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Capítulo 5. Em busca da boa morte
Acreditamos forçar o mundo pela técnica. Mas, pela técnica, é o mundo
que se impõe a nós, e o efeito de surpresa devido a essa inversão é
considerável.
(Jean Baudrillard, A transparência do mal.
Ensaio sobre fenômenos extremos)

O "resgate": uma releitura da vida
O produto final do trabalho da equipe interdisciplinar paliativista é a
"boa morte", visível e aceita por todos os envolvidos nesta produção.
Uma trajetória deve ser empreendida para alcançar esta meta, na qual
cada ator deve aprender e desempenhar seu papel, de acordo com o
modelo "contemporâneo" do morrer. O paciente em processo de morrer é
investido positivamente por uma equipe de "cuidadores" profissionais e
leigos. Para a equipe, um dos pressupostos da trajetória do doente em
direção à "boa morte" é a resolução de todas as pendências em seu
período final de vida. "Morrer bem" é, para uma médica:
Morrer em casa, com a família por perto, em paz consigo mesmo por
ter tido tempo de resgatar um monte de coisas, porque quando a pessoa morre de repente não tem tempo para resgatar as coisas que queria.
(Médica)
O "resgate" — termo nativo utilizado pelos paliativistas observados —
é objeto da atenção da equipe, mobilizando-a intensamente. Engloba
desde a pacificação de conflitos familiares e a realização dos desejos do
doente, a resolução de aspectos legais (aposentadoria por invalidez,
levantamento de fundos, procurações e abertura de contas bancárias
conjuntas, por exemplo). Os profissionais do Serviço Social empreendem
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uma pesquisa da história do paciente, procuram contato com familiares
e amigos distantes, solicitam sua presença na instituição, na busca de
uma boa despedida e melhor conclusão de vida. Para uma assistente
social, a "boa morte" ocorre desde que "O paciente não tenha tido
nenhum problema que deixou para trás sem zerar, porque isto faz parte
do morrer bem".
A partir da definição das pendências a serem resolvidas, a equipe faz
um levantamento dos direitos legais do paciente, para, a seguir, informar e
aconselhar os familiares sobre a melhor forma de resolução. Este trabalho
da equipe, objetivando transformar a morte em um evento visível e aceito
socialmente, pressupõe uma comunicação aberta com o doente e seus
familiares. Com a proximidade da morte, o diálogo do profissional com o
familiar sobre certas medidas (como a escritura de uma procuração) pode
ser delicado. O familiar pode se sentir pouco compreendido em seu sofrimento e, por vezes, neste momento surgem situações de conflito:
Estava preparando os familiares para o pior que vinha, quando a familiar disse: "você está banalizando a morte de meu pai".
Respondi a ela: "não banalizo sentimentos, não vou diminuir sua dor
nem tampouco quero aumentá-la, mas nós aqui procuramos orientar
nas questões práticas." (Assistente social)

O doente deve expressar seus desejos para a equipe paliativista, visando a melhor conclusão de sua vida. Caso o paciente encontre dificuldades nesta expressão, os profissionais buscam conhecer sua história,
seus vínculos sociais, afetivos e familiares, em busca da resolução de
relações conflituosas,' o que pode ser ilustrado pelo relato de uma
assistente social:
145 A preocupação da equipe paliativista com a melhor conclusão da vida do doente
alcança e sensibiliza todos os que freqüentam o hospital. O caso de uma paciente é
exemplar. Ao desenvolver vínculo com uma faxineira, revelou-lhe seu desejo de
reencontro com o ex-marido. A funcionária, que já trabalhava no hospital há certo
tempo e conhecia seu ideário, procurou uma médica para informá-la sobre este
desejo da paciente. Após contato dos profissionais com o ex-marido, o encontro foi
realizado. Este caso foi relatado por uma médica e é emblemático do alcance do
ideário da equipe paliativista.
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Morrer com dignidade é quando o paciente pode resgatar o que
deixou de resgatar. O assistente social pode ajudar neste trabalho. Por exemplo, um paciente que abandonou a esposa com os
filhos — um exemplo muito corriqueiro — e passou anos e anos
afastado da família porque tinha vícios, era mendigo, estava com
outra família ou teve algum problema grave com a família. Quando este paciente chega aqui, nós fazemos uma pesquisa, uma investigação histórica pregressa, para descobrir se ele tem coisas a
resgatar e investigamos se este resgate é importante para ele. Se
for, procuramos trabalhar a família e o paciente para um novo
encontro, para resgatar aquela dívida que ele deixou, para que ele
possa morrer mais tranqüilo. A gente traz de volta a família e,
mesmo que a família não leve ele para casa deles, pelo fato de
visitá-lo, de perdoá-lo e do paciente também pedir perdão do que
aconteceu, já se faz um resgate. Na hora da morte, aquela família
que foi abandonada por ele pode até providenciar o enterro. E a
ex-esposa, em consideração ao fato de que o paciente é o pai de
seus filhos, pode vir aqui e acompanhar o paciente que está em
enfermaria como cuidadora. Considero isto um resgate familiar.
(Assistente social)

Uma nova leitura da biografia do doente, intimamente vinculada à
expressão de suas emoções e à construção de novos vínculos sociais e afetivos, especialmente com a equipe paliativista, é uma etapa
importante na elaboração da trajetória em direção à "boa morte". A
relação dos profissionais com a "totalidade bio-psico-social-espiritual" do doente, dirigida à rememoração biográfica e expressão dos desejos do doente alcança uma transformação de sua consciência sobre
sua própria situação."6 O paciente, com a incorporação da nova

146 Castra, em sua etnografia de unidades paliativas francesas, observou um convite
dos profissionais aos doentes de construção de um relato biográfico. Os paliativistas
franceses voltam-se especialmente à busca da causalidade e do sentido do adoecimento,
remetidos aos fatores ambientais (hábitos, como o fumo e o álcool, por exemplo) e
a uma leitura psicológica (Castra, 2003:26).
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identidade FPT, deve obter o "resgate", análogo ao modelo norteamericano das cinco frases.'47
A equipe estimula o paciente a produzir um relato biográfico, para
encontrar significados novos para sua vida, morte e contextualizar seu
adoecimento. Esta intervenção auxilia a reordenação da história, tornando possível o resgate e a preparação de uma conclusão pacificada da
vida. A equipe se refere a diversas situações de sucesso no trabalho de
resgate e cito o caso exemplar para grande parte dos profissionais entrevistados:
Tem o caso de um pai que abandonou a família e os filhos no Norte.
Ele veio parar aqui e nós conseguimos fazer com que a família viesse
para o Rio de Janeiro, alugasse uma casa, levasse ele para casa e cuidasse dele. Este paciente tinha fugido de lá porque tinha estuprado a própria filha. Mas a própria filha veio dar o perdão e cuidou dele até o
final. Nós fizemos este trabalho, vale a pena. (Assistente social)
Este paciente faleceu em casa, cuidado pela família, o que, para os
paliativistas, constitui um bom fechamento da vida, a realização do resgate. O trabalho dos paliativistas com a finalidade de uma boa conclusão
147

O perdoar e ser perdoado integram a trajetória ideal para a "boa morte". A este
respeito, ver: Hennezel, 1995; Walter, 1997; Byock, 1997, Menezes, 2001b e
Breibart, 2003. Há uma crescente preocupação dos paliativistas na construção de
significado — pelos próprios doentes — para sua doença, vida e morte. Hennezel
(1999:49) preconiza a expressão do relato biográfico do doente para as pessoas de
suas relações, enquanto Breibart propõe uma intervenção psicoterápica em grupos,
reunidos semanalmente, enfocando os seguintes temas: "conceito de sentido e fontes
de sentido; câncer e sentido; sentido e contexto histórico de vida; narração de
histórias, projeto de vida; limitações e finitude da vida; responsabilidade, criatividade,
boas ações; experiência, natureza, arte, humor; encerramento e despedidas" (Breibart,
2003:52). Este autor considera que esta intervenção possibilita que pacientes com
câncer em estágio avançado mantenham ou aprimorem sua percepção sobre os
significados da vida, alcançado "a paz e o propósito de sua vida, mesmo quando a
morte se aproxima" (Breibart, 2003:52). Vale destacar a reiteração das referências
dos ideólogos da "boa morte" ao morrer em paz, concluir bem a vida, despedir-se,
perdoar e ser perdoado, remetendo a uma lógica religiosa. Seja por um enfoque
religioso, como o de Saunders (1995), seja por um viés psicológico, como o de
Hennezel (1995), Byock (1997) e Breibart (2003), trata-se de um processo de
elaboração da morte, objetivando uma aceitação e pacificação do morrer.
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da vida do doente não se limita apenas à escuta dos seus desejos: amplia-se para uma investigação ativa,'" o que pode ser ilustrado pelo
relato de uma assistente social:
Um resgate familiar que conseguimos foi o seguinte: uma senhora jovem, foi internada aqui com câncer ginecológico terminal. Ela chegou
aqui acompanhada pela ex-patroa, na casa de quem tinha trabalhado
muitos anos. Esta patroa disse que ela tinha família, e a paciente dizia
que não tinha família, mas a patroa insistia e deixou conosco um telefone do ex-marido da paciente. (Assistente social)

A equipe fez um trabalho de detetive, depois de saber da existência
de familiares. A assistente social consegue uma relação de confiança
com a paciente: "começamos a abordar a paciente habilidosamente,
cuidadosamente", que após alguns dias, conta que tinha sido abandonada pelo marido há mais de dez anos. O casal tinha três filhos, sendo
que os dois menores foram levados pelo marido. À época da internação, seu filho mais velho estava preso em uma penitenciária. De acordo
com a profissional, enquanto a paciente "teve condições físicas", visitava seu filho no presídio. No entanto, com a internação, não pôde mais
visitá-lo.
Como ela demonstrava um grande desejo de falar com o filho preso,
entramos em contato com a assistente social do presídio e localizamos
o rapaz. Combinamos que uma vez por semana a assistente social do
presídio levaria o rapaz até o telefone e nós levávamos a paciente até o
telefone público do corredor da enfermaria e os dois conversavam [mãe
e filho]. (Assistente social)
148 A investigação — voltada à singularidade do doente e à construção de um relato
biográfico — é empreendida através do mesmo método indiciário utilizado na prática
médica. Sobre o tema, ver Camargo, 2003:126; Ginzburg, 1989. Cabe ressaltar que os
paliativistas brasileiros empreendem uma investigação ativa em torno da história de
vida do doente, diversamente do que ocorre em outros países — como, por exemplo,
Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Austrália, França e Holanda — nos quais os
conceitos de individualidade, privacidade e cidadania são investidos e valorizados
distintamente do que em nosso país.
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O desejo da paciente foi realizado com a mediação da profissional.
Com a melhora dos sintomas e a conseqüente alta da internação, uma
nova intervenção da equipe foi necessária, já que a ex-patroa não possuía condições de recebê-la em sua residência, de modo que o Serviço
Social deveria encontrar um local para ela, já que não é objetivo do hospital "ficar com paciente por problema social". De acordo com a assistente social:
Fomos resgatar a família: esta família dependia do ex-marido, que
já tinha uma nova família, além das duas crianças do primeiro casamento, que ficaram com ele quando abandonou a esposa. Este
abandono foi sempre uma incógnita, porque ela nunca disse o motivo do abandono do marido, nem porque nunca recorreu pela guarda dos filhos, pois tinha o direito, já que os dois filhos eram
menores. Ela nunca quis abrir esta parte para a gente. (Assistente social)
A profissional conseguiu, através da ex-patroa, o telefone da vizi-

nha do ex-marido da doente, e entrou em contato com esta senhora,
explicando os motivos do contato. Face à demanda da profissional,
esta vizinha prontificou-se a conversar com a atual esposa do ex-marido da paciente:
A atual esposa ficou mobilizada e compadecida com a situação da
paciente, procurando-nos para saber da situação clínica dela. Um
dia ela veio visitá-la, trazendo os dois filhos. (Assistente social)

A profissional iniciou um trabalho "de sensibilização e de convencimento" destes novos personagens (atual esposa do ex-marido, os dois
filhos e o ex-marido da paciente), voltado à sua adesão à causa da boa
morte. No dia em que o ex-marido da doente foi visitá-la, a assistente
social perguntou à paciente, se ela aceitaria recebê-lo e aos filhos:
A princípio, ela disse que queria a visita dos filhos, mas mais
tarde recebeu a visita da atual esposa e do próprio ex-marido. Ela
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se arrumou, passou baton, maquiou-se para recebê-los.(Assistente
social)1"

