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Quando alguém falava que “NÃO HÁ 

MAIS NADA A FAZER”, refutava que 

“AINDA HÁ MUITO A FAZER”. (Cicely 

Saunders) 

 

Todas as pessoas deveriam ter direito de, 

antes de morrer, ter tempo para dizer 

“Desculpe”, “Obrigado”, “Te amo” e 

“Adeus”. (Cicely Saunders) 

 

“O homem é o criador de sua vida como 

vida humana. Amolda as circunstancias 

conforme sua vontade e necessidade, e 

nunca se encontra desorientado, a não 

ser diante da MORTE, e não importa para 

quantas doenças o homem ache cura, a 

mortalidade não se dobra à sua 

ASTÚCIA”. (Hans Jonas) 
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RESUMO 

 

MONTANHER, Lucilene, Cuidados Paliativos uma Construção da 
Dignidade Humana. Trabalho de Conclusão de Curso (Monografia - 
Graduação em Direito). Faculdade Cidade Verde – FCV, 2018. 
 

 

Os cuidados paliativos, diferente do paradigma de cura da ciência medica, 
passam a existir quando não há mais possibilidade de recuperação, e passa se 
buscar a valorização da qualidade de vida das pessoas, portanto, tem como 
princípio fundamental o cuidado integral e o respeito à autonomia, “escolha” do 
paciente em relação ao seu próprio processo de morrer. Como também, 
abordar a história dos cuidados paliativos, a bioética e a importância na 
formação dos profissionais na área da saúde. A responsabilidade de todos para 
o cuidado com o outro, no momento em que se precisa, quando se está 
“vulnerável”. Já para Hans Jonas, a criança constitui-se o modelo de toda a 
responsabilidade, à medida que necessita de cuidado, por ser frágil. Portanto 
somente com o desenvolvimento moral do homem poderá decorrer de objeto a 
sujeito de responsabilidade. Pensar em responsabilidade de cuidar do próximo, 
é uma caminhada muito árdua, mas que pretendo abordar neste trabalho. 
Este trabalho tem como objetivo pensar no ser humano de forma integral e não 
só biológica e que o prolongamento da vida nem sempre está associado a 
saúde, felicidade e qualidade, mas também com o sofrimento, dor, doenças, os 
medos e aflições que são grandes quando deparamos em um leito de hospital, 
abrigos ou até mesmos em sua casa. Demonstrar como a bioética olha o ser 
humano como o bem mais precioso e como encontrar meios de buscar e 
compreender o seu direito de escolha do paciente e a responsabilidade de 
cada ser humano com o outro, não somente no momento da morte, mas 
aceitação do processo da morte como estágio final da vida, contudo com 
DIGNIDADE e aceitar que somos todos FINITOS. 
 

 

Palavras-chave: cuidados paliativos, bioética, formação profissional, processo 
de morte e de morrer, dignidade, direito escolha. 
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ABSTRACT 

 

MONTANHER, Lucilene, Palliative Care a Construction of Human Dignity. 
Course Completion Work (Monography - Law Degree). Faculdade Cidade 
Verde - FCV, 2018. 
 

 

The slightest carefulness, different of paragon of medical science´s cure, start 
to exist when don´t have more possibility of revival, and start to seek the 
appreciation of people´s quality life, hence, has like essential principle the high-
minded carefulness and the respect to autonomy, ´choice´´ of patient in relation 
with their own process of die. Like too, accost   the history of slightest 
carefulness, the bioethics and the importance on professional´s formation at 
health´s area. The responsibility of everyone for the care with the other, on the 
moment that need, when is vulnerable. Already for Hans Jonas, the children 
constitute the model off all the responsibility, like need carefulness, account be 
fragile. Hence, just with the development moral of the man will can become of 
object to responsibility´s   guy.  Think in responsibility in see to the next is a way 
very arduous, but wich i want to accost   in this project. This work has like 
objective think in the human in complete shape and doesn´t just the biological 
and than the life´s prolongation nor always is incorporated to health, happines 
and quality, but with the suffering too, with the pain, sick, the fear and affliction 
wich are big when come across in a hospital bed, shelter or even in your house. 
Exhibit like the bioethics look the human like the most precious thing and how 
find environment of seek and understand your straight of patient´s choice and 
the responsibility of each human with the other, don´t just in death´s moment, 
but accept of the death´s process like end stage of life, but with DIGNITY and 
accept that we are all FINITES. 
 

 

Key words: Slightest Carefulness, Bioethics, Professional Formation,Death´s 
Process and of Die,Dignity, Right-Choice. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

 

Cuidado com o outro, palavra simples de se dizer, mas muito difícil de 

compreender, quando deparamos com a doença, sofrimento, dor, angustia, 

medo de morrer, da perda, tudo o que envolve o paciente no momento em que 

está completamente vulnerável. 

