobre o processo do 
morrer: é preciso esclarecê-lo para que consiga controlar sua própria 
ansiedade no momento da morte. A delegação dos encargos aos familia-
res pressupõe a aceitação da permanência do paciente em seu domicílio, 

o que pode ser objeto de ansiedade. Ao longo do período de observa-
ção, presenciei situações em que pacientes e familiares, ao receberem a 
notícia da alta da internação, reagiram satisfeitos. Entretanto, em outras 
ocasiões, doentes e/ou familiares demonstraram apreensão em relação 

ao retorno à residência. O processo de delegação dos cuidados pode 

acarretar conflitos entre o paciente e seus parentes, como no episódio de 

uma enferma jovem, com cerca de vinte anos, internada para controle da 

dor e da falta de ar. Na visita ao seu leito, a doente solicitou à médica: "Já 
estou um pouco melhor, queria voltar logo para casa. Não quero mais 
ficar aqui, quero ir hoje para casa com os remédios para dor". Ao que a 
médica respondeu, dizendo estar atenta a seu desejo de retorno para sua 
residência, mas "hoje ainda não dá", pela permanência de "falta de ar" e 

a necessidade de ajuste da dose da medicação para reduzir o sintoma. 
Segundo sua previsão, a alta devia ser dada no dia seguinte, com a 

condição da enferma levar oxigênio para seu uso em domicílio. A acom-

panhante, irmã mais velha da paciente, contrapôs-se, dizendo à médica: 

Doutora, nós moramos em outro município, temos que providenciar o 

transporte, então a senhora acha que será amanhã mesmo? 

[A profissional responde que sim.] 
Nós não queremos que ela vá para casa, achamos difícil cuidar dela em 

casa, aqui ficamos mais seguros. 
[A paciente protesta, começa a chorar e a gemer] 

Mas vamos fazer o que ela quer, agora é o desejo dela que conta mais. 

(Irmã de paciente internada) 

Esta situação é exemplar de conduta ideal para a equipe paliativista: 
os familiares atendem aos desejos do paciente, aceitam compartilhar os 
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cuidados com a equipe paliativista, todos remetidos ao princípio da au-

tonomia do doente. Mas quando os profissionais não conseguem dar 

alta ficam frustrados: 

O senhor Fulano está internado há muito mais tempo do que todos os 

outros pacientes. Nós perdemos o momento certo de mandá-lo para casa 

e ele entrou em depressão. Agora está com traqueostomia e com gastros-

tomia, está morrendo aos poucos, deprimido e não quer mais viver. Ele 

não respondeu aos antidepressivos que passamos. Foi um erro nosso 

perdermos o melhor momento de mandá-lo para casa. (Médica) 

Na administração do período final da vida, segundo esta médica, 

quando a equipe consegue um controle dos sintomas, há um momento 

certo para a delegação dos cuidados aos familiares. No entanto, quando 

há piora do quadro clínico, associada à carência de um mínimo de condi-

ções sociais da família, a equipe aceita a permanência do doente em 

enfermaria, apesar de não ser o ideal. 
Há um tipo de situação capaz de mobilizar especialmente os pa-

liativistas: as famílias muito carentes, que residem em locais sem as 

mínimas condições de saneamento e higiene. Durante o período de 

permanência do paciente na enfermaria, o Serviço Social realiza o 

levantamento social do grupo familiar, objetivando a alta do enfer-

mo e seu retorno para o domicílio. Uma senhora de 40 anos foi 

internada para controle da dor provocada por um câncer de colo de 

útero, que comprimia sua coluna, impedindo-a de caminhar. Ela 

morava com seu companheiro em um barraco localizado na parte 

mais alta de uma favela, sem fornecimento de água nem esgoto, um 

local extremamente insalubre, com ratos e insetos. O médico procu-

rou o companheiro da paciente para conversar, sugerindo a mudan-

ça de residência, pois a enferma não poderia subir a favela, nem 

correr o risco de uma infecção. O esposo da paciente alugou um 

quarto em um barraco, mais próximo à rua, na mesma favela. A alta 

da internação somente foi dada após tomadas estas providências. 