Como a paciente não tinha para onde ir, a família — constituída pelo exmarido, sua atual esposa, e os filhos do primeiro casamento — alugou
uma casa na mesma rua em que morava. Eles levaram a enferma para esta
casa e seus filhos foram morar com ela, por ser este "seu maior desejo".
A filha cuidou da mãe doente, com o auxílio de uma empregada contratada pelo pai. Após um mês e meio, a paciente morreu no hospital, pois
piorou e foi reinternada, mas,
Seus filhos, seu ex-marido e sua atual esposa vieram vê-la e fizeram o
enterro. O interessante é que a segunda esposa do ex-marido relatou
que ele foi um dia na casa da paciente e tiveram uma conversa para
zerar o que havia acontecido. Acredito que ela conseguiu zerar, porque
quando retornou ao hospital, disse-me que tinha tido uma boa conversa
com o ex-marido. Os detalhes da conversa não sei, mas acredito que
houve um resgate, acredito que ela morreu feliz, porque, além de resgatar esta mágoa do ex-marido, ainda teve os filhos por um período. (Assistente social)

Para os paliativistas, a realização do "resgate" é motivo de gratificação e de satisfação profissional. A história desta paciente revela a construção de uma "morte feliz": aceita e apaziguada, com a resolução das
49

paliativistas observados, a exemplo de profissionais de hospices e de unidades
paliativas de outros países, estimulam e valorizam a manutenção de uma boa aparência
física dos doentes FPT. Por vezes alguns integrantes da equipe paliativista, em
especial as profissionais do sexo feminino, fazem as vezes de cabelereiras ou manicures,
cortando o cabelo dos doentes, penteando e maquiando as pacientes, geralmente
antes de alguma visita considerada "especial" pelo paciente. De acordo com uma
enfermeira, esta atenção à aparência "anima" os pacientes, o que pode ser ilustrado
por seu relato: "Era uma paciente jovem, e um dia eu trouxe baton, esmalte, arrumei
ela, deixei ela toda bonitona. Ela me disse: 'você me animou, até a dor melhorou'."
Cabe ressaltar a ênfase dada, no modelo da "boa morte", à uma construção de uma
"bela morte", vinculada a uma imagem pacífica do morrer. Paradoxalmente, o
ideário avaliza a construção de uma morte "ao próprio jeito", o que pode implicar,
por exemplo, na recusa do doente em manter-se limpo e bem apresentável.
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pendências relacionais afetivas. A partir deste exemplo — e de outros
semelhantes — se pode considerar a hipótese de um "renascimento da
morte", nos termos de Walter,'" capaz de conduzir à construção de novos laços sociais. Contrariamente ao modelo da "morte moderna", na
qual o processo do morrer produzia um isolamento do doente, a "morte
contemporânea" é um sinal de uma revalorização do grupo familiar. Trata-se de uma reordenação e de uma difusão de valores — de família, afeto,
compaixão e perdão — mediadas pela atuação de profissionais de saúde.
Muitos ideólogos da "boa morte" afirmam que este modelo é libertador.
Seria uma libertação de quê e de quem? Das dívidas e culpas do passado? Da própria biografia? Sem dúvida, não há uma libertação ou redução
do poder médico. Trata-se, sobretudo, de uma expansão e capilarização
do aparato médico, alcançando áreas da vida privada que, geralmente,
não constituem objeto de intervenção de agentes de saúde.
O tempo para a realização do "resgate" é uma preocupação constante
dos profissionais: "Espiritualmente a gente se prepara nove meses para
nascer, então acho muito difícil morrer sem preparo". De acordo com os
paliativistas observados, resolver coisas da vida antes de morrer pode
promover uma melhor aceitação da morte. A oportunidade de encontro,
pela última vez, do doente com determinados familiares é compreendida
pela equipe como capaz de conduzir à pacificação de conflitos internos.
Os paliativistas acham que alguns doentes precisam se despedir da família ou conhecer seus novos descendentes, como condição necessária
para uma boa conclusão da vida, o que pode ser ilustrado pelo relato de
uma médica. Um paciente muito grave, com tumor de pulmão, solicitou
alta da internação hospitalar, porque queria voltar para casa, "porque
queria conhecer as netas bebês". Como ele não se encontrava em condições de ser transportado de ambulância, pois era idoso e corria risco de
vida, a médica
Conversou com o pessoal do Serviço Social e toda a família veio, eles
dormiram na recepção do hospital, com as crianças dentro do carro, no
estacionamento do hospital, deixamos que eles entrassem no estaciona150 Walter, 1997:193.
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mento. Ele pôde ver as netas bebezinhas e no dia seguinte morreu. Foi
uma questão de horas. Ele pôde se despedir. (Médica)

Contudo, nem sempre é possível concretizar o desejo do paciente, o
que, via de regra, incomoda e frustra os profissionais, que se defrontam
com um limite, em sua busca de realização do resgate, principalmente
quando os pacientes são jovens:
Em termos de idade é diferente, porque pensamos em boa morte com a
realização de um resgate. Os doentes em faixas etárias diferentes têm experiência de vida diferentes. Dependendo da idade, é muito diferente o
fechamento do ciclo de vida. Normalmente os idosos são pessoas mais
serenas, aceitam a própria morte, aceitam o sofrimento com uma dignidade maior, sem revoltas. O paciente adulto jovem, que tem muitas coisas
a fazer, filhos para criar e pessoas que dependem dele, fica mais difícil.
Não temos criança aqui, só adolescentes, e os que vieram para cá foram
sempre perdas muito dolorosas. As perdas familiares são muito sofridas,
não é natural pais enterrarem filhos, então é sempre muito mais difícil de
trabalhar, muito mais difícil de lidar. (Médica)

A idéia do "resgate" em um paciente jovem é quase impossível para a
equipe, pelo pouco tempo de experiência do jovem, que impede a releitura e construção de sentido para a própria vida, doença e morte. O modelo
da assistência paliativa encontra um limite em sua implementação prática: o do suportável e do aceitável para a equipe. A morte de crianças e
jovens, invertendo a seqüência natural dos acontecimentos, é, na sociedade ocidental contemporânea, particularmente triste, tendo em vista a
valorização desta faixa etária.'5' A impossibilidade de realização dos sonhos e desejos do doente jovem mobiliza especialmente os paliativistas,
como disse uma médica:
151 Para os paliativistas franceses investigados por Castra, a referência à idade dos
pacientes constitui o principal critério de "morte injusta". A injustiça pode ser
especialmente valorizada pela equipe, ao se tratar de uma situação familiar socialmente
valorizada como, por exemplo, uma jovem mãe com bebê ou filhos pequenos (Castra,
2003:335).
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Tivemos um paciente aqui com um tumor de palato, com a face completamente deformada. Ele queria voltar para a faculdade, era o seu sonho.
Ele sabia que estava morrendo, que não tinha mais jeito. É muito complicado quando o doente não consegue realizar o sonho, nós tentamos, mas
foi inviável. (Médica)

Os ideólogos dos Cuidados Paliativos, assim como os próprios paliativistas, consideram que os profissionais dirigidos para a cura atuam
sem consciência dos limites de seu exercício prático. As críticas apontam
a onipotência e os excessos de poder dos médicos, produzindo o "encarniçamento terapêutico", o que é visto pelos paliativistas como invasão
ao corpo do doente. Ainda de acordo com os militantes da "boa morte",
a proposta dos Cuidados Paliativos corresponde a uma ruptura com este
paradigma médico e a construção de uma nova medicina. Pode-se indagar se há realmente uma ruptura com o modelo de assistência médica, já
que tanto os Cuidados Paliativos como as outras especialidades estão
inseridos em uma mesma racionalidade médica.m Diante da proposta de
realização do sonho ou do "resgate", com uma intervenção em domínios
privados da vida do doente, considero ter ocorrido uma mudança em
relação aos excessos de poder médico, tão criticados pelos militantes da
"boa morte". A meu ver, trata-se de uma ampliação e sofisticação do
exercício deste poder médico, agora mediado pelo trabalho de uma equipe interdisciplinar.
Segundo críticas dos militantes da "boa morte", a onipotência dos
profissionais voltados à cura — frente à impossibilidade de deter o avanço da doença — se manifesta em condutas que resultam no prolongamento fútil da vida, com sofrimento físico. Pode-se indagar se a conduta dos
paliativistas não conteria alguma dimensão onipotente, ao investigar
ativamente a história pregressa do doente e de suas relações sociais
152 Conforme definição de Camargo: "O termo racionalidade médica foi definido
operacionalmente como um 'sistema lógica e teoricamente estruturado, composto
de cinco elementos teóricos fundamentais', quais sejam: a) uma morfologia ou
anatomia humana; b) uma fisiologia ou dinâmica vital humana; c) um sistema de
diagnósticos; d) um sistema de intervenções terapêuticas e e) uma doutrina médica."
(Camargo, 2003:101).

171

para, em seguida, empreender um planejamento e edificação do período
final de sua vida. Os paliativistas aceitam o avanço inexorável da doença
e a morte, em um processo construído às custas do máximo controle
possível do período final da vida do paciente.
O trabalho em prol do "resgate" implica não somente uma releitura da
vida do doente, como objetiva uma nova relação com sua própria doença
e morte — fundada em conceitos e valores criados e difundidos pelos
próprios profissionais. O estímulo a relembrar o passado pode conduzir
à reinterpretação do adoecimento e à construção de um sentido produtivo para o final da vida. A produtividade no morrer constitui uma forma de
valorizar o trabalho da equipe paliativista e legitimar uma nova especialidade médica.
"Morrer bem; "morrer mal"
A morte — que, até cem anos atrás, era um evento pontual — se
transformou em um fenômeno complexo, passível de ser decomposto
em morte de órgãos, tecidos e funções. Ao investigar os significados
atribuídos ao termo morte pelos profissionais que lidam cotidianamente com seu acompanhamento, previsão e determinação, encontrei um
padrão homogêneo de respostas. Diante da indagação em entrevista
sobre o que é a morte, apenas um técnico de enfermagem expressou
dificuldade em abordar o tema: "Queria muito saber o que é a morte,
até porque tenho muito medo dela. Para mim a morte não poderia existir". A maior parte das respostas dos paliativistas indicou certa aceitação das representações remetidas às suas crenças religiosas,'" como
a de uma médica:
153 Dos 21 profissionais entrevistados, 13 disseram professar a religião católica, 7 o
espiritismo kardecista, 1 o candomblé e 1 o protestantismo. A maior parte dos
paliativistas observados com quem conversei informalmente sobre crença religiosa
pertence à religião católica. Cabe ressaltar que a prática neste hospital não influenciou
qualquer mudança de crença religiosa: todos os profissionais entrevistados já
professavam as religiões declaradas. As crenças em uma vida após a morte e na
reencarnação são, grosso modo, compartilhadas pela grande maioria dos que trabalham
no hospital — profissionais ou voluntários — independente da sua religião. De acordo
com uma assistente social, a maioria dos doentes atendidos nos diversos hospitais do
Instituto Nacional do Câncer do Rio de Janeiro segue a religião evangélica.
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Acho que a morte é apenas como se a gente tivesse nascido, só que é
nascer de uma outra maneira, não com esta vida que você tem aqui, é
uma passagem para outra etapa do espírito, pois isto aqui é só uma
lição que a gente tem, quando a gente fica no corpo. (Médica)
Curiosamente, tratando-se de uma equipe de saúde, não houve nenhuma resposta referida à conceituação fisiopatológica do morrer. A maior
parte das respostas aludiu a uma busca de construção de sentido da vida
e da própria morte, associada ao "resgate":
Antigamente desesperava-me com a hipótese de morrer, hoje sou uma
pessoa mais espiritualizada. Embora não siga a minha religião a ferro e
fogo, sou uma pessoa espiritualizada, acredito que Deus é muito generoso, pois acho que ele seria extremamente egoísta se uns viessem para
ser bonitos e ricos e outros viessem para ser feios e pobres. Acredito
que tudo que a gente faz na Terra tem um porquê, que todos temos a
chance de resgatar o porquê numa vida futura. Morrer para mim é estar
se preparando para nascer de novo. (Médica)
O paliativista, um especialista no processo do morrer, busca encontrar e construir sentidos para vida e morte' e também há uma preocupação especial de transformar imagens correntes da morte:
Nós ainda vemos a morte como punitiva, que vem em um momento em
154 Muitos cientistas sociais consideram que, na maior parte das sociedades, a morte
é um evento concebido como um mal, inerente à condição humana. De acordo com
Geertz, "há pelo menos três pontos nos quais o caos — um tumulto de acontecimentos
ao qual faltam não apenas interpretações, mas, interpretabilidade — ameaça o homem:
nos limites de sua capacidade analítica, nos limites de seu poder de suportar e nos
limites de sua introspecção moral." (Grifos do autor. Geertz, 1989:114). A religião
como resposta ao medo da morte e dos imponderáveis da vida — o mal, a doença, os
infortúnios — é objeto de reflexões de diversos pensadores das ciências sociais. Sobre
o tema, ver: Augé e Herzlich, 1986 e Parkin, 1989. Atenho-me aqui à necessidade
dos profissionais de construir sentidos para a morte e o morrer. Para os ideólogos da
"boa morte", é possível aceitá-la — sem tradição, rituais e religião — através da
produção de um morrer singularizado, particularizado, na qual a principal autoridade
seria o próprio indivíduo que está morrendo (Walter, 1997:188).
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que, teoricamente, não seria bem o melhor momento. Vem aquilo que
ceifa, acabando com uma existência. Não conseguimos pensar em morte
como algo além, como uma passagem para uma coisa melhor. (Médica )
A morte, seja em decorrência de doença ou acidente, é urna ruptura
drástica e radical e a equipe paliativista se empenha em transformar sua
representação: de um evento negativo e definitivo para uma travessia em
direção à "outra dimensão", o que pode indicar uma negação do término

da existência. Ao compreender a morte como "passagem" para "algo
melhor" ou para um "novo nascimento", o paliativista aproxima-se da
parteira ou do obstetra. O tempo para o morrer é comparado ao tempo
necessário ao nascimento:
Espiritualmente a gente se prepara nove meses para nascer, então, acho
muito difícil para o espírito morrer sem preparo, como acontece muitas
vezes com jovens que são baleados ou morrem em acidentes de trânsito.
Se pudesse escolher uma morte para mim, queria que fosse com algo que
eu pudesse me preparar. Claro que a gente quer sofrer o menos possível,
mas acho que simplesmente dormir e não acordar mais é muito ruim para
o espírito. (Médica)