A responsabilidade de todos para o cuidado com o outro, no momento 

em que se precisa, quando se está “vulnerável”, e o cuidado paliativo está 

presente neste momento. 

Para Robert Spaemann considera:  

 

Esta responsabilidade não se fundamenta nem sobre um 
princípio, nem sobre uma máxima, mas sim numa percepção. 
Porque a criança existe, e porque ela precisa de sua mãe, eis 
aí o que explica o fato de a mãe existir para ela, sem que para 
isto precise haver intermediação de qualquer princípio que 
seja. (ZANCANARO, 2010 apud SPAEMANN, 1996, p. 283)  

 

Existe uma maneira de amenizar este sofrimento do paciente, não 

necessariamente que seja em um leito de hospital, podendo ser na própria 

casa no convívio com a família, o paciente tem como ter os cuidados 

necessários para o alivio da dor e conforto, esta é uma porta de “esperança” 

para se buscar uma qualidade de vida que podemos chamar de “cuidados 

paliativos”, enquanto se espera o seu tempo neste mundo  que é a “morte”, ou 

seja , um “fato”, porque todos somos “mortais”, mas é uma decisão muito difícil 

de tomar, tanto pelo paciente quanto para os familiares. 

“Entende-se por cuidados paliativos” segundo a Organização Mundial de 

Saúde (2002): como sendo “ações voltadas para a melhoria da qualidade de 

vida dos pacientes e familiares que enfrentam problemas associados com 

doença que ameaça a vida, através da prevenção e alívio do sofrimento, por 

meio de identificação precoce, avaliação correta e promovendo o controle da 

dor, alívio de outros sintomas”. 

Segundo a legislação ainda recente, a Lei n. º 52 de 05 de setembro 

de2012, que regulamenta bases dos Cuidados Paliativos, em seu capítulo II, 

base III dispõe:  
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Cuidados paliativos 
1 — Os cuidados paliativos centram -se na prevenção e alívio 
do sofrimento físico, psicológico, social e espiritual, na melhoria 
do bem-estar e no apoio aos doentes e às suas famílias, 
quando associado a doença grave ou incurável, em fase 
avançada e progressiva. 
2 — Os cuidados paliativos devem respeitar a autonomia, a 
vontade, a individualidade, a dignidade da pessoa e a 
inviolabilidade da vida humana. 

 

Na filosofia os cuidados paliativos são mais do que a aceitação da 

morte, e sim, uma etapa da vida, em que o paciente e seus familiares, buscam 

aceitação, o conforto e a espera para o fim, a dor é inevitável, mas de uma 

forma menos agressiva.  

Para entender o que é cuidado paliativo como uma visão sobre a 

medicina humanizada e chegar a esta escolha terapêutica, muitas barreiras 

devem ser vencidas, porque envolve muitas pessoas, conflitos éticos, sociais e 

morais. 

Direito sobre a própria vida, escolha de vontades, sentimentos 

envolvidos com dor, sofrimento, felicidades, saúde, doença, o sentido do que é 

o direito no mais profundo sentimento, no entanto, a norma é posta sem a 

liberdade de escolha, de forma ampla, e sem nenhum tipo de sentimento, 

apenas está ali, através de palavras em uma folha de papel, redigida por 

alguém, que talvez nunca soubesse ou passou por qualquer tipo de sofrimento 

relacionado com doenças. 

Os cuidados paliativos, diferente do paradigma de cura da ciência 

medica, passam a existir quando não há mais possibilidade de recuperação, se 

buscar a valorização da qualidade de vida das pessoas, portanto, tem como 

princípio fundamental o cuidado integral e o respeito à autonomia, “escolha” do 

paciente em relação ao seu próprio processo de morrer e de sua dignidade. 

Para o intensivista Daniel Neves: 

 

Se a biologia tem a ver com a doença, a biografia tem a ver 
com o sofrimento, entender que estas duas questões são 
importantes para discutir que riscos vamos correr, qual 
momento certo para o tratamento ou buscar novo, entender a 
biografia, cuidar do sofrimento é a essência do cuidado 
paliativo. (Dr. Daniel Neves – Intensivista e Presidente da 
ANCP) 
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A essência do cuidado paliativo na luta incessante pela humanização, 

em que todas as equipes multidisciplinares podem contribuir para que o 

paciente consiga viver bem desde o diagnostico até seus últimos momentos de 

vida, podendo morrer bem e descansar em paz. 
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2. BREVE ABORDAGEM HISTÓRICA DOS CUIDADOS PALIATIVOS 
 

 

2.1 NOTAS SOBRE A HISTÓRIA DOS CUIDADOS PALIATIVOS 

 

 

Paliativo, se deriva de pallium (latim) que significa manto, capote usado 

pelos cristãos que cruzavam a Europa na busca de indulgências, o que nos 

remete a essência dos cuidados paliativos que é a compor um manto para 

suprir as necessidades das pessoas, sendo proteger aqueles em que a 

medicina curativa não pode curar, proporcionando apoio. (HERMES; 

LAMARCA, 2013).  