O médico ficou extremamente mobilizado com a situação social des-

te casal. Ao aguardar uma mudança de residência para autorizar a 
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alta hospitalar da paciente, violou, na prática, as regras do hospi-

tal, que prescrevem o mínimo de internação e o retorno o mais rápi-

do possível ao domicílio.'" À ocasião, este médico fez o seguinte 

comentário: 

A gente aprende tudo direitinho, aprende a controlar da melhor forma a 

dor e os sintomas, a gente quer fazer tudo certinho, quer que a paciente 

tenha uma boa morte, mas não dá. E não dá, sabem por quê? Porque 

esta gente nasce que nem bicho, vive que nem bicho, convive com ra-

tos, ratazanas, e a gente querendo ensinar eles a morrer bem! (Médico) 

O relato indica os limites de atuação do profissional, relativos aos 
aspectos sociais. A resolução dos problemas sócio-econômicos dos pa-
cientes é extremamente complexa e independe de qualquer intervenção 
médica. Sua fala evidencia a importação de um modelo de Cuidados Pali-
ativos proveniente de países com condições sócio-econômicas e cultu-
rais, noções de indivíduo, direitos e cidadania muito distintas das nos-
sas. A equipe paliativista, diante deste tipo de situação, apresenta con-
dutas e retóricas díspares: 

Nossos doentes são doentes de curto prazo, então não posso tirar uma 

pessoa que mora há quarenta anos na favela, da favela, porque hoje ela 

tem dor. Hoje, a paciente está em um quarto aqui com ar condicionado, 

com televisão, com todo o conforto. Hoje, a acompanhante dela tem 

comida na mesa. A gente sabe que isto não acontece aí fora. (Médica) 

A atuação da equipe se estende a novos domínios, nos quais o médi-
co desempenha novas funções. Ele passa a ser educador e difusor, não 
apenas de um modelo inovador do morrer, mas de novas formas de inte-
ração entre os próprios familiares e de novas representações de saúde, 

B° Esta situação aponta uma contradição na prática dos Cuidados Paliativos, pois, de 
acordo com uma assistente social, "não vamos mudar a estrutura familiar do paciente 
fora do hospital, não vamos mudar a estrutura da casa", este episódio demonstra que 
a intervenção da equipe produziu modificações na estrutura residencial da paciente. 

149 



prevenção e doença. Os profissionais devem esclarecer os direitos do 

doente e de seus familiares: 

Quando falamos sobre alta hospitalar, estamos respeitando o obje-

tivo de uma internação curta em enfermaria, porque não queremos 

encher o hospital de problema social. É claro que tem pacientes 

que não têm condição, que ficam até arrumarmos um local adequa-

do para eles. Na enfermaria, o mais difícil é trabalhar a alta, por-

que são pacientes debilitados, com vários sintomas, carentes finan-

ceiramente e muitas vezes carentes familiarmente. Eles têm muita 

dor, sangram muito e, por mais que se equilibre os sintomas, eles 

sempre podem retornar. A família se sente insegura de levá-lo para 

casa. Além disso, tem vários preconceitos culturais no nosso país: 

o medo da morte em casa, na presença de crianças ou às vezes não 

tem espaço para receber um paciente nestas condições. Tudo isto 

o assistente social tem que ir trabalhando desde o dia da interna-

ção, para quando o médico der alta, a família esteja sensibilizada e 

convencida de que a responsabilidade também é deles, não é só do 

hospital. É um trabalho muito difícil porque é um trabalho de con-

vencimento e de sensibilização junto à família, é um trabalho de 

oferecer alternativas. (Assistente social) 

A partir deste relato, pode-se indagar quais seriam as alternativas 
oferecidas às famílias? O ônus dos cuidados? Os profissionais im-
plementam uma prática em Cuidados Paliativos remetidos a uma lógi-
ca devocional e a determinados valores, como por exemplo, o cresci-
mento pessoal adquirido em seu trabalho de assistência. Uma vez 
que, nesta investigação, não entrevistei doentes e familiares, fica a 
pergunta sobre quais seriam as suas representações do morrer em 
casa, ainda que sob o acompanhamento da equipe paliafivista.' De 
acordo com uma médica, o hospital distribui aos familiares um ques-
tionário impresso, para avaliação da qualidade do atendimento: 

131 A pesquisa centrou-se na prática dos profissionais, como dito anteriormente. 
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Tem um formulário aqui sobre a satisfação dos familiares e tem algu-
mas respostas dizendo que temos que investir até o fim, que a esperan-
ça é a última que morre. Para nós, este também tinha que ser o nosso 
lema, mas só que não investir em termos de tratamento, investir em 
termos de controle dos sinais e sintomas. (Médica) 