Os relatos expressam uma significação da vida como um bem, de
modo a produzir um sentido para a morte. A significação da vida
como capaz de produzir o bem ao outro evoca uma crença religiosa,
análoga à construída pelos ideólogos da "boa morte". O trabalho
dos paliativistas é legitimado socialmente: trata-se de minimizar o
sofrimento de doentes e familiares, gerando seu bem. O reconhecimento da intervenção da equipe paliativista, expresso pelos pacientes através de gestos ou sorrisos é extremamente valorizado pelos
profissionais observados. Para uma médica,
Tem tanta coisa gratificante neste trabalho, mas sinto-me muito bem
quando entro na enfermaria e vejo um doente que ontem tinha dor e
hoje ele dirige-se a mim, com um sorriso: "doutora, estou me sentindo tão melhor". (Médica)
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A retribuição simbólica dos doentes e familiares, com sorrisos, balas,
bombons, flores ou bilhetes, reafirma o papel desempenhado pela equipe
de Cuidados Paliativos. Este trabalho é assim valorizado e significado —
pelos próprios integrantes da equipe — como capaz de produzir o bem. O
modelo da "boa morte" postula que o acompanhamento do período final

da vida de um paciente produz um bem para seus familiares e para os
paliativistas. Para outros profissionais, a representação da morte depende dos contextos culturais nos quais os indivíduos estão inseridos:
Dependendo da cultura, desde pequeno se vai ou não ao enterro, despede-se de quem morreu, por exemplo, do avô. O latino, o brasileiro,
desde pequeno diz que não vai levar a criança ao cemitério, porque
criança não pode ver isto. Eu acho que isto traz problemas mais adiante, porque esta criança se torna um adulto que não se despediu de seu
avô ou de sua mãe. É alguém que acha a morte uma coisa horrível. (Assistente social)
A partir de uma construção cultural, o indivíduo passa a incorporar
determinados valores e, consequentemente, a reagir e expressar suas

emoções face à perda:
Os ocidentais não acreditam na morte como uma coisa boa, e sou ocidental, embora tente pensar de uma forma diferente, amenizar esta idéia de
morte como um castigo. Na realidade é muito difícil pensarmos na morte
como uma coisa boa, porque você está perdendo um ente querido. Nós
temos vínculos com nossos doentes, temos doentes dos quais gostamos
mais, e quando o doente estava bem, a alta estava sendo preparada e, no
dia seguinte, quando chegamos para trabalhar, o doente morreu. Isto acontece muito em Cuidados Paliativos. Morreu porque tinha uma doença
avançada e estava grave, mas ia voltar para casa. (Médica)

A definição de morte está intimamente vinculada ao controle das
contingências do morrer. O relato da médica revela a possibilidade de
construção de novas representações da morte, significadas e valorizadas positivamente, a partir de sua aceitação como um processo natural.
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No entanto, a morte que foge à previsão médica é transformada em uma
situação conflitante, pela dificuldade em seu domínio técnico.' 55
A morte é um evento que todos têm que enfrentar, sejam quais forem
as crenças construídas pelos indivíduos.'56 As percepções da morte e
do morrer, as formas de reação esperadas, socialmente aceitas, variam
histórica e culturalmente. Os paliativistas, no acompanhamento do período final da vida do doente, qualificam a morte como "boa" ou "má". A
primeira é significada positivamente, sinônimo de morte "com dignidade",
sem sofrimento, tranqüila, aceita e pacífica. Em contraposição, o "morrer
mal" está associado à impossibilidade de controle dos sintomas, acarretando agonia e sofrimento do doente. A construção de um sistema classificatório pela equipe paliativista indica uma interpretação normativa do
morrer, revelando uma dualidade fundada na produção de significado para
a vida e, em especial, para o processo do morrer. Os paliativistas se preocupam — e se ocupam — em transformar o período final da vida do doente de
modo a gerar sentidos para o próprio paciente e para seus familiares. Seu
trabalho é investido positivamente e legitimado socialmente.
A maior parte dos profissionais entrevistados, quando solicitados a
explicitar as expressões "boa morte" e "morte com dignidade", indicou
uma sinonímia entre os dois termos, remetendo-se à possibilidade de
controle do sofrimento, segundo a opinião de uma médica: "Morrer com
dignidade é morrer com menos sofrimento possível em todas as áreas
que compõem o todo do ser humano". A "boa morte" pressupõe o controle dos sintomas físicos, a presença e o acompanhamento de uma família — de preferência harmoniosa e carinhosa — e a produção do "resgate".
155 Seymour (1999; 2001), em sua pesquisa etnográfica em dois Centros de Tratamento
Intensivo para adultos, na Inglaterra, investigou as representações de morte
construídas por parentes dos doentes internados. O estudo indica que o controle
médico, com o uso de tecnologia, possibilitou um ajuste do tempo da morte, o que
levou parentes e amigos dos pacientes considerarem ter ocorrido uma morte digna,
tranqüila e natural (Seymour, 1999:699).
156 A busca da imortalidade é um tema que se apresenta na história da humanidade,
especialmente através de construções míticas. A medicina, com seus avanços
tecnológicos, tenta — cada vez mais — conquistar esta meta, o que pode ser ilustrado
pela fala de um médico, Presidente da Associação Brasileira de Cuidados Paliativos:
"Apesar de todos os progressos, inevitavelmente, cada vida humana ainda chegará
ao seu final." (Caponero, 2002).
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Uma profissional acrescenta a estes pressupostos o respeito ao princípio da autonomia como requisito necessário à construção de um final da
vida "com dignidade":
Acho que final de vida digno é ter as pessoas que a gente gosta perto,
de preferência estar em casa, com a familia. É por isso que colocamos
para os pacientes e familiares, quando eles vêm para cá, que queremos a todo custo mandar o paciente para casa, para ficar com a família. E que sejam respeitadas as vontades das pessoas, como eu gostaria de fossem respeitadas as minhas vontades no final de minha vida:
se não quero uma cirurgia não vou fazer, se quero ir para casa, tenho
que ir para casa, se não quero comer, se quero fumar, eu tenho que
fazer, já que é um mínimo. (Técnica de enfermagem)
Para uma médica, a "boa morte" é conseqüência da boa "qualidade de
vida" no último período da vida, no qual o próprio enfermo deve ser a
autoridade máxima a decidir sobre o que comer, em que local e por quem
deseja ser cuidado, conforme demonstra sua fala:
Você nunca se prepara para o momento que é uma desgraça, mas você
sabe que ele está evoluindo para aquilo, sabe que a pessoa não está
sofrendo, está da melhor forma possível, apesar de estar ciente de sua
condição. Esta é a boa morte, esta é a boa qualidade de vida. E você
proporcionar o melhor ambiente para esta pessoa, de estar com as pessoas que você quer do seu lado, e por isso para mim o hospital não é
o melhor lugar para doente terminal. Acho que se não quer ficar com
ninguém então fica. Se a boa morte para você é a solidão, então fica
sozinho. Acho que a boa morte é aquela que você escolheu. Se quer
ficar internado no hospital, se a boa morte é ficar num lugar com vinte
médicos, então fica no hospital. Geralmente o doente prefere ficar em
casa, que é um ambiente que está acostumado, tem seu banheirinho,
pode usar do jeito que quer, pode tomar banho na hora que quiser. Se
não quer comer nada ou quer comer ovo frito, na sua casa pode comer
ovo frito, se quer comer lingüiça come. Acho que esta é a boa morte.
(Médica)
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Este relato indica uma construção ideal, difícil de ser realizada — não
apenas pela maior parte da população assistida no hospital observado,
como por doentes pertencentes a estratos sociais mais favorecidos. A
imagem do doente FPT como o principal diretor e ator na produção da
própria morte "ao seu jeito", minimiza o poder de intervenção da equipe
paliativista e não leva em conta os processos de negociação entre profissionais, pacientes e familiares. Trata-se de uma concepção fantasiosa
sobre o doente terminal, pois, com a progressão de sua doença, ele passa
a ficar extremamente debilitado física e emocionalmente, com uma dependência maior de seus cuidadores. Para a equipe observada, a "boa morte" depende do cumprimento de uma série de requisitos, dentre os quais
a consciência e aceitação pelo doente da piora da doença e da iminência
do morrer:
Uma boa morte é uma morte em que você saiba que está chegando, que
está terminando o seu ciclo, você sente que está acabando sua vida, vai
ficando fraco, não tendo mais sonhos, não conseguindo fazer as coisas,
mas não tem mais sofrimento com isso, nem psicológico, nem corporal,
nem mental, nem espiritual — é uma coisa de bem com a vida. Acho que
nunca se está completamente de bem com a morte, mas que se esteja de
bem com a vida: esta é a boa morte. (Médica)
O relato indica uma construção ideal de uma morte aceita, sem conflitos, análoga à descrição das mortes de lamas budistas?' Cabe indagar
se, na sociedade ocidental contemporânea, não há uma contradição em

157 Blackman, (1997) Long (2004), em pesquisa comparativa entre as construções da
"boa morte" nos Estados Unidos e Japão, constatou a produção de uma imagem de
morte pacífica entre norte-americanos, associada à cultura japonesa, em especial ao
estoicismo dos samurais. Curiosamente, os japoneses consideram que os ocidentais —
norte-americanos e europeus — lutam contra a morte, ao buscar um domínio médico
e tecnológico de um evento percebido como natural no Japão (Long, 2004:919). O
significado do sofrimento é variável e depende do contexto cultural no qual o
indivíduo está inserido. O sofrimento pode ser valorizado moralmente em uma
sociedade religiosa, enquanto em nossa sociedade ocidental contemporânea,
considerada por diversos autores como uma cultura anestésica, o seu controle é
extremamente valorizado (Seale e Geest, 2004:883).

178

estar de bem com a vida, quando não se tem mais forças, projetos ou
sonhos. É possível aceder à tamanha aceitação da morte, sem sofrimento
físico e psicológico? De acordo com McNamara, a "boa morte" é um
conceito idealizado e, especialmente no contexto de unidades paliativas,
significado como um processo no qual profissionais, pacientes e familiares compartilham a aceitação da proximidade da morte, empenhandose na realização do ideal.'" A construção de uma imagem tranqüila e
pacífica da morte é especialmente relevante no ideário "contemporâneo",
tendo em vista sua aceitação pelos que acompanham o doente, como
disse uma assistente social:
Acredito que, quando um paciente morre sem dor, sem falta de ar, sem
agonia, dormindo, tranqüilo ou em coma, ele morreu bem. Morreu bem
desde que também não tenha tido nenhum problema que deixou para
trás sem zerar, porque isto faz parte do morrer bem. Morreu que nem
um passarinho, não sofreu, não gemeu de dor, não gritou de dor, porque já vi paciente em agonia de dor, gritando e gemendo — é um desespero para os vivos também, e isto é morrer mal. (Assistente social)
A imagem da morte durante o sono indica uma ruptura da vida sem
manifestação visível de sofrimento físico. Trata-se de uma imagem pacífica do morrer, vinculada ao relaxamento do doente — uma forma de "boa
morte" para os paliativistas. Em contraposição, o "morrer mal" ocorre
quando o paciente está lúcido e consciente, sem possibilidades de controle das circunstâncias do morrer:
Morrer mal é uma situação que presenciei e que me chocou: o paciente
fez um choque hipovolêmico — um choque hipovolêmico é a diminuição de sangue circulante no corpo — e romperam os vasos e as tubulações, então fez uma hemorragia pelo nariz, boca e ouvido. O paciente
pedia socorro e sangrava, e nós não pudemos fazer nada porque ele se
batia muito, não tinha como puncionar sua veia para aumentar sua
volemia, não tinha como ajudar. É muito triste deixar o paciente perder
1" McNamara, 1999:170.
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o sangue até a hora da morte. Não tinha como sedá-lo porque ele estava
jorrando sangue para tudo quando é lado. Não tinha como entrarmos e
segurarmos ele para fazer a sedação — por medo de contaminação. Até
pegar um capote, um óculos para proteção dos olhos, foi a hora em que
o paciente foi a óbito. Isso é muito triste. (Técnico de enfermagem)

O relato descreve uma cena dramática e violenta, uma morte sem as
mínimas condições de controle médico, quando o profissional se vê diante dos limites de sua atuação. O "morrer mal" geralmente frustra e
entristece os paliativistas, pela impossibilidade de domínio dos sintomas, como disse uma técnica de enfermagem: "Morrer mal é com angústia respiratória, acho que deve ser a pior sensação que se tem para morrer.
É uma sensação muito desconfortável". Além da dificuldade de controle
dos sintomas, a equipe paliativista considera que a "má morte" seja aquela
na qual o doente permanece no estágio de revolta, não atingindo a etapa
ideal, de resignação frente à morte:
Morrer mal também é morrer com culpa e com raiva da doença. Os
pacientes de cabeça e pescoço têm muito isso, eles dizem: 'não era para
eu estar aqui, porque isto está acontecendo comigo?' Isto é morrer mal,
isto faz mal para o espírito, para a alma mesmo e também para quem
fica. (Assistente social)159
A morte deve ser aceita por todos os envolvidos nos Cuidados Paliativos: pacientes, familiares e equipe profissional. Segundo o ideário,
cada um destes personagens deve aceder ao estágio de aceitação, viabilizando a pacificação dos conflitos e a melhor despedida. A existência —
e, mais ainda, a expressão — de conflitos familiares até os últimos momentos da vida do doente constitui mais um obstáculo à efetivação da "boa
morte":

159 A dificuldade de aceitação do morrer, de acordo com os profissionais entrevistados,
ocorre, na maior parte das vezes, com doentes mais jovens ou com os acometidos
por câncer de cabeça e pescoço, com história pregressa de alcoolismo e tabagismo,
desvio e exclusão social, frequentemente associada ao abandono dos vínculos sociais.