Da mesma forma hospice uma palavra francesa, tem o significado de 

hospedagem na tradução hospitium (latim) que foi utilizado na época medieval 

para a;colher peregrinos, viajantes, descrição mais antiga remota ao século V, 

em que Fabíola, discípula de São Jerônimo, no Hospício do Porto de Roma, 

cuidava de peregrinos provenientes da Ásia, África e dos países do Leste. 

(MATSUMOTO, 2012 p.24). 

Em um contexto geral hospice, significa uma hospitalidade em que 

evolve sentimento de serviço acolhedor ao próximo, com intuito de cuidar, 

assim, a palavra cuidados paliativos seria a forma de cuidar e a hospedaria um 

lugar de cuidados. 

O termo “hospice” afirma a vida e encara o “estar morrendo” como curso 

normal da vida, procura atender através de uma equipe multiprofissional as 

necessidades físicas, emocionais, espirituais e sociais do paciente e seus 

familiares, respeitando sua integridade, ao dar continuidade ao tratamento e 

permitindo acompanhamento dos familiares. Para tanto, busca manter o 

paciente livre do sofrimento, a fim de que possa morrer com dignidade, e a 

continuidade no aconselhamento aos familiares após a morte do ente querido. 

(PESSINI, 2014) 

A trajetória dos cuidados paliativos tem origem na Roma Antiga, no 

reinado de Constantino, por forte influência de sua mãe, Helena que era uma 

cristã devota, nesta época, criaram-se as primeiras casas para acolhimento dos 

pobres e doentes. (ROMANO et. al., 2011 p. 15) 
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Na Idade Média, durante as Cruzadas, era comum achar hospices 

(hospedarias, em português) em monastérios, que abrigavam não somente os 

doentes e moribundos, mas também os famintos, mulheres em trabalho de 

parto, pobres, órfãos e leprosos., desta forma o acolhimento no hospice, tinha 

como característica a proteção, o alívio do sofrimento, mais do que a busca 

pela cura. (ROMANO et al., 2011 p. 15 e 16) 

Algumas instituições de caridade surgiram no século XVII, um jovem 

padre francês, chamado São Vicente de Paula fundou a Ordem das Irmãs de 

Caridade e os Lazaristas, instituições utilizadas para os cuidados dos pobres e 

enfermos e abriram-se, além disso, várias casas para órfãos, pobres, doentes e 

moribundos. Esta iniciativa multiplicou-se por toda a Europa no decorrer dos 

séculos seguintes. (ROMANO et al., 2011 p. 16) 

 No século XVIII, Jeanne Garnier, fundou a Associação das Mulheres do 

Calvário, em Lyon, na França, esta entidade começou a administrar diversas 

casas para enfermos. Já no século XIX, sob influência das obras de São 

Vicente de Paula, houve o início da Fundação Kaiserweth, na Prússia, sendo 

considerada a primeira Hospedaria protestante, contando com a inspiração do 

Pastor Finder. (ROMANO et al., 2011 p. 16) 

Em 1889, Anne Blunt Storrs funda o Calvary Hospital, na cidade de Nova 

York, o qual está ativo até os dias de hoje no cuidado de pacientes com câncer 

em fase terminal. (ROMANO et al., 2011 p. 16) 

 No ano de 1879 as irmãs da caridade Irlandesas, fundaram o “Our 

Lady’s Hospice of Dying” em Dublin e a Ordem de Irmã Mary Aikenheads na 

cidade de Londres, em 1905, abriram o St. Josephs’s Hospice. (MATSUMOTO, 

2012 p.24). 

No ano de 1967, Cicely Saunders, assistente social, enfermeira e depois 

medica, fundou o St. Christopher´s Hospice, ao Sul de Londres, o primeiro 

serviço a oferecer cuidado integral ao paciente, desde o controle de sintomas, 

alívio da dor e do sofrimento psicológico. (ROMANO et al., 2011 p. 16).  