O relato revela diferenças de compreensão da proposta dos Cui-
dados Paliativos, provavelmente pela não incorporação do ideário 

da "boa morte" pelos familiares. A delegação dos cuidados aos fami-
liares pode gerar tensões relativas às condições sócio-econômicas e 
emocionais dos familiares. Vale destacar que o abandono de pacien-

tes pertencentes às camadas médias, com nível sócio-econômico-
cultural mais alto, geralmente, provoca indignação na equipe paliati-

vista. A recusa da responsabilidade de cuidar e acompanhar um pa-

rente enfermo, por famílias estruturadas e com melhores condições 
financeiras, foi considerada por uma assistente social como "um ab-
surdo, o máximo do individualismo". 

A trajetória em direção à "boa morte" tem diversas etapas, onde é 
desenvolvido um processo de negociação entre profissionais, doentes e 

seus familiares — transformados em "cuidadores" responsáveis. Cada 

um destes personagens pode se posicionar diferentemente diante das 

possíveis escolhas, mas devem estar sempre atentos ao princípio da 

autonomia do paciente. 

Princípio da autonomia: negociação e tomada de decisões 
A assistência paliativa tem como pressuposto básico o respeito aos 

desejos do paciente e à sua autonomia. No entanto, para que o doente 
tenha condições de escolha, é necessário o esclarecimento das opções 

terapêuticas e suas possíveis conseqüências. O paliativista, segundo o 

modelo de comunicação, deve informar, a cada momento, a situação clíni-

ca e as probabilidades de intervenção médica. A oposição entre os co-

nhecimentos técnicos da equipe e o envolvimento emocional de familia-

res e pacientes pode criar posições divergentes, levando a conflitos e 

novas negociações. A preeminência do princípio da autonomia do paci-
ente conduz o médico a estabelecer uma nova modalidade de relação 
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médico/paciente, na qual a tomada de decisão passa a ser compartilhada, 

o que pode ser ilustrado pela fala de uma médica: 

A autonomia do paciente é um aspecto que chama muito a atenção nos 

Cuidados Paliativos. Como médicos, quando estamos envolvidos na cura, 

tendemos a ser muito paternalistas, justificamos todas as escolhas pelo 

objetivo de cura. Aqui, a gente muda este foco, exatamente porque enten-

demos que as pessoas têm o direito de querer morrer como desejam. En-

tão, não é possível imputar a estes pacientes alguns procedimentos ou 

condutas que não são os desejos deles. Aqui começamos a respeitar um 

pouquinho estes limites. (Médica) 

A equipe, ao incorporar o novo modelo de assistência,' 32 deve despen-

der um tempo para o esclarecimento das opções para o paciente e seus 

familiares. Em seguida, o profissional deve aguardar o retorno da negocia-

ção entre doente e sua família, para então prescrever as medidas consensu-

ais ou, no caso de recusa de algum procedimento que considere necessário 
ou benéfico, empreender outra tentativa de convencimento. Por se tratar de 
uma nova modalidade de tomada de decisões, tanto profissionais, como 

pacientes e familiares podem ter dificuldades em assumir os novos papéis 

atribuídos pelo modelo da "boa morte": 

Hoje mesmo, o doente chorou na consulta no ambulatório. Um paciente 

com tumor de cabeça e pescoço, que falou que estava comendo, e eu vi 

nitidamente que ele não estava conseguindo se alimentar, porque ele só 

conseguia abrir um pouquinho a boca. Coloquei a possibilidade da gas-

trostomia, que achava que ele estava num bom momento de fazer, disse 

a ele tudo o que achava e ele começou a chorar. Disse então: "a gente não 

vai fazer nada que o senhor não queira, o senhor é uma pessoa lúcida, 

1' Há uma mudança no modelo de tomada de decisão: quando a assistência é voltada 
à cura, o modelo hegemônico no Brasil é o paternalista, no qual o profissional decide 
e informa ao paciente. Já em Cuidados Paliativos, os profissionais estão remetidos 
ao modelo decisório compartilhado, no qual o paliativista informa os custos e 
benefícios de cada opção. Com estes esclarecimentos, considera-se que o doente 
tenha condições de tomar uma decisão, após o diálogo com seus familiares e com a 
equipe — uma decisão compartilhada. Sobre o tema, ver Charles et al., 1999. 
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está me entendendo, o senhor tem que fazer o que quiser." Ele respondeu: 

"Ah, mas se a senhora está dizendo, doutora, é porque tenho que fazer." 