180

Morrer mal é morrer sabendo que a família inteira está em conflito, que
o paciente não está sendo cuidado. Já vi uma situação de agressividade
por parte dos familiares, que diziam: "você vai morrer mesmo, porque
não morre logo, você me fez muito mal." A gente já ouviu isto de acompanhantes, ao lado do doente. Isto é ruim para o paciente. (Assistente
social)

Os paliativistas se preocupam com a construção de uma imagem pacífica da morte, análoga à descrita por Ariès, na "morte tradicional": o
doente sabe que vai morrer, por uma convicção íntima, vinculada à percepção dos signos naturais de piora.'6° Em seguida a este conhecimento, o doente diz para seus próximos: vou morrer, diante do que, membros
da família e da comunidade compõem a cena — presidida pelo próprio
moribundo.' 61
No modelo da "morte moderna", via de regra, os familiares são retirados do quarto ou da enfermaria, conduta que é alvo de críticas dos
militantes da "boa morte". Segundo o ideário "contemporâneo", o paciente pode "morrer bem" quando rodeado por familiares. Em contraposição, "morre-se mal" na solidão e no abandono dos familiares e profissionais. A equipe se preocupa em administrar — o máximo possível — as
circunstâncias do morrer, evitando que o doente "morra mal". Desde seu
ingresso na unidade paliativa, todos os profissionais se voltam à construção da identidade do paciente, que deve incorporar a condição FPT, e
da transformação da identidade dos familiares — em "cuidadores" — e das
relações entre estes personagens e a própria equipe. Os paliativistas
trabalham remetidos às suas representações do "morrer bem" ou "morrer
mal", sem indagar quais seriam as representações construídas por pacientes e familiares. No entanto, desde o início da trajetória em busca da
"boa morte", nenhum destes últimos personagens é convidado a expressar sua própria percepção do melhor percurso em direção à morte. Esta
postura pode ser compreendida pela importação, pelo aparato médico,
do modelo prático dos Cuidados Paliativos, sem que tenha ocorrido, a
16° Ariès, 2003:27.
161 Ariès, 2003:34.

181

exemplo dos Estados Unidos ou Inglaterra, qualquer movimento da população leiga em torno da administração do processo do morrer.
A estrutura social brasileira tem enormes desigualdades e a população
do país mantém uma grande variedade de crenças e valores. Diante desta
diversidade, é de fundamental importância a reflexão sobre a prática realizada. Apesar de a equipe observada buscar refletir sobre seu exercício
profissional não há desenvolvimento de pesquisas sobre as representações do processo do morrer de pacientes ou familiares. Para McNamara, os
significados da "boa morte" e de "dignidade no morrer" podem ser distintos para doentes e para profissionais de saúde. Além disso, elementos que
determinam a posição social do enfermo terminal, tais como gênero, etnia,
classe social, nível educacional e inserção social, devem ser compreendidos à luz das desigualdades sociais vigentes em cada sociedade e levadas
em conta na definição do que seja "morrer bem" ou "morrer mal". '62
O "morrer mal" para uma médica, seria conseqüência do viver mal,
vinculado à condição sócio-econômica do doente e à sua falta de estrutura familiar ou de vínculos sociais:
Morrer mal é quando não se tem direito a coisas básicas: alívio da dor,
dos sofrimentos, porque o doente mora longe, mora numa área de risco,
não tem familiares ou não tem onde morar, onde ser enterrado. Então
isso é morrer muito mal, sem poder resgatar nada. (Médica)
A impossibilidade de produção do "resgate" pelo paciente, por sua
carência social, sem o acesso a uma condição mínima de cidadania, inviabiliza a meta da "boa morte". A este respeito, cabe relembrar a fala de um
médico já citada anteriormente: "Esta gente nasce que nem bicho, vive
que nem bicho, e a gente querendo ensinar eles a morrer bem! ". A estrutura sócio-econômica do doente limita a possibilidade de intervenção do
paliativista, em sua tarefa de conduzir à "boa morte". A equipe observada, ao prestar a assistência à "totalidade bio-psico-social-espiritual" ao
paciente e a seus familiares, tem consciência destas limitações.

McNamara, 1999:178.
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Organizando a cena da morte
A equipe se preocupa em viabilizar uma "boa morte", com uma imagem tranqüila para os que estão presentes neste momento, especialmente os familiares. A visibilidade do morrer, vinculada à sua aceitação social, depende intrinsecamente da construção da cena da morte. Para os
paliativistas, o cenário ideal é a residência, com o paciente rodeado por
seus familiares. No entanto, por mais que os familiares estejam informados e conscientes do agravamento dos sintomas quando da proximidade
da morte, eles muitas vezes não suportam o ônus de ficar com o doente
em casa, acompanhando passivamente sua piora progressiva. A iminência da morte conduz a uma nova etapa no trabalho da equipe, com uma
mudança das prioridades. Os profissionais tentam preparar a família para
o evento:
Invariavelmente quando vejo um doente muito grave, agônico, nunca
deixo de comunicar para a família de forma bem clara. Eu costumo falar
porque, por mais que você fale aqui todos os dias que é doença terminal, na verdade na hora da morte as pessoas são pegas de surpresa,
sempre é um susto, é um marco, tudo muda, é um antes e um depois.
Então eu faço questão. Às vezes, quando o paciente está sozinho mesmo, não tem ninguém, peço às meninas do Serviço Social que façam
contato com um familiar, que avisem que o paciente piorou muito e
que pode vir a óbito. (Médica)
Diversamente dos outros hospitais, inseridos no modelo da "morte
moderna", quando os familiares são retirados da cena da morte, na unidade paliativa os cuidadores são convidados pela equipe a acompanhar
o doente durante todo o último período de vida. Os paliativistas informam detalhando as alterações que são esperadas até o final. Trata-se de
evitar que a chegada da morte seja experimentada pelos familiares como
uma surpresa, capaz de produzir transtornos no funcionamento institucional. A equipe busca o controle das circunstâncias do morrer, especialmente nas enfermarias do hospital, por ser o local em que há maiores
possibilidades de intervenção neste momento. A "boa morte" em enfermaria de Cuidados Paliativos é necessariamente comunitária e os paliati183

vistas se preocupam em criar um ambiente organizado, calmo, sossegado
e humanizado, no qual a morte ocorra pacificamente:
Morrer com dignidade é morrer sem dor, com a família presente, no ambiente o mais ameno possível, um ambiente calmo e tranqüilo, sem muito
alarde nem confusão, porque é óbvio que o paciente vai estar deprimido
e triste. Na maioria das vezes, ele tem consciência do que está acontecendo, embora não verbalize, ele tem consciência de que não está bem, que
está morrendo, que as coisas vão se acelerando a cada dia. Então, um
bom ambiente, sossegado, onde ele possa se despedir, estar com a família
e ser bem cuidado. Isto é uma coisa que fazemos, nossa equipe multidisciplinar faz esta parte do conforto local, do ambiente e da família estar
perto. (Médica)

A equipe busca tranqüilizar doentes e familiares, para a produção de
uma morte pacífica. Os acompanhantes são instruídos sobre o comportamento ideal e o que deve ser dito:'63
Morrer com dignidade é morrer com conforto, com atenção da família,
em segurança, com paz, tranqüilidade, sabendo que todos estão bem,
que vão ficar bem. Eu tenho uma preocupação muito grande de falar
isto para os familiares quando o paciente entra em coma: não falar coisas bobas ou questões burocráticas na frente do paciente, é para falar
que "está todo mundo bem, que Fulano foi para a praia, que Fulano
está legal, que está todo mundo organizadinho, que seu dinheiro já está
separadinho, que seus filhos estão bem, que Fulana está tomando conta
dos seus filhos, que Fulana mandou um beijo". Porque o paciente vai
ouvindo isso e ele vai se sentindo mais tranqüilo. (Assistente social)

O relato indica a possibilidade de realização da "boa morte", desde
que todos os envolvidos no processo do morrer aceitem a iminência da
Cabe relembrar as considerações de Elias: "há um desconforto peculiar sentido
pelos vivos na presença dos moribundos. Muitas vezes não sabem o que dizer. A gama
de palavras disponíveis para uso nessas ocasiões é relativamente exígua. O embaraço
bloqueia as palavras." (Elias, 2001:31).
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morte. O diálogo (ou o monólogo?) sugerido pela profissional traz implícita a necessidade de um consentimento dos familiares para que o doente alcance uma morte tranqüila. Os domínios do trabalho dos paliativistas se estendem além do controle da dor e dos sintomas, de uma pedagogia dos cuidadores, da produção do resgate e da realização dos desejos
do paciente. O horizonte de intervenção alcança a aceitação da morte
pelos familiares, contendo uma autorização expressa para o doente.'64
Trata-se de explicitar — para o doente — que todos estão prontos para sua
partida. Assim, o enfermo pode aceder pacificamente à própria morte,
após a despedida dos seus próximos.
A recomendação sobre o que é adequado comunicar ao doente,
em seus últimos momentos, indica a construção de uma nova competência do profissional. Com a crescente perda de significado dos
rituais religiosos na contemporaneidade, estas práticas — difundidas
pelos ideólogos da "boa morte" — buscam dar uma forma socialmente aceitável ao momento que precede a morte. A iniciativa da equipe
de estimular a expressão do consentimento dos familiares para o
paciente indica uma determinação do momento adequado à morte, o
que talvez aponte a uma temporalidade controlável do processo do
morrer. A morte em Cuidados Paliativos não deve ocorrer tão rapidamente que a equipe não tenha condições de trabalhar os familiares
para o evento, nem deve se prolongar excessivamente, a ponto de
produzir uma sobrecarga emocional. Para uma profissional, o prolongamento do processo do morrer é causado pela dificuldade de aceitação do falecimento pelo familiar:
Às vezes, o familiar "prende" o paciente aqui, ele fica muito em cima,
chorando, um velório pré-óbito. Na minha cabeça, isto prende o espírito ali dentro. Ás vezes, o familiar vai tomar um café e o paciente morre,
é impressionante. Quando eu sinto que aquele negócio está se arrastan-

' 64 Em sua etnografia em unidades paliativas em Paris, Castra observou o mesmo
fenômeno de incitação, por parte dos profissionais, à formulação de um consentimento
explícito e verbalizado dos familiares em relação à partida do doente, especialmente
ao se tratar processos agônicos prolongados. (Castra, 2003:321).
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do digo para o familiar: "vamos tomar um cafezinho..." e aí o paciente
vai em paz, ele vai tranqüilo, vai sereno. (Assistente social) 165
A tranqüilização do paciente para uma morte serena é feita com a
mediação da profissional, que afastou seu parente, causa do prolongamento deste processo. A paliativista usa linguagem associada à espiritualidade, remetida à dualidade corpo/espírito, apesar de uma compreensão implícita do processo psicológico vivido pelo familiar. Cabe ressaltar
que, por vezes, a equipe se refere às esferas psicológica e espiritual como
se tratassem de um mesmo campo de conhecimentos e de cuidados. A
crítica ao "velório pré-óbito" se vincula à proposta dos Cuidados Paliativos de compartilhar o último período de vida do doente, evitando sua
exclusão social. A morte não deve ser antecipada nem postergada, mas
devidamente controlada em todas as suas circunstâncias.
Para outra profissional, o afastamento do familiar do leito do paciente
nos momentos anteriores à sua morte, pode vir a produzir um trauma ou
sentimento de culpa. A equipe e o "cuidador", ao incorporarem o modelo
prescrito, qualificam negativamente o morrer sozinho:

Morrer mal é não ter alguém junto. Eu já vi um paciente que o filho
ficou traumatizado e muito emocionado porque, no momento em foi
atender um telefonema, o pai faleceu. Quando ele voltou para o quarto,
o pai estava com as mãos cerradas. Isto foi morrer mal para aquela pessoa porque o filho estava ali o tempo todo, mas na hora em que o paciente precisou o filho não estava. (Assistente social)

A equipe interpreta os gestos e postura corporal do paciente: a ausência do filho, por poucos minutos, é vista como produtora de uma "má

'65 O prender o espírito é também relatado por uma técnica de enfermagem: "teve
um paciente que apertou tanto a minha mão, quando estava morrendo, que eu acho
que a minha mão morreu, achei que ele tinha sugado todas as minhas energias da mão
antes de morrer". Pode-se indicar uma interpretação da profissional, da perda
vivenciada, através de leitura remetida ao espiritual. Provavelmente, se o episódio
fosse vivido por paliativista pertencente a outra categoria profissional, como por
exemplo, um médico ou psicóloga, a linguagem utilizada seria a psicológica.
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morte". Na outra situação descrita, a profissional convidou o familiar
para tomar um cafezinho, afastando-o para que o paciente pudesse morrer serenamente. Assim, a ausência de um familiar à beira do leito no
momento da morte pode ser compreendida de formas diferentes. A categorização da morte desse pai como uma "má morte" implica na culpabilização do filho, por sua omissão em um momento em que o doente "precisou de ajuda". Qual seria esta ajuda no momento da morte? O familiar que
permanece junto ao leito pode ser culpabilizado por não autorizar e produzir uma "boa morte" para o doente. Paradoxalmente, o familiar que se
afasta da enfermaria, seja por acaso ou por atingir o limite pessoal de
suportabilidade, pode ser igualmente culpabilizado. O ideário "contemporâneo" preconiza que a autoridade máxima a construir a "boa morte" é
o doente. Há que se indagar se isto é possível, tanto em função de sua
crescente deterioração física e psíquica pelo avanço da doença, quanto
por sua (e de seus familiares) extrema dependência de uma equipe de
saúde.
A "boa morte" é uma morte preparada, controlada e anunciada, possibilitando o domínio médico e psicológico, referente à reação emocional
dos familiares. O momento da morte, quando devidamente administrado
pela equipe, perde sua carga dramática, sendo investido de significados
positivos, tais como sereno, tranqüilo, pacífico e "como um passarinho".
Com a intervenção e a mediação de profissionais habilitados, a morte pode
ser transformada em um evento natural e aceito socialmente. A equipe se
preocupa em organizar um ambiente pacífico para o acompanhamento do
mover, considerando que, em seu período pré-agônico,'" o paciente empreende um trabalho para o morrer, análogo ao trabalho de parto:
Setenta e duas horas antes do óbito o doente precisa poupar energias.
Deve-se suspender a dieta do doente pré-agônico, mas isto é difícil de
explicar para a família, é um trabalho que se deve fazer com a família
para preparar para o óbito. Este é um aspecto muito importante no
trabalho com os familiares, que devem saber que aqui não tem material
de reanimação, por fazer parte de nossa proposta. (Médica)
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Período que antecede os últimos momentos de vida, que seria o período agônico.
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A administração do período pré-agônico e agônico confere uma forma social aceitável ao morrer: os profissionais buscam construir um cenário adequado para a morte, amparando emocionalmente os familiares
presentes à ocasião.
A equipe, ao avaliar a aproximação da morte, procura transferir o
paciente, de uma enfermaria com dois leitos, para uma enfermaria privativa. Caso isto não seja possível, uma cortina ou biombo é posicionado de
modo a dar maior privacidade. Cabe ressaltar que esta conduta, além de
prover um espaço mais íntimo aos acompanhantes, evita que o paciente
e cuidador do leito contíguo testemunhem o falecimento, o que é considerado pela equipe prejudicial a estes últimos.
A equipe paliativista, atenta à possibilidade de um percurso difícil até
a morte,' conta com o recurso da sedação terminal:
Acho que a sedação não é para acelerar nem para retardar nada. É usada
para controlar sinais e sintomas que não se consegue controlar com uma
medicação apropriada, ou uma dor que é refratária ou vômitos incoercíveis. Geralmente, a família aceita bem, eles até pedem realmente e
dizem: "isto que a senhora fez agora é realmente o ideal." Porque, geralmente, quando chega neste ponto de você pensar em sedação o paciente já não tem muita autonomia. (Médica)

Na maior parte das vezes que a sedação terminal é necessária, uma
negociação deve ser efetuada entre profissionais e familiares, pois o
doente está com a consciência alterada:
Não sou uma pessoa de muitos escrúpulos para sedar um paciente desde
que entenda claramente que aquilo é um evento final, que não tem mais
o que fazer por este doente, que não posso fazer mais nada, então é

167 Segundo modelo apresentado, há duas modalidades de percurso para o morrer: uma
trajetória de progressiva alteração de consciência e perda das funções corporais, até
que o doente atinja um estágio de sonolência, seguido da morte. A segunda refere-se
à emergência de sintomas exuberantes, como, por exemplo, delírios, agitação e
exteriorização de grande sofrimento físico, quando faz-se necessária uma intervenção
mais intensa dos profissionais.
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sempre uma proposta que eu jogo para família ou para o doente quando ele está lúcido, o que é muito raro. A maioria dos doentes que possuem indicação de sedação terminal já estão comatosos, torporosos, delirantes, já não têm condições de decidir por eles próprios. Mas é sempre uma coisa que eu jogo para as famílias porque entendo que isto é
alívio. Mas, quando fico em dúvida, procuro algum colega para me ajudar a tomar esta decisão. (Médica)

A sedação terminal é uma prática pouco discutida no Brasil, tanto no
meio médico como mais amplamente na sociedade. Os paliativistas se
preocupam em justificar sua necessidade, afastando a hipótese de aceleração da morte:
Existe muita confusão ainda entre o que é sedação terminal, se já não
seria eutanásia ou não. Tem um princípio que o profissional deve seguir: o controle do sofrimento, porque não queremos que ele morra em
sofrimento. A partir do momento que todas as condutas não são suficientes, e o paciente está em agonia, eticamente sou respaldada a fazer
algo para dar alívio ao paciente. Obviamente não sou respaldada para
dar fim à vida do paciente, mas sou respaldada para fazer qualquer procedimento que venha aliviar seu sofrimento. (Médica)

Além de procedimentos médicos, como a sedação terminal, os pariativistas retiram do corpo do doente quaisquer instrumentos invasivos
(sondas e catéteres), para propiciar seu bem-estar. A alimentação e,
mais raramente, a hidratação são suspensas.'" Os mínimos detalhes
do morrer são controlados pela equipe: um ambiente "humanizado",
calmo, no qual familiares são acompanhados e amparados. Uma assisOs familiares se preocupam especialmente com a retirada de alimentação e
hidratação, que poderia levar à morte por fome ou sede. Geralmente, a equipe
informa à família sobre a probabilidade de produção de sintomas e mal-estar do
doente com a insistência da alimentação, especialmente em seus últimos dias de vida.
Em Cuidados Paliativos, a hidratação é mantida por via subcutânea, o que é considerado
como intervenção menos invasiva e desconfortável do que a via endovenosa. Muitas
vezes a hidratação, ainda que os profissionais não a considerem necessária, é mantida
com o intuito de apaziguar os familiares em relação à fantasia de morte em
conseqüência de desidratação.
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tência espiritual é importante neste momento, conforme a opinião de
uma assistente social:
Acho que os familiares precisam de assistência espiritual na hora da
perda, porque quando a pessoa tem uma religião, uma crença, seja no
que for, evangélica, espírita ou católica, nós conseguimos trabalhar mais
sua tranqüilidade. Acho que, quando a pessoa não tem nenhuma crença
é uma faca de dois gumes: ou não se liga, ou fica descompensado. (Assistente social)
No entanto, por vezes, a realização de rituais ou preces religiosas é

percebida como inconveniente ao funcionamento institucional, o que
pode ser ilustrado por um episódio relatado por uma assistente social:
com a piora de uma paciente, sua família pediu autorização para fazer uma
prece em seu quarto, contando com um número maior de visitas do que o
permitido pelas normas hospitalares. Com o consentimento da equipe,
um ritual foi realizado pelos familiares. Para a assistente social:
A paciente, que estava em coma, não ficou nada bem com aquela
prece. Pedi que eles descessem, senti-me mal com aquele ritual e
senti que a paciente também não estava bem. Mandei que eles descessem e eles entenderam numa boa, até porque a paciente ficou mais
agitada. (Assistente social)

Os familiares ficaram ao redor do leito, de mãos dadas, fazendo orações, quando
A paciente chegou a agitar, balançar a cama e tremer, como se estivesse
"baixando o santo". Foi muito estranho, ela estava comatosa, sem responder a nenhum estímulo. (Assistente social)

A instituição não permite mais de duas pessoas visitando simultaneamente um mesmo paciente. A alteração desta norma hospitalar foi consentida em atenção à autonomia e à liberdade religiosa e espiritual dos
familiares. Uma vez que o profissional considere um ritual como transtornando o ambiente institucional, ele é proibido. Evidencia-se que a cons190

trução de um ambiente que possibilite a "boa morte" não deixa espaço
para a expressão dos desejos dos familiares, quando estes são conflitantes com os valores da equipe. O cumprimento das regras institucionais
depende de negociação entre equipe e familiares, no qual o profissional
— referendado por suas próprias crenças — tanto pode permitir como
proibir uma exceção.
A espiritualidade, seja dos pacientes e familiares, seja da própria equipe, é uma referência valorizada pelos paliativistas observados. A maior
parte dos profissionais entrevistados relatou fazer rezas silenciosas, sem
uma expressão visível para outros profissionais, pacientes e familiares,
especialmente no período que antecede a morte. Ao serem indagados
sobre os pedidos nestas orações, responderam "que ele seja aliviado do
seu sofrimento", por exemplo. As preces são sempre dirigidas a Deus,
com pedidos de "que seja bem recebido por Ele, em paz, com tranqüilidade, que seu sofrimento seja aliviado, que Deus tenha piedade". Enquanto a maioria dos profissionais se dirige a Deus, uma médica pede que:
Os irmãos do plano espiritual, que estão vendo o irmão sofrer, que
possam levar aquele irmão para um ambiente de luz, sem sofrimento e
esclarecer o que está acontecendo. Pelas crenças que tenho, é um resgate cármico que tem que ser respeitado. Então, tento amenizar ao máximo o sofrimento, colocando um oxigênio, sedando, dando um remedinho relaxante, e faço uma oração. (Médica)
A maior parte dos paliativistas entrevistados reza silenciosamente,

sem que os familiares do doente percebam suas preces, tendo em vista o
hospital observado ser uma unidade pública, portanto sem qualquer vínculo religioso. No entanto, um técnico de enfermagem relatou que:
No momento do óbito eu rezo baixo. Quando os familiares são cristãos,
rezo baixo, peço para segurar a mão do paciente, para fazer uma corrente
e rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria para que o paciente tenha uma
passagem tranqüila, sem sofrimento. Não exponho minha religião para
ninguém. Aqui dentro sou profissional, se me perguntarem, respondo,
porque não tenho nada a esconder. (Técnico de enfermagem)
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De acordo com a literatura de divulgação do ideário da "boa morte" e
com a produção analítica e crítica sobre os Cuidados Paliativos, os hospices — ingleses, norte-americanos, australianos, franceses ou canadenses — ainda que pertencentes a diversas ordens religiosas, como, por
exemplo, católica, protestante ou budista, se preocupam com o respeito
à liberdade religiosa dos doentes e familiares. Cabe ressaltar, ainda segundo a literatura, que não há necessariamente uma conexão entre o fato
da instituição ser administrada por religiosos e o pertencimento do profissional a uma determinada crença. A prática da reza pelos profissionais
observados, nos momentos que antecedem a morte do doente, constitui
uma característica singular da implementação prática dos Cuidados Paliativos no Brasil, o que pode ser compreendido pelo sincretismo religioso
brasileiro. Ao pretenderem assistir espiritualmente os pacientes e familiares, completam assim a "totalidade", buscando o máximo possível de
controle das circunstâncias do morrer. Indo além, pode-se aventar a hipótese de que, ao rezar pela "partida" do doente "em paz", "sem sofrimento", "sendo recebido por Deus" ou por outras entidades, o profissional estaria autorizando implicitamente a morte do paciente, à semelhança do consentimento de seus familiares.
Após a morte
O trabalho da equipe paliativista não se encerra com a morte do
doente em enfermaria. Com o óbito, são necessárias diversas tarefas:
preparo do corpo, confecção e entrega do atestado de óbito para os
familiares, relatório médico, comunicação à família e gestão das emoções que porventura possam emergir — dos familiares ou dos próprios
profissionais. Há uma divisão do trabalho por categorias: técnicos de
enfermagem preparam o corpo, médicos constatam o óbito e preenchem o atestado e o relatório, assistentes sociais esclarecem os procedimentos necessários ao sepultamento ou cremação.169 Todos os profissionais, independente de sua categoria, amparam e acompanham os
familiares, com a preocupação de manter um ambiente calmo e pacífico
69 A grande maioria dos pacientes que falece no hospital é sepultada, segundo
informação da equipe.
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nas enfermarias, também para não causar transtornos aos demais doentes e familiares. O preparo do corpo é descrito por um técnico de
enfermagem:
Nós preparamos o corpo, limpamos, tamponamos e preparamos
para descer até a morgue. O corpo é preparado aqui na enfermaria.
Caso tenha outro paciente no leito ao lado, nós puxamos a cortina
que faz a divisória e, quando não tem cortina, colocamos um biombo e também tiramos os familiares do outro paciente do quarto,
porque é uma falta de respeito fazer o tamponamento de um óbito
com outro familiar presente, pois eles vão saber que nós vamos
fazer o mesmo procedimento com seu paciente. Enquanto faço este
trabalho converso com o paciente, mesmo ele indo a óbito. Falo
assim, por exemplo: "Dona Maria, a senhora fez partida, então
vim aqui para preparar o corpo — porque o espírito já saiu daquela
matéria, daquele corpo — então faz parte da nossa profissão, e quero
que a senhora vá para perto de Deus, que seu espírito vá para junto Dele. Estou aqui por profissionalismo, não por abuso". (Técnico de enfermagem) m