Cicely Saunders conseguiu entender o problema do atendimento que era 

oferecido em hospitais para pacientes terminais, no qual é até hoje, onde as 

famílias e pacientes ouvem de médicos e profissionais de saúde a frase “NÃO 

HÁ MAIS NADA A FAZER”, mas para a médica inglesa que sempre refutava: 

“AINDA HÁ MUITO A FAZER”. (ANCP, 2002). 
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Sendo que até os dias de hoje, o St. Christopher´s Hospice 

“transformou-se em modelo de assistência, ensino e pesquisa no cuidado dos 

pacientes terminais e de suas famílias”. (COREN/SC, 2016 apud MENEZES, 

2004, p. 53). 

Na década de 1970, Dra Cicely Saunders e uma psiquiatra Elizabeht 

Kubler-Ross, se conheceram e acarretando o nascimento do movimento de 

Cuidados paliativos e disseminando nos EUA. (ROMANO et al., 2011 p. 17) 

A Dra Cicely Saunders faleceu em 2005, em paz, sendo cuidada no St. 

Christopher´s Hospice, ao Sul de Londres (ANCP, 2002)  

Em 1982 o Comitê de Câncer da Organização da Saúde (OMS), definiu 

para os países do mundo, políticas relativas ao alívio da dor e aos cuidados do 

tipo hospice para doentes com câncer e adotou o termo Cuidados paliativos, a 

ser usado em todo mundo. (ROMANO et al., 2011 p. 17) 

A OMS publicou sua primeira definição de Cuidados Paliativos em 1986:  

 

Cuidado ativo e total para pacientes cuja doença não é 
responsiva a tratamento de cura. Controle da dor, de outros 
sintomas e de problemas psicossociais e espirituais são 
primordiais. O objetivo do Cuidado Paliativo é proporcionar a 
melhor qualidade de vida possível para pacientes e familiares. 
(OLIVEIRA, 2008 p. 18 e 19) 

 

Em 2002, a OMS redefine cuidados paliativos como “um conjunto de 

medidas que visam à melhoria da qualidade de vida de pacientes e familiares 

que se deparam com questões relacionadas a uma doença ameaçadora da 

continuidade precoce, pela eficiente avaliação e tratamento da dor, bem como 

pela atenção a outros sintomas físicos, psíquicos e espirituais”. (COREN/SC, 

2016 apud WHO, 2006) 

Os Cuidados Paliativos hoje são uma realidade em vários países do 

mundo, e se propagam rapidamente por todos os continentes, no qual os 

cuidados visam o conforto de todos os doentes incuráveis, e não apenas o de 

câncer como ocorreu no início, mas a todos aqueles que necessitam do 

CUIDAR no processo do morrer e no modo de ALIVIAR O SOFRIMENTO 

causado pela doença, desde o início dela até o fim da vida.  

Os Cuidados Paliativos baseiam-se em conhecimento científico inerente 

a várias especialidades e possibilidades de intervenção clínica, terapêutica e 
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de cuidados nas diversas áreas de conhecimento das equipes de saúde e 

sendo os cuidados regidos por princípios claros, que podem ser evocados em 

todas as atividades desenvolvidas, no qual estes princípios também foram 

publicados pela OMS em 1986 e reafirmados em 2002. (COREN/SC, 2016 

apud SANTOS, 2006) 

Segundo Luís Fernando Rodrigues afirma que nos últimos 10 anos os 

cuidados paliativos têm se disseminado fortemente em todo o mundo, e no 

nosso país não tem sido diferente. O contraste que observamos, no entanto, 

diz respeito justamente aos modelos de assistência empregados nos diversos 

países para atender à necessidade dos cuidados em fim de vida. Na Europa, a 

referência aos hospices como locais de cuidado intensivo na terminalidade 

(entendendo intensivo como presença intensa junto ao paciente visando 

execução de reavaliações e ajustes constantes de medidas para alívio de 

sofrimento, e não emprego de maquinário com tecnologia avançada) evidencia 

o quão diferente a organização dos serviços pode ser. (ANCP apud Rodrigues, 

2002 p. 58)  

 

 

2.2 APONTAMENTOS DE CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA DOS 
CUIDADOS PALIATIVOS NO BRASIL 

 

 

No Brasil, as iniciativas e as questões referentes aos Cuidados 

Paliativos se encontram desde os anos 70. Sendo que foi a partir dos anos 90, 

e que teve início nos primeiros serviços organizados, ainda que de forma 

experimental. O processo teve como o pioneirismo do Prof. Marco Túlio de 

Assis Figueiredo, que lançou os primeiros cursos e atendimentos com a 

filosofia da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo 

(UNIFESP / EPM). (ROMANO et. al., 2011 p.17) 