Tomei a dizer a ele: "Eu, como sua médica, acho que isto é o melhor para 

o senhor, mas a escolha é sua". Tento respeitar ao máximo, só que em 

determinados momentos a gente não tem muito como saber, a gente esco-

lhe um caminho. Então penso: "O que será que esta pessoa gostaria? O 

que é o melhor para ela?" Tento respeitar sempre a autonomia do paci-

ente, mas nem sempre consigo. Quando o doente está no ambulatório é 

mais fácil, mas quando o doente está na enfermaria fica mais difícil. Em 

geral converso com a família, mas muitas vezes quando a família não está, 

é a gente que escolhe. (Médica) 

Este relato evidencia a dificuldade do paciente em desempenhar um 

papel autônomo, já que estava até então habituado a receber passivamente 

as prescrições médicas. O doente que não possui um mínimo de conheci-

mento de seu corpo, se entregando ao saber e à instituição médica sem 

questionamentos, incomoda particularmente a uma médica: 

Na verdade todos os pacientes deveriam perguntar sempre. Nunca enten-

do como é que, ao examinar um doente e encontrar uma cicatriz na barri-

ga, pergunto do que ele foi operado e ele responde: "ah, doutor, tem uns 

dez anos isto, não sei o que foi, só sei que o médico abriu e tirou alguma 

coisa daí, não sei dizer não." Na verdade acho que todo mundo devia se 

interessar pelo seu corpo e pelo que é feito. (Médica) 

A tomada de decisões no final da vida é intimamente vinculada ao 

movimento contemporâneo de empoderamento do paciente e de sua res-

ponsabilidade individual diante de sua doença e sofrimento.'" Diversa-

133 McNamara, 1999:170. Alguns autores que refletem sobre a "boa morte" consideram 
que o princípio da autonomia no cuidado terminal teria origem unicamente no 
desenvolvimento dos Cuidados Paliativos e dos hospices, enquanto outros julgam 
que a insatisfação com o crescente poder do aparato médico, em determinados 
contextos sociais, provavelmente contribuiu para o empoderamento do doente 
frente à tomada de decisões médicas, especialmente nos hospices e nas unidades 
paliativas (McNamara, 1999:174). A discussão sobre a autonomia do paciente 
geralmente é remetida a noções de individualidade construídas pela equipe paliativista. 
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mente do que ocorreu nos Estados Unidos e Inglaterra, o modelo de 

assistência paliativa surgiu no Brasil, a partir de iniciativas oriundas do 

aparato médico. A reivindicação pela autonomia do paciente em nosso 

país não provém de meios sociais amplos e a equipe paliativista observa-

da tem consciência da dificuldade de botar em prática um modelo impor-

tado de países com concepções e valores sobre individualidade e família 

tão diferentes dos nossos. Os paliativistas dedicam uma atenção espe-

cial às interações entre o doente e seus familiares, enfatizando o respeito 

ao desejo do paciente. A discussão sobre a autonomia do doente surge, 

geralmente, em decorrência da hipótese de prescrição de condutas inva-

sivas ou da sedação terminal, que acarretam uma maior dependência do 

doente e, consequentemente, uma perda de seu controle.'34 De acordo 

como ideário contemporâneo, a "boa morte" pressupõe o mínimo possí-

vel de intervenções no corpo do doente: 

O ideal é manter a pessoa o melhor possível para que a morte seja menos 

devastadora. Você deve cuidar do doente colocando-se na situação dele: 

vou enfiar um tubo na garganta dele? Vou enfiar uma sonda no nariz 

dele? Para quê? Porque, quando é uma emergência, se coloca o tubo ou 

sonda, mas há uma previsão de tirá-los. Mas nos nossos doentes não 

temos esta previsão, então eles vão morrer entubados e com sonda. Será 

que queria isto para mim? Se fosse eu, queria morrer de tubo, com sonda? 