O diálogo do profissional com o recém falecido, solicitando autorização para a preparação de seu corpo, indica a antítese da "morte social":
após a morte, o doente ainda é tratado pelo técnico de enfermagem como
se estivesse vivo, ou como se "seu espírito" permanecesse presente. Os
cuidados e retirada dos materiais do corpo e a entrega aos familiares de
objetos pessoais do recém falecido são condutas feitas discretamente,
de modo a não produzir transtorno no ambiente hospitalar. Caso tenha
ocorrido algum sangramento, o ambiente é prontamente limpo e reorganizado: a equipe busca construir uma imagem pacífica e asséptica da
170 De acordo com uma assistente social, para residentes ou profissionais recém
chegados, a rotina de preparo do corpo pode ser impactante: "nós já tivemos
enfermeiras residentes aqui que disseram achar muito ruim este trabalho. `Vocês
ficam rindo o dia todo, preparam o corpo como se estivessem fazendo um serviço
diário'. Eu olhei para ela e disse: 'qual é? Pensou que estava num parque de diversões?
Você está em um hospital em que o óbito pode acontecer."
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morte para os familiares.' Todos os procedimentos — preparo do
corpo, retirada de materiais, limpeza e organização do ambiente — constituem um ritual indicativo da continuidade da vida e da rotina institucional, em contraposição à desordem causada pela morte, uma ruptura inexorável. O relato de técnico de enfermagem sobre o tema é ilustrativo:
O mais difícil é quando estamos preparando o corpo e o familiar está
ali, o tempo todo agarrado, não querendo que levem o corpo, porque
ele não acredita que o paciente morreu. (Técnico de enfermagem)

Trata-se de retirar a carga dramática do evento da morte, aceitando-o
como natural. Os procedimentos após o óbito são rotinizados, deixando
pouco tempo e espaço para que os familiares fiquem perto do morto,
apesar de ser um hospital regido pelo ideário da "boa morte") 72 Depois
do preparo do corpo, ele é conduzido à morgue. Curiosamente, uma profissional diz que, neste momento,
Quando ele vai para a morgue, eu falo: 'vai com Deus', quando o paciente sai daqui no pacote, mas não entro junto no elevador não. Não
entro porque já foi bastante ter tido aquela caminhada com ele até ali,
vou no outro elevador. Não tenho medo, mas não quero, não me sinto
bem estando ali ao lado do corpo. Não vou a enterro nenhum dos meus
familiares, nunca entrei em um cemitério. (Assistente social)173
171 Castra, em sua investigação em unidades paliativas na França, observou uma
preocupação da equipe com a apresentação do morto. Os cuidados dos profissionais,
após o óbito, objetivam retirar do corpo qualquer traço de sofrimento, correspondendo
ao projeto de mascarar ou de suprimir as marcas da doença. De acordo com este
autor, por vezes, quando o corpo está frio, o rosto é "trabalhado", modelado para
modificar os traços e disfarçar a expressão da tensão facial (Castra, 2003:326). A
preocupação com estes detalhes não foi observada no Brasil.
2 Diversamente do que ocorre em hospices e em unidades paliativas na Inglaterra,
França, Estados Unidos, Canadá e Austrália, onde os familiares podem permanecer
no quarto, junto ao corpo, por um certo tempo. Sobre o tema, ver Howard e Jupp,
1996; Walter, 1997; Clark e Seymour, 1999 e Castra, 2003.
'73 De acordo com a própria profissional, trata-se de uma escolha pessoal, não
vinculada a qualquer preceito religioso. O "pacote" é um termo frequentemente
utilizado por profissionais de saúde no Brasil, em referência ao corpo já limpo e
preparado.

194

Paradoxalmente neste caso, há uma recusa da profissional em se aproximar do cadáver, apesar de se tratar de assistente social que trabalha
cotidianamente com o processo do morrer.
Usualmente, os paliativistas conversam com os acompanhantes do
morto em uma sala fechada, para que a expressão das emoções se dê sem
que os outros pacientes e familiares percebam, momento em que os diversos integrantes da equipe falam do ocorrido, na sala dos médicos ou
no posto de enfermagem — espaços privativos de profissionais, onde
somente é permitida a entrada de familiares com autorização. Após a
saída dos familiares e do corpo, o quarto é limpo e reorganizado rapidamente, possibilitando sua ocupação imediata.'74
A assistência à "totalidade bio-psico-social-espiritual" dos familiares não é concluída com o óbito. Durante toda a trajetória do familiar, há
uma preocupação da equipe em auxiliar na aceitação da morte, o que é
compreendido como condição necessária à elaboração do luto normal.
Com este propósito, foi criado um espaço institucional destinado ao
acompanhamento dos familiares de doentes falecidos: a "reunião de pósóbito" (encontro mensal, para familiares de pacientes falecidos no mínimo há um mês e no máximo há quatro meses). Esta reunião, coordenada
por uma psicóloga, conta com a presença de diversos profissionais e
geralmente participam cerca de vinte pessoas. As cadeiras do auditório
são organizadas em círculo, de modo que todos participantes possam
ver e serem vistos. Os profissionais não possuem necessariamente um
lugar demarcado, sentando-se ao lado dos familiares. O encontro é iniciado pela fala da psicóloga:
Sabemos que vocês passaram por uma situação dolorosa nos últimos
tempos e agradecemos sua vinda. Compreendemos que não é fácil voltar aqui, pois este hospital está associado à vivências dolorosas, vincu174 Diversamente do que ocorre na unidade paliativa francesa observada por Castra,
quando o quarto permanece sistematicamente desocupado por dois dias (Castra,
2003:330). Para este autor, esta conduta constitui um ritual de passagem dos
profissionais, que permite a transição e elaboração de uma morte a outra. Cabe
destacar algumas diferenças entre a assistência paliativa francesa e brasileira: na
França há uma quantidade maior de serviços de Cuidados Paliativos do que no Brasil
e uma melhor relação quantitativa pacientes/equipe de saúde.
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ladas à perda de um ente querido. Admiramos sua coragem e, como o
trabalho de nossa equipe interdisciplinar não é concluído com a morte
do paciente, gostaríamos de saber como vocês estão lidando com a perda. Em nossa proposta de assistência, vocês são muito importantes, e
estamos aqui para ajudá-los neste momento difícil. (Psicóloga)

Em seguida, a coordenadora solicita que todos se identifiquem (inclusive os profissionais) e compartilhem o percurso vivido no acompanhamento do familiar falecido. Com o estímulo da psicóloga, algum
familiar inicia seu relato sobre a trajetória do doente: os primeiros indícios do adoecimento, a procura por assistência médica, a prescrição de
exames até a conclusão médica e comunicação do diagnóstico. Em seguida, é apresentado o tratamento para a cura da doença e as reações
emocionais do próprio paciente e dos familiares: depressão, revolta ou
coragem. São comentados os efeitos colaterais do tratamento. Por vezes, a história relatada por um participante do grupo estimula a expressão de outros familiares, que tomam a palavra, comentando semelhanças e diferenças com o vivido em suas famílias. À medida que os familiares apresentam seus relatos, a psicóloga ou outro profissional faz
comentários.
Quando o relato toca no momento do segundo diagnóstico — a impossibilidade de cura, seguida do encaminhamento do paciente para o
hospital de Cuidados Paliativos — há uma mudança no clima da reunião.
Os familiares geralmente ficam muito emocionados, ao relembrar a notícia
do médico sobre o esgotamento dos recursos para a cura. Diversos participantes choram diante do que a psicóloga toma a palavra, dizendo
compreender a dificuldade de recordar uni inomern-Q 4610 d010rpso• Em
seguida, a c901-derldd0111 estimula o relato do último período de vida do
doente, valorizando os cuidados prestados pelos familiares.
O tema central da reunião passa, então, a ser o processo de negociação dos desejos do paciente, sua consciência do avanço da doença e
aceitação — ou recusa — da morte. Por vezes, surgem► situações referentes
à gestão de conflitos relativos aos cuidados do doente ou a interesses
financ'eiros. Por fim, os familiares contam com detalhes os últimos momentos de vida de seu parente. O encontro atinge um clímax emocional:
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diversos participantes choram — familiares e profissionais — ao rememorar a perda. Alguns familiares expõem seu sentimento de culpa por não
terem atendido os pedidos do doente como, por exemplo, o episódio
vivido pela mãe de uma jovem que, ao piorar, foi levada por vizinhos ao
posto de emergência mais próximo à residência, onde faleceu. Apesar do
pedido da filha, a mãe não compartilhou seus últimos momentos:
Não fui com ela ao hospital, não suportei ir. Nós nos abraçamos antes
dela sair de casa, e ela dizia "vem comigo, mãe, me ajuda", mas não
consegui, não tinha como ajudá-la. Ainda sinto até hoje como o coração
dela batia fraco e rápido, junto do meu, sinto dentro do meu peito. Me
arrependo, mas era demais para mim. Me despedi dela em casa. (Mãe
de paciente falecida)

Este relato comoveu especialmente a todos os presentes. Diante do
arrependimento da senhora, a psicóloga disse-lhe:
Não há porque sentir culpa, pois todos temos um limite pessoal. Além
do mais, a senhora conseguiu despedir-se de sua filha e guardar dentro
do seu coração a imagem e a sensação do coração dela ainda vivo. A
senhora não podia ajudá-la além de tudo que já tinha feito. O importante agora é guardar esta lembrança, transformar a dor em saudade, sem
culpa. (Psicóloga)

Diante da expressão — emocionada — do momento da morte, a psicóloga explicita o principal objetivo do encontro: propiciar a "transformação da dor em saudade" ou, em linguagem psicológica, possibilitar uma
elaboração saudável da perda e prevenir o luto patológico. Para dar conta desta tarefa, a coordenãdôrft preoiSe um exercício de visualização: os
participantes devem dar as mãos aos seus vizinhos, fechar os olhos e