(Médica) 

A médica, querendo diminuir a devastação produzida pela doença, 
expressa o ideal em Cuidados Paliativos: tornar a morte — um aconteci-

134 Condutas invasivas, como, por exemplo, gastrostomia ou traqueostomia, que 
possibilitam um benefício funcional por um lado, mas inviabilizam outras funções 
corporais, como, por exemplo, no caso da traqueostomia, a fala. O conceito de 
invasão corporal é variável e dependente da especialidade médica e dos contextos 
sociais nos quais os profissionais de saúde estão inseridos. Como exemplo, a colocação 
de cateteres é considerada conduta muito invasiva no Brasil e na Inglaterra não é 
concebida como tão agressiva. No acompanhamento de pacientes FPT ingleses, os 
profissionais não aferem sua pressão arterial, por julgarem um procedimento 
desnecessário, enquanto no Brasil, a tomada da pressão arterial é inerentemente 
articulada à representação social de um bom atendimento médico, seja qual for a 
especialidade. 
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mento que devasta e causa uma ruptura radical e sem retorno — aceitável. 

Seu relato também indica um processo de identificação com a situação 
vivida pelo doente, conduzindo a uma avaliação dos custos e benefícios 

de possíveis condutas invasivas. As conseqüências de uma interven-

ção sem a concordância do paciente são consideradas extremamente 
danosas pelos paliativistas. O profissional busca respeitar o desejo do 

paçientç, ainda que a família pressione no sentido de contrariá-lo, como 

disse uma assistente social: "A decisão é do paciente, a gente tem que 
respeitar. O familiar pode ficar indignado, mas ele sabe que a equipe atua 
assim". Assim, o familiar "cuidador" é personagem fundamental no pro-
cesso de negociação das decisões: ele tanto pode ser um obstáculo ao 
princípio da autonomia do paciente, como pode se tornar um instrumen-
to com que contam os profissionais, na busca do convencimento do 

doente da opção da equipe. 

A conduta de profissionais, fundada em princípios que não os dos 

Cuidados Paliativos, via de regra, é objeto de críticas dos paliativistas. 

No cotidiano da assistência paliativa, há um processo contínuo de reite-
ração da legitimidade desta modalidade assistencial, especialmente ao 

demarcar as diferenças em relação aos profissionais que atuam sem uma 

preocupação com o princípio da autonomia e sem o respeito ao desejo do 

doente. Apesar da maior parte das negociações em torno do princípio da 

autonomia ser motivada por prescrições médicas, por vezes, há situa-

ções remetidas às regras hospitalares: 

Tínhamos um paciente internado em enfermaria pedindo insistente-

mente sua alta. Ele não possuía condições clínicas de alta, sabia disto 

e insistia, dizendo que "queria ir embor". Não entendíamos o porquê 

de sua urgência, mas investigamos e ele disse que queria sair para po-

der fumar: "sei que vou morrer, mas quero poder fumar meu cigarri-

nho." Nós conversamos e fizemos um acordo com este senhor: ele 

podia fumar um cigarro por dia, na varanda, até receber a alta. (Assis-

tente social) 

Trata-se de um hospital regido por normas institucionais, dentre as 

quais se inclui a proibição de fumar. Diante de cada demanda apresenta-
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da pelo doente e/ou familiares, a equipe efetua uma negociação: para 
manter o paciente internado, para controle de seus sintomas, o profissi-
onal desrespeitou as regras hospitalares. A concessão foi possível sob 
a condição do sigilo aos demais doentes e familiares. 

A maior parte dos profissionais observados e entrevistados conside-
ra que há um grande respeito ao princípio da autonomia na unidade 

paliativa. No entanto, a indicação médica de sedação terminal pode con-

duzir a tensões: 

Tivemos uma paciente aqui, que a gente sedou e os filhos aceitaram 

de imediato. Mas o marido — que era o cuidador principal, uma pes-

soa muito presente, que nem se sentava, ficava literalmente na beira 

do leito em pé, o tempo todo — ele foi muito resistente em relação à 

sedação por questões religiosas, era evangélico. Ele não aceitava, até 

que um dia em que chegou para mim e disse que sim, só que a boca 

dizia que sim e os olhos diziam que não. Eu disse a ele: o senhor não 

está convencido, não está confortável e ainda não vou sedar. A paci-

ente tinha indicação de sedação, estava sofrendo com dor intratável, 

mas sedei somente no dia que percebi a aceitação do esposo, o que 

foi quinze dias após nossa conversa. A assistente social ainda disse-

me: "nossa, ele precisou de quinze dias para realizar na cabeça dele 

que era o melhor para ela". A paciente alternava períodos de lucidez 

com desorientação, de dia era muito ruim, depois ela relaxava, a gente 

fazia doses altas de morfina antes do banho, à tarde ela melhorava e 

à noite piorava. O esposo dela demorou a aceitar, ele precisava do 

tempo dele. Você tem que imaginar como seria se ele concordasse sem 

ter este tempo para resolver, acho que ia pirar. Os filhos concorda-

vam comigo, diziam: "doutora, a gente não tem mais o que falar", 

inclusive um dos filhos perdeu a paciência com seu pai. Depois da 

autorização do esposo, a gente sedou, e quarenta e oito horas depois 

ela foi a óbito. (Médica) 

O ideário da "boa morte" prescreve uma administração do processo 
do morrer que possibilite o "bem-estar" do paciente e a construção de 
uma lembrança pacífica ou, ao menos não traumática para os familia-
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res.' Quando o doente está impossibilitado de expressar seu desejo, 
uma negociação é estabelecida entre profissionais e familiares, que pas-
sam a ser os responsáveis pelo consentimento da sedação terminal. A 
preocupação da médica com a concordância do esposo da paciente é 
exemplar da atenção dada, na assistência paliativa, aos saberes psicoló-
gicos. A meta dos Cuidados Paliativos pressupõe não apenas a "boa 
morte" do doente, mas também a aceitação do evento pelos familiares. 
Trata-se de um trabalho com uma temporalidade específica, necessária à 
elaboração interna do familiar.'" 

A sedação terminal possui indicações técnicas precisas, de modo 
que o médico deve avaliar atentamente as demandas a esta solicitação.'37
Por vezes, o doente ou familiar pode solicitar a sedação, por não suportar 
a dor, os sintomas físicos ou a ansiedade diante da proximidade da morte, 
em um momento que a equipe ainda não considere adequado. Indo além, 
a antecipação da sedação terminal pode ser tomada como uma medida 
capaz de acelerar a morte, o que pode ser interpretado como eutanásia, 
conduta proibida pela legislação brasileira.'" 

A complexidade da tomada de decisões na prática dos Cuidados Pa-
liativos, especialmente no que tange ao princípio da autonomia do doen-
te, motivou a criação de um espaço específico para esta discussão no 

136 O ideário estrangeiro — em especial o norte-americano — busca a construção de 
uma "bela morte". Sobre o tema, ver Byock, 1997. Os paliativistas brasileiros 
observados preocupam-se com um controle da cena da morte, tendo em vista a 
prevenção do luto patológico e de um trauma, associado a uma imagem da morte 
com sofrimento. 
'36 Esta situação ilustra a preocupação da equipe com a prevenção do luto patológico, 
vinculado a um possível sentimento de culpa pela morte de um familiar. 
137 A literatura técnica sobre Cuidados Paliativos indica a sedação terminal quando há 
dor e dispnéia (falta de ar) graves e incontroláveis, sangramento sem possibilidade de 
controle e delirium (quadro psiquiátrico com delírios, agitação e grande ansiedade). 
Em suma, a sedação terminal é indicada quando há grande piora do quadro clínico, 
sem outra possibilidade de controle medicamentoso que permita a manutenção da 
consciência do doente. 
In A eutanásia possui legislação específica somente na Holanda e território norte da 
Austrália. Os médicos observados, ao considerarem a hipótese de sedação terminal, 
usualmente solicitam o parecer de outro colega. De acordo com uma médica 
entrevistada, "o médico tem que estar confortável e seguro ao fazer a prescrição. Eu 
nunca vivi a situação de indicar e depois me arrepender. Por isso sempre temos que 
consultar nossos colegas, para ver se é mesmo o momento." 
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hospital. Sob a coordenação de um filósofo especializado em bioética, há 
uma reunião mensal com os paliativistas, na qual um médico apresenta 
um caso, que serve de base para desenvolver uma reflexão entre os 
profissionais. 