imaginar uma caminhada em uma paisagem bonita, em direção a algo que
desejem muito. A psicóloga reduz a iluminação da sala e fala em um tom
de voz calmo e apaziguador, estimulando que todos prestem atenção à
respiração, buscando relaxar e concentrar-se na beleza da paisagem, no
bem-estar por ela produzido e na satisfação ao encontrar o objeto ou a
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cena desejada. A coordenadora permanece de olhos abertos, observando o comportamento dos presentes e, quando estima que todos tenham
concluído o exercício, pede que abram os olhos e apresentem as metas
desejadas. Todos os participantes — inclusive a coordenadora, os profissionais e a observadora — devem contar o que imaginaram e as razões da
escolha.
Por fim, a reunião é concluída pela mensagem veiculada pela psicóloga, reconhecendo a dor da perda, a continuidade do fluxo da vida, a
permanência de laços sociais e afetivos significativos, que possibilitam
"seguir na caminhada da vida", especialmente quando "temos desejos e
metas". A lembrança do morto pode permanecer, no dizer da coordenadora, como "uma doce saudade". A psicóloga encerra o encontro, agradecendo a participação e o interesse dos presentes, anunciando e convidando a todos para a próxima reunião, a ser realizada no mês seguinte.
Em seguida, os profissionais aplaudem e estimulam o aplauso dos familiares, após o que a coordenadora solicita que todos se abracem e convida para um lanche.'"
Os familiares agradecem a atenção dos profissionais, destacando a
qualidade de seu trabalho, especialmente no que se refere à relação equipe/paciente/familiares. Diante desta manifestação, os paliativistas respondem, demonstrando satisfação pelo reconhecimento de seu trabalho: "não fizemos mais do que nossa obrigação, isto só foi possível
graças a vocês, familiares". Depois do lanche e saída dos familiares, há
uma outra reunião entre os profissionais para avaliação do encontro,
troca de informações e a tomada de alguma providência como, por exemplo, encaminhamento de familiar ao voluntariado para fornecimento de
cesta básica.
Em suma, o convite da equipe para que os familiares enlutados voltem ao hospital busca a dissociação da imagem da instituição e de sua
equipe, do pesar vivido pela perda do doente. A reunião de "pós-óbito"
é um espaço para a elaboração do luto — não apenas dos familiares, mas
de todos os atores sociais, entre os quais se incluem os profissionais. O
15 A finalização da reunião com aplausos e abraços assemelha-se ao formato de
eventos vinculados às terapias alternativas e à Nova Era.
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retorno dos familiares ao hospital e as manifestações de seu reconhecimento ao trabalho são indicativos de uma boa conclusão do trabalho em
Cuidados Paliativos, o que causa satisfação à equipe.
Gestão das emoções
A atenção às relações pessoais entre os envolvidos no processo do
morrer é um aspecto central na assistência paliativa. A proposta de "cuidar de quem ninguém quer cuidar", com disponibilidade para escuta é
remetida a um modelo ideal de atitudes. O primado do relacional, a valorização das trocas afetivas e da expressão dos sentimentos podem conduzir à emergência de emoções nos próprios profissionais. Neste contexto, os paliativistas devem definir claramente os limites entre sua vida
pessoal e profissional, para obter o equilíbrio entre a objetividade indispensável à rotina institucional e a assistência ao sofrimento dos doentes
e seus familiares. Para uma médica, "O mais difícil é não sentir pena das
pessoas, não se envolver e manter sua postura profissional".
Segundo o protocolo de comunicação, o profissional deve estimular
a expressão de sentimentos e estar atento às possíveis demandas emocionais da clientela (doentes e familiares) — mantendo uma postura profissional.'76 Para a equipe observada, o diferencial dos Cuidados Paliativos, em relação ao modelo assistencial curativo, é o foco da atenção:
assistem à "totalidade bio-psico-social-espiritual" do paciente, enquanto as outras especialidades enfocam somente a enfermidade. Relembrando as considerações de uma médica, nenhum profissional estaria previamente habilitado a lidar com o sofrimento do outro, pois este "preparo
apenas pode ser alcançado através de vivência pessoal".
Todos os profissionais recém chegados ao hospital de Cuidados Paliativos são treinados e participam de um curso. O objetivo não é apenas a
apreensão de conhecimentos teóricos, mas a incorporação de um ethos
específico. Eles são instruídos sobre as técnicas para o controle dos sintomas e acompanham os paliativistas (mais experientes) nos atendimentos.
176 Segundo Le Breton (1998:133), os profissionais de saúde, no enfrentamento
cotidiano do sofrimento, devem dominar sua tendência à empatia, para não chorar
pelo destino de seus pacientes. Um dos marcos da identidade profissional seria o
posicionamento a uma distância afetiva adequada.

199

A observação etnográfica foi realizada em dois períodos separados
por um certo intervalo de tempo. Assim, foi possível constatar a mudança de comportamento de alguns profissionais como, por exemplo, uma
médica. No primeiro período, esta profissional iniciava seu trabalho no
hospital. Certo dia, ao entrar em uma enfermaria para a visita, ela disse,
contrariada, dirigindo-se a duas pacientes internadas: "Por que estão
chorando? Não quero ver ninguém chorando aqui! Todo mundo sorrindo! E tem motivo para chorar?" 177 No segundo período, observei uma
mudança radical em sua atitude, ao passar não somente a acolher a demonstração dos sentimentos dos doentes e familiares, como também a
chorar com eles em diversas situações. Pode-se afirmar com David Le
Breton que as mesmas circunstâncias desencadeiam comportamentos
afetivos diferentes, de acordo com o ambiente no qual o indivíduo está
inserido.'" A médica se tornou uma paliativista, ao apreender o ideário
da "boa morte" e o tom emocional adequado.
A incorporação desta identidade determina, intrinsecamente, um novo
modo de gestão das emoções, vinculado à construção de novas representações para o morrer. A morte passa a ser significada como "conseqüência natural da vida" e o viver deve ser celebrado e valorizado, pois,
segundo um profissional, "enquanto há vida, que seja vivida com intensidade e qualidade". Para tal, o Programa de Humanização do hospital
promove mensalmente reuniões comemorativas, com brincadeiras e premiação do funcionário "sorriso" do mês. Segundo uma médica, é importante "transmitir a importância das comemorações para o paciente". Alguns profissionais estimulam encontros sociais entre os membros da
equipe: há uma afirmação constante do valor da vida e da conexão com o
viver. Tal atitude provavelmente é uma defesa emocional dos profissionais, frente ao sofrimento e às perdas vividas cotidianamente.
Os paliativistas têm consciência da necessidade de novos modos de
administração de suas vidas pessoais. A maior parte dos entrevistados
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As duas pacientes tentaram responder, justificando os motivos do choro, ao que a
médica disse: "não quero saber, vamos parar logo com esta choradeira!".
178 Le Breton, 1995:150.
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recorreu a formas consideradas mais produtivas e adequadas: alguns
iniciaram ou retornaram a atendimentos psicanalíticos ou psicológicos.
Outros, a novas organizações de sua vida, incluindo atividades tidas
como gratificantes, como a prática de esportes ou ainda: "Às vezes, saio
daqui, vou no shopping e não compro uma agulha. Vou entrando para
ver gente bonita, colorida, saudável, gente se divertindo".
Uma pequena parcela dos entrevistados se referiu ao desejo de um
maior trabalho espiritual e ao pouco tempo disponível para esta atividade. Para uma técnica de enfermagem, por vezes, os sentimentos despertados por alguma situação no hospital permanecem após a jornada de
trabalho:
A morte não é uma coisa atraente. Temos dias com problemas e dias
mais alegres. Então, quando se chega aqui e se encara três, quatro óbitos, é difícil, fico meio para baixo. Vou para casa ver novela com meu
marido e, quando passa alguma cena triste, ele muda de canal para que
eu não veja. (Técnica de enfermagem)
Este relato demonstra uma dificuldade de afastar os sentimentos
dolorosos provenientes de seu trabalho no hospital, de sua vida pessoal — a ponto de seu marido intervir, buscando protegê-la de cenas
tristes.
Os profissionais são instruídos sobre os riscos de adoecimento durante o treinamento, quando a Síndrome de Burn Out é explicada detalhadamente por uma psicóloga. As melhores formas de prevenção são apresentadas: a importância de uma vida social com lazer e a expressão das
emoções e dos conflitos é ressaltada. Se possível, ela aconselha que
"procurem seu colega, conversem, não guardem mágoas e rancores". Os
profissionais se preocupam com a possibilidade de doença e quando
algum colega falta ao trabalho. Comentários como: "você está se cuidando bem?" ou "acho que deveria trabalhar menos" são muito freqüentes.
O paliativista deve estar atento a uma possível emergência de sintomas da patologia descrita (Síndrome de Burn Out): assim, ele se transforma em um observador de comportamentos — de seus colegas e de si
próprio. O pertencimento à equipe confere a cada integrante uma nova
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tarefa: zelar pelo equilíbrio emocional de todos. Trata-se, pois, de uma
expansão das suas atribuições, não estando mais apenas voltada à assistência à "totalidade bio-psico-social-espiritual" (dos doentes e familiares), como alcançando os próprios membros da equipe. Via de regra, há
um clima de solidariedade, independente da categoria profissional: caso
algum paliativista necessite se ausentar, prontamente é substituído, sem
conflitos.
A construção de uma identidade comum a todos é constantemente
reforçada, em cursos, treinamentos, reuniões formais e informais, legitimando sua especialidade — os Cuidados Paliativos — frente a outras
especialidades ou hospitais. Esta identidade de paliativista é reafirmada
pelos conhecimentos técnicos conjugados à competência no cuidar da
totalidade, incluindo necessariamente o universo relacional e afetivo. A
instituição deve funcionar, sejam quais forem os sentimentos de seus
profissionais diante de cada situação emergente.
O paliativista aprende, muitas vezes, por tentativas e erros, a se comportar adequadamente neste hospital. Caso isto não aconteça, estará
sujeito à recriminação de um colega, o que pode ser ilustrado por um
episódio observado. Duas enfermeiras conversavam e riam, em tom de
voz mais alto, no corredor, quando uma médica se dirigiu a elas, perguntando se havia algum problema, ao que elas responderam que apenas
comentavam sobre uma festa. A médica disse: "e precisam falar e rir tão
alto?". Assim, a expressão das emoções — um dos requisitos do modelo
da "boa morte" — é sujeita a controle. O riso ou o choro em tom de voz
mais alto é, via de regra, objeto de repreensão. Conforme dito anteriormente, por vezes, o ethos pacífico e acolhedor dos hospices se choca
com a exteriorização de determinados sentimentos, especialmente o de
raiva.'79
Um episódio relatado por uma assistente social é significativo: certo
dia, o filho de uma paciente "invadiu" o posto de enfermagem, afrontando todos os profissionais que ali se encontravam. Agrediu verbalmente
e, "quase fisicamente" a paliativista, que solicitou a presença do segurança do hospital. A partir de então, este familiar foi proibido de visitar a
179

Walter, 1997:132.
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mãe internada. A assistente social concluiu seu relato com estas palavras: "na próxima encarnação, venho de paisagista", referindo-se aos
conflitos a serem administrados na assistência paliativa. Diante de situações análogas à descrita, é utilizado o mesmo recurso de repressão, o
que conduz à indagação: trata-se de acolher ou de domesticar a expressão emocional? Ou ambas as condutas?
Segundo uma médica, a revolta e a raiva são expressas por familiares,
enquanto a maior parte dos pacientes demonstra gratidão pelos cuidados da equipe:
O paciente fica grato pelo carinho, por ser tocado por nós. Mesmo ele
sabendo que não tem mais tratamento para curar a doença, ele percebe
que ele não é uma coisa, não é um boneco que quebrou e vai ser jogado
fora. (Médica)
De acordo com outra médica, alguns doentes "gritam" de dor, mas ao
receberem atenção de algum profissional, a dor "melhora". Para ela, estes
pacientes apresentam o estado denominado por Saunders como "dor
total", quando a dor física conjuga-se à dor psíquica ou à depressão. Os
profissionais dedicam maior atenção a estes doentes,'" não somente
para controlar seus sintomas, como também diminuir a mobilização de
outros pacientes e de seus acompanhantes, expostos a gritos e gemidos.
O ambiente do hospital deve permanecer calmo e pacífico.
A tentativa de "humanizar" o processo do morrer e prestar uma
assistência singularizada determina uma administração das relações
interpessoais em um enquadramento apropriado. Em concordância com
Le Breton,m é necessária a construção de um quadro de referência na
constituição do profissionalismo da equipe, que não exclua a possibilidade de proximidade mas, ao mesmo tempo, proporcione uma distância
na medida adequada. Para este autor, certas profissões exigem um controle maior de si para não se deixar envolver pela dor do outro e não

2° Quando não é possível aos profissionais uma dedicação maior a estes doentes, os
voluntários são demandados a atendê-los.
ISI Le Breton, 1998:119.
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recorrer à indiferença como defesa pessoal — o que corresponde ao modelo ideal do paliativista. A gestão dos afetos é assim um aspecto relevante em sua atividade: todos devem estar atentos aos próprios sentimentos e ao de seus próximos — colegas, pacientes ou familiares.
Diversamente de outras equipes de saúde que constroem uma rotina
institucionalizada na qual importa apenas a eficácia técnica, a equipe
paliativista se volta ao contato com os próprios sentimentos e os de sua
clientela. Geralmente, os profissionais de saúde formulam estratégias
auto-defensivas em seu trabalho, como a preeminência dada às tarefas
técnicas, à hiperatividade ou à indiferença afetiva, propiciadas por um
distanciamento excessivo do drama vivido pelo doente.m Tais atitudes,
tão correntes na maior parte dos hospitais, são inadequadas em uma
unidade paliativa, onde é imprescindível uma relação equipe/paciente
com espaço para demandas emocionais. Um envolvimento além das fronteiras administráveis pelo paliativista, por vezes não pode ser evitado:
Tive um paciente jovem, de 19 anos, muito bonito, que era noivo.
Sua noiva era linda, ficava o tempo todo com ele. Ele tinha metástase
pulmonar, tinha muita dispnéia, sofria muito e, a cada plantão meu,
ele estava pior, e eu pensava: "Ai, meu Deus, este paciente ainda
está aí, tomara que ele não morra hoje comigo". Ele ficou assim,
morrendo, uns três plantões e, no quarto plantão, o paciente morreu
comigo. Foi horrível, porque eu não queria estar ali naquela hora. Aí,
foi horrível, a família toda chorando, gritando, eu não agüentei, comecei a chorar também, tinha que sair dali. Entrei no posto de enfermagem e chorei muito, tive vontade de desistir. (Técnica de enfermagem)

O profissional deve se aproximar de seu paciente para "conquistar
sua confiança", possibilitando a expressão de seus desejos e o trabalho
do "resgate". Paradoxalmente, ele deve manter uma distância para preservar sua identidade profissional, buscando um ponto de equilíbrio em
182 Castra, 2003:283. Sobre o tema da gestão das emoções no hospital, cito, em
especial, os trabalhos de: Strauss, 1963; Sudnow, 1967; Pitta, 1991; Herzlich, 1993;
Rasia, 1996; Bonet, 1996; Souza, 1998; Anue, 1998; Menezes, 2000a, entre outros.
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um jogo que compreende novos posicionamentos a cada situação. Sem
dúvida, uma tarefa complexa, a do paliativista: manter seu lugar e identidade profissionais em um permanente processo de diferenciação com o
doente e, paralelamente, afirmar sua proximidade e capacidade de identificação com o processo doloroso vivido por pacientes e familiares. A
"humanização" da assistência deve ser administrada pela busca incessante de novos posicionamentos individuais e coletivos, levando a
uma aproximação, seguida por um afastamento. De acordo com Michel
Castra, '83 este duplo movimento dos profissionais pode ser interpretado
como uma forma de elaboração simbólica de uma separação próxima.
Para Maud Mannoni, a morte é inominável e contém um temor que não
pode ser apreendido pela consciência humana.' 84
Os paliativistas são confrontados cotidianamente com o sofrimento
e a morte.'" Para que possam exercer seu papel, devem construir novas
representações sobre o processo do morrer e incorporar novas formas
de comportamento emocional. Alguns profissionais, ao ingressarem
neste hospital, sofreram um forte impacto com a quantidade de falecimentos:
Quando vim para cá, tive dificuldade, mas agora não tenho mais. Em
um dia, haviam quatorze doentes na enfermaria e, no dia seguinte, apenas dez — quatro tinham morrido de um dia para o outro. No início, foi
difícil, mas depois a gente se habitua. Além do mais, depois de um tempo

23 Castra, 2003:287.
Mannoni, 1995:133.
Todos os profissionais de saúde, não apenas os paliativistas, enfrentam o sofrimento
e a morte. A diferença consiste na freqüência cotidiana do contato com doentes FPT
e nas formas de lidar com eles. Os profissionais de saúde atravessam um dos rituais de
passagem mais longos do mundo ocidental: o processo de socialização na medicina
(Becker, 1992:4). De acordo com diversos autores, tal processo não consiste apenas
na incorporação de novos conhecimentos, nem se restringe à discussão dos aspectos
inerentes à base técnica, mas é um processo vivencial de aprender a habitar em um
mundo novo, construtor de um habitus (Menezes, 2001a:117). A postura profissional
e as formas de reação face ao contato com a morte, a contenção da emoção e dos
sentimentos constituem características do habitus médico. Sobre o tema, ver Fox,
1988; 1989; Camargo, 1992; Schraiber, 1993; Good et al., 1993; Commelles, 1994;
Machado, 1995; Bonet, 1996; Carapinheiro, 1998; Souza, 1998, entre outros.
184
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você consegue ver melhor os doentes que estão morrendo, você fica
mais experiente. (Médica)

O profissional passa a não se surpreender com a morte, ao aprender
uma expertise técnica capaz de habilitá-lo a avaliar precisamente — ou
com o máximo possível de precisão — a expectativa do tempo de vida
ainda restante. Assim, o profissional consegue se acostumar com o número elevado de mortes diárias. Contudo, por vezes, surgem situações
que escapam à possibilidade de controle emocional, como, por exemplo,
em um dia marcante, no qual faleceram seis doentes, em um curto intervalo de tempo. De acordo com diversos relatos,'" este episódio, "foi demais" e "nós sentamos e choramos com os familiares", pois "era só o que
podíamos fazer". A fala de uma psicóloga é ilustrativa:
Uma vez, tivemos seis óbitos no mesmo dia. No final deste dia falei:
"amanhã vou pegar uma cestinha e vou vender empadinha na praia,
porque acho que vai ser menos difícil". Porque, seis óbitos dá para
jogar a toalha. Mas o que estava querendo dizer é que foram seis
mortes, não foram seis óbitos, foram seis mortes, o que é como você
morrer seis vezes e, ainda tentar falar alguma coisa. (Psicóloga)

Diante da quantidade e proximidade dos falecimentos, não foi possível o controle das emoções da equipe: muitos choraram, talvez não apenas pela tristeza sentida em relação às perdas, mas, provavelmente, como
manifestação dos sentimentos de fracasso e impotência referentes ao
domínio das circunstâncias do morrer. Este relato indica a dificuldade da
tarefa e o ônus emocional no trabalho com a morte. Cabe ressaltar que, por
vezes, alguns membros da equipe choram, sensibilizados com o sofrimento dos doentes ou familiares. Mas diversamente do episódio descrito,
trata-se de um choro contido — o que é aceito e valorizado pela equipe.
Ao chorarem na presença de familiares, os paliativistas transmitem
uma imagem inovadora de profissional de saúde. A fala de uma familiar,
186 Diversos paliativistas referiram-se a esta situação, tanto em conversas informais
como em entrevista.
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surpresa com o choro de uma médica, em reunião de pós-óbito, é ilustrativa: "Nunca pensei que médico chorasse". Como resposta, a psicóloga
disse que "médico também é gente", ao que a familiar replicou: "mas não
imaginava que médico sofresse como a gente". Não se trata, portanto,
apenas da construção de novas representações da morte, mas de um
processo que inclui uma nova imagem do profissional, uma qualidade
inovadora na relação equipe de saúde/doente/familiares. Indo além, é
uma produção e difusão de modalidades diferentes de controle e expressão das emoções.
No momento da morte, a emergência das emoções não é exclusiva da
equipe: os familiares ficam emocionados e, na maior parte das vezes, os
paliativistas são receptivos e estimulam a expressão dos sentimentos. O
choro é acolhido, desde que seja discreto e não ultrapasse o tom adequado. No entanto, quando o familiar apresenta dificuldades na contenção
de suas emoções como, por exemplo, um filho desesperado se agarrando
ao corpo do pai, impedindo seu preparo e transporte para a morgue, a
equipe, preservando as regras hospitalares, intervém ativamente.
Um outro tipo de emoção pode emergir no momento da morte: a
raiva, usualmente direcionada à equipe. Por mais que as famílias sejam
informadas que o hospital não possui material de reanimação ou unidade de tratamento intensivo, os familiares podem ficar extremamente
angustiados e solicitar que os médicos ressuscitem o doente. E, diante
da recusa, tentam até agredi-los. Os paliativistas tendem a compreender o sentimento de revolta do familiar e oferecem medicação calmante,
nestas ocasiões. Após a catarse, o familiar geralmente se arrepende e
aceita, envergonhado, a ajuda da equipe, o uso do medicamento ou
uma conversa.
Não restam dúvidas sobre a construção de formas inovadoras de
administração das emoções dos profissionais diante da morte. Em busca
de uma nova representação social da morte, os paliativistas utilizam expressões e termos distintos dos de seus colegas de outras especialidades, tais como: "descansou", "acabou o sofrimento", "graças a Deus,
finalmente" e "fez a passagem".
O modelo da "boa morte" valoriza a subjetividade, a sensibilidade, a
receptividade, a relação interpessoal e a expressão das emoções — valo207

res tradicionalmente associados ao universo feminino.'" A representação histórica e social das emoções é intimamente vinculada ao domínio
feminino, enquanto a razão e a lógica são referidas ao universo masculino. A educação, a assistência às crianças, as obras de beneficência e os
cuidados são atividades identificadas como pertencendo ao universo
das mulheres. Segundo Colin Campbell,'" o papel da mulher, especialmente aquela da classe média, há muito foi definido em função da sensitividade ou sensibilidade emocional, principalmente com relação a emoções como piedade, suavidade, amabilidade, mais particularmente com
crianças, deficientes, idosos e doentes.
A proposta dos Cuidados Paliativos surgiu em contraposição ao poder
médico, caracterizado pelos valores da objetividade, competência, técnica
e ação — indicativos do universo masculino. A partir destas proposições,
pode-se considerar que os Cuidados Paliativos constituem uma atividade
assistencial eminentemente feminina, o que é indicado por uma médica:
Talvez os Cuidados Paliativos sejam uma especialidade que tenha mais
mulheres do que homens. As mulheres são mais sensíveis, os homens
são mais práticos, eles gostam mais de atividades nas quais possam
tomar decisões, como cirurgia e cura. A mulher tem mais o lado maternal, isto é certo: Deus deu a maternidade para a mulher. (Médica)

187 Cabe lembrar que os acompanhantes de pacientes internados e os profissionais do
hospital observado, em sua maior parte, são mulheres. Os estudos das ciências sociais
mostram que há uma divisão de espaços e de tarefas de acordo com o gênero: à
mulher, cabe o espaço doméstico, as tarefas relativas a este espaço e o cuidado da
prole. Ao homem, compete o espaço público, o trabalho não doméstico e o encargo
da subsistência da prole (DaMatta, 1987:31; Duarte, 1986:174). A partir desta
divisão, há uma construção de campos profissionais "femininos" e "masculinos".
Por maiores que tenham sido as conquistas da mulher, especialmente no século XX,
uma hierarquia das profissões remetida ao gênero permanece. Apesar da liberdade de
acesso das mulheres à profissão médica, desde o século XIX, há uma hierarquia
baseada no gênero que delimita a atuação destas profissionais em determinadas áreas.
Isso se reflete na definição de especialidades mais femininas, como a pediatria, a
obstetrícia e a ginecologia, ou na relação entre médicos homens e enfermeiras
mulheres (Rohden, 2001:94).
'88 Campbell, 2001:314.
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Esta mesma médica alerta aos perigos da sensibilidade feminina, dizendo que:
Às vezes, você tem que ter cuidado para não ser sensível demais, não
ser maternal demais. Tem momento em que é preciso ser incisivo, se
colocar na postura de profissional. (Médica)

A fala de uma enfermeira explicita também a associação entre Cuidados Paliativos e a imagem feminina:
A maior parte dos doentes que recebemos provém da clínica de cabeça e
pescoço do INCA, que é uma clínica muito machista. Para facilitar o encaminhamento, nós convidamos os médicos desta clínica para conhecerem o nosso hospital: fizemos um almoço para eles. Era aquele monte de
homens e aqui nós éramos só mulheres. O chefe do serviço deles disse:
"Agora estou entendendo porque aqui é tão bonitinho, arrumadinho e
organizadinho: porque vocês só têm mulheres". Respondi a ele: 'Pois
é, nós, além de sermos ótimas donas de casa, também somos excelentes
executivas porque nossos indicadores apontam que todas as metas foram alcançadas'. Mostrei a eles nossos resultados. (Enfermeira) 189

A pioneira da causa da "boa morte", Cicely Saunders, originariamente enfermeira, formou-se posteriormente em medicina, talvez em busca de
reconhecimento profissional, à ascensão hierárquica no campo das profissões. Os Cuidados Paliativos são exercidos no Brasil por uma grande
maioria de profissionais do sexo feminino.'9° Uma vez que esta proposta
recente é freqüentemente desqualificada pelos profissionais de outras
especialidades, tal depreciação pode estar vinculada à feminilização des-

189 Cabe ressaltar, no relato da enfermeira, a referência às "boas donas de casa",
aludindo à divisão dos espaços sociais segundo o gênero (DaMatta, 1987:31). A fala
da enfermeira remete também à consideração de que a estética ambiental é
responsabilidade de profissionais mulheres. Sobre a sensibilidade estética da mulher,
ver Campbell, 2001:315.
'9° Diversamente do que ocorre na França e Inglaterra: nestes países há uma divisão
de sexo na equipe: os médicos são, em sua maior parte, homens. As profissionais
mulheres geralmente pertencem a outras categorias (Castra, 2003:297).
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te campo de atuação. E, ainda, a desvalorização desta modalidade assistencial se deve à conjugação do cuidar com o morrer. Trata-se da inclusão de uma atividade eminentemente feminina — o cuidar — no campo do
exercício profissional médico.
A tarefa dos paliativistas é voltada à construção cotidiana de um final
de vida adequado aos padrões atuais de sensibilidade — o que compreende intrinsecamente um controle dos afetos. Sob esta ótica, inscreve-se
plenamente no processo civilizador descrito por Elias,`' que enfatiza a
crescente necessidade social de autocontrole e distanciamento emocional, indicadores das mudanças das relações do homem com seu corpo e,
consequentemente, com sua morte. Os valores morais veiculados pelo
discurso dos paliativistas sobre o final da vida podem ser compreendidos à luz da leitura de Elias: trata-se de uma nova forma de regulação
social e emocional. A construção de uma imagem serena e aceita da morte, conjugada à expressão adequada de sentimentos dos que assistem ao
moribundo reforça o imperativo de um controle de si civilizado. Assim, os
Cuidados Paliativos correspondem a um novo dispositivo social de domínio das emoções diante da morte.

191 Elias, 1997.
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