Uma reunião é ilustrativa. Iniciada pela apresentação em datashow 
de duas situações semelhantes, vividas por duas doentes atendidas pela 
mesma médica. A primeira paciente era uma senhora de 74 anos, residen-
te em uma cidade distante do Rio de Janeiro, portadora de um câncer na 
cavidade oral, com uma ferida extensa na região, em acompanhamento 
ambulatorial desde o segundo semestre de 2001. No início de 2003, foi 
atendida no posto de emergência com sangramento, sendo internada em 
enfermaria para controle deste sintoma e colocação de sonda nasoente-
ral para alimentação.'" Após três dias, com o controle dos sintomas, foi 
dada alta da internação hospitalar. No dia seguinte, a paciente voltou ao 
posto de emergência sem a sonda (a própria doente a retirou), sendo 
medicada e retornando para sua residência. Dez dias após, a senhora 
teve novo sangramento, sendo reinternada. À ocasião, a equipe conver-
sou com ela sobre a possibilidade de colocação de sonda para alimenta-
ção, o que foi por recusado. Como a enferma melhorou rapidamente, 
regressou ao seu domicílio. Dez dias após a nova alta, a doente retornou 
ao posto de emergência, com novo episódio de sangramento oral e infes-
tação da ferida, sendo reinternada imediatamente. 

Na enfermaria foi observada grande dificuldade de alimentação e de-
glutição, caquexia'" progressiva. Diante deste quadro, os profissionais 
tentaram convencer a doente a aceitar a passagem de sonda ou de gastros-
tomia. A paciente recusou qualquer procedimento, apesar de "estar ciente 
da importância da sonda para ingesta alimentar e higiene", segundo relato 
da médica. Nos dias seguintes, a enferma pediu repetidamente alta hospi-
talar, o que foi recusado pela equipe, por considerar que ela não apresen-
tava condições mínimas para viajar para sua residência, localizada a cem 

139 Geralmente os tumores de cavidade oral acarretam uma impossibilidade de 
alimentação do indivíduo, de modo que os profissionais prescrevem a colocação de 
sonda nasoenteral ou de gastrostomia para propiciar um fornecimento de alimentos 
ao doente. 
14° Estado de desnutrição profunda. 
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quilômetros da cidade do Rio de Janeiro. A doente se manteve lúcida, 
solicitando alta da internação e recusando alimentação por quaisquer con-
dutas alternativas propostas pela equipe até o sexto dia de internação. A 
partir de então, iniciou-se um quadro de sonolência, e a paciente morreu 
dois dias depois. A apresentação do primeiro caso pela médica é concluída 
com a explicitação dos dilemas vividos pela equipe: 

Tratava-se de uma paciente lúcida e orientada, que nos angustiou por 
não aceitar a sonda. Não demos alta no momento em que a paciente 
reivindicou pois não achamos que a paciente pudesse ir para casa, sem 
condições de controle de dor. Respeitamos o primeiro desejo dela, mas 
não a liberamos para retomar à sua residência, uma vez que não havia 
condições de controle medicamentoso da dor, pela inexistência de uma 
via de acesso. Nosso dilema diante da autonomia do doente foi este, 
respeitamos apenas um de seus desejos. (Médica) 

O segundo caso apresentado se referia a uma senhora de 63 anos, 
encaminhada para acompanhamento ambulatorial no início de abril de 2003, 
com câncer de colo de útero. Doze dias após a primeira consulta, ela foi 
atendida no posto de emergência, sendo medicada e regressando para sua 
residência. Vinte dias após, a paciente novamente retornou à emergência, 

com piora das dores, vômitos e suspeita de comprometimento renal, sendo 

internada. Encontrava-se em boas condições físicas, sem sinais de caque-
xia, lúcida e com uma leve depressão. Após alguns exames, a equipe con-
cluiu que o tumor estava comprimindo os ureteres e rins, de modo que, em 
pouco tempo poderia ocorrer um comprometimento de sua função renal. 
Diante deste diagnóstico, a equipe pediu autorização da paciente para 
realizar uma nefrostomia percutânea,'4' imediatamente recusada. Seus fa-
miliares participaram do processo de negociação, tentando convencê-la a 

aceitar a cirurgia. No mesmo dia, houve grande piora da condição clínica, 

com aumento da pressão arterial e dispnéia. A equipe iniciou medicação 

sedativa, com a concordância dos familiares, buscando alívio dos sinto-
mas. A doente morreu no dia seguinte. 

141 Procedimento cirúrgico com a finalidade de possibilitar a eliminação urinária. 
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Para a equipe, este caso foi o vivido com maior dificuldade — em 
comparação com o primeiro — pois a doente se encontrava em boa 
condição física e, se aceitasse a nefrestomia, segundo sua médica, 
"teria condições de ser acompanhada por um tempo, com qualidade de 
vida". Os paliativistas ficaram especialmente mobilizados com a angús-

tia da filha desta senhora, que tentou convencer a mãe a aceitar o 
procedimento cirúrgico. Durante a discussão em torno dos casos apre-
sentados, um profissional aventou a hipótese de que a paciente tenha 
recusado a nefrestomia por estar deprimida. Esta hipótese reitera os 
limites da intervenção da equipe paliativista, pois os medicamentos 
antidepressivos atuam no organismo de forma cumulativa, de modo 
que os resultados desta terapêutica surgem somente uma semana após 
o início de seu uso. 

A discussão sobre os dois casos revela a dificuldade dos profissi-
onais brasileiros de incorporação do princípio da autonomia do doen-
te.'" Não há dúvidas sobre o interesse dos paliativistas em proporcio-
nar uma assistência que possibilite o maior conforto possível ao doen-
te e amparo a seus familiares. A existência de uma instância especifica-
mente voltada à reflexão de sua prática, coordenada por um bioeticista, 
é um indicativo do comprometimento dos paliativistas com seu traba-
lho e com os propósitos de uma assistência remetida aos princípios 
éticos. No entanto, a incorporação e aceitação do respeito ao princípio 
da autonomia pode colocar o profissional em contato com os limites de 
sua intervenção, produzindo sentimentos de impotência e fracasso. 

142 A dificuldade dos médicos, face às escolhas dos pacientes, foi objeto de uma 
pesquisa israelense, realizada com 400 médicos e quase mil idosos (Carmel, 1999:1401), 
em dois grandes hospitais. A autora comparou as preferências de idosos quanto ao 
uso de tratamentos para manutenção da vida e as escolhas de médicos para si próprios. 
O estudo apontou discordâncias entre idosos e médicos: em geral, os médicos utilizavam 
uma quantidade maior de recursos para a manutenção da vida do que o desejado pelos 
idosos. A pesquisa conclui que os médicos realizam, em sua prática cotidiana, um 
número maior de tratamentos para a manutenção e prolongamento da vida do que 
desejavam que seja realizado para si mesmos. Esta discrepância entre o desejado para 
si e o que é decidido no exercício profissional é indicativa de uma imagem construída 
pelos profissionais de saúde sobre a necessidade de intervenção e da extensão do 
poder médico (Carmel, 1999:1408). 
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Especialmente ao se tratar de um controle da dor — foco central na 
disciplina dos Cuidados Paliativos e de sua expertise técnica — o profis-
sional pode desrespeitar o princípio da autonomia,143 viabilizando a 
produção de uma morte sem sofrimento físico, ainda que às custas de 
um sofrimento psíquico.'" A expressão do doente pode ser considera-
da negativamente pela equipe paliativista, quando se trata de sua recu-

sa à intervenção médica. 

O ideário da "boa morte" pressupõe que o paciente possua o máximo 
de controle do seu processo de morte — o que depende fundamentalmen-
te da atuação profissional, em especial, dos médicos. A equipe, em sua 
prática cotidiana, constrói uma hierarquia das prioridades que nem sem-
pre coincide com os desejos do próprio doente. De acordo com os palia-
tivistas observados, o controle dos sintomas conduz à sua satisfação. 
Indo além, a "boa morte" — segundo seus ideólogos — inclui um morrer 

"ao próprio jeito", o que necessariamente implica perda de controle das 
circunstâncias do morrer e de poder da equipe paliativista. 

143 Como no primeiro caso apresentado. 
144 A preeminência da expertise técnica do controle da dor é central na construção 
dos Cuidados Paliativos, especialmente em relação ao manejo da morfina e de outras 
medicações antálgicas. Na implantação dos primeiros hospices, os paliativistas, 
liderados por Saunders, empreenderam um trabalho de desconstrução e de refutação 
das concepções dominantes sobre o uso da morfina. A concepção até então vigente 
era de que esta droga acelerava o processo de morte e produzia dependência. Os 
médicos paliativistas construíram protocolos específicos sobre o uso da morfina e 
outras drogas, que devem ser adaptados a cada paciente, segundo sua resistência 
específica (Castra, 2003:69). Sobre a medicina e o controle da dor, ver Castra, 2003; 
Baszanger, 1995 e Good et al., 1994. 
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