No ano de 1990, o Sistema Único de Saúde (SUS), através da Lei 

Orgânica da Saúde nº 8.080/90, dispõe como princípio básico do SUS, “a 

integralidade da assistência, o que significa considerar o indivíduo, dos 

serviços e dos cuidados, considerando os cuidados com o manejo adequado 
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de sintomas de sofrimentos (físicos, psíquicos, espirituais e sociais) e com os 

processos de morte e morrer”. (SANTOS apud Floriani; Schramm, 2016, p. 22) 

O serviço importante e pioneiro no Brasil é o do Instituto Nacional do 

Câncer (INCA), do Ministério da Saúde, que inaugurou em 1998 o Hospital da 

Unidade IV, destinado totalmente aos Cuidados Paliativos, mas atendimento a 

pacientes sem possibilidade de cura acontece desde 1986. (HERMES; 

LAMARCA, 2013) 

Em 1997, foi a primeira tentativa de congregação dos paliativistas 

brasileiros realizou-se na Associação Brasileira de Cuidados Paliativos (ABCP), 

pela psicóloga Ana Geórgia de Melo. (ROMANO, et al., 2011) 

Em dezembro de 2002, o Hospital do Servidor Público Estadual de São 

Paulo (HSPE / SP) inaugurou sua enfermaria de Cuidados Paliativos, pela 

coordenação da Dra. Maria Goretti Sales Maciel. O projeto, no entanto, existe 

desde 2000. Em São Paulo, outro serviço pioneiro no Hospital do Servidor 

Público Municipal, comandado pela Dra. Dalva Yukie Matsumoto, que foi 

inaugurada em junho de 2004, com início do projeto em 2001. (ANCP, 2002) 

Em 2004, foi criada a Comissão Permanente de Cuidados Paliativos da 

Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG).  

A Academia Nacional de Cuidados Paliativos (ANCP) foi fundada em 

2005 por um grupo de médicos, tendo procedido a uma regularização 

profissional, ao estabelecer-se de qualidade para os serviços de Cuidados 

Paliativos, tendo realizado a percepção do que é e não é Cuidados Paliativos e 

levando-se a discussão pelo Ministério da Saúde (MS), o Conselho Federal de 

Medicina (CFM) e a Associação Médica Brasileira (AMB).  

Em 2009 o Instituto Paliar começou a realizar cursos de capacitação e 

formação em Cuidados Paliativos, coordenado pela Dra. Dalva Yukie 

Matsumoto, pela Dra. Maria Goretti Sales Maciel e pelo Dr. Ricardo Tavares de 

Carvalho. (INSTITUTO PALIAR) 

Em 2009, o Conselho Federal de Medicina incluiu, em seu novo Código 

de Ética Médica, os Cuidados Paliativos como um princípio fundamental. A 

ANCP luta pela regularização da Medicina Paliativa como área de atuação 

médica junto à Associação Médica Brasileira e a universalização dos serviços 

de Cuidados Paliativos no Ministério da Saúde. (ROMANO et. al., 2011 p. 18) 
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Em 2010 a Faculdade de Medicina de Itajubá passou a oferecer em sua 

grade curricular, a Disciplina de Tanatologia e Cuidados Paliativos, tornando-se 

a primeira Faculdade no Brasil a oferecer o ensino de Tanatologia e a segunda 

a ter Cuidados Paliativos como Disciplina Obrigatória na graduação de futuros 

médicos. (ROMANO et. al., 2011 p. 18)  

Ainda em 2010 a Medicina Paliativa foi reconhecida como uma das 

melhores do mundo pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) e pela 

Associação Médica Brasileira (AMB), sendo que o primeiro exame, por 

proficiência, foi realizado em julho de 2011. (INSTITUTO PALIAR) 

Em 2011, o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (FMUSP) criou o Grupo de Cuidados Paliativos, 

coordenado pelo Dr. Ricardo Tavares de Carvalho. (INSTITUTO PALIAR). 

Neste mesmo ano teve o reconhecimento da especialidade medica, em 05 de 

setembro de 2012, é decretada a Lei de Bases dos Cuidados Paliativos que 

consagra o direito e regula o acesso dos cidadãos aos cuidados paliativos, 

define a responsabilidade do Estado em matéria de cuidados paliativos e cria a 

Rede Nacional de Cuidados Paliativos (RNCP), a funcionar sob tutela do 

Ministério da Saúde. (Diário da República nº 172/2012, Série I de 2012-09-05) 

Em outubro de 2012, a Academia Nacional de Cuidados Paliativos 

(ANCP), tornou-se parceira oficial do Dia Mundial de Cuidados Paliativos e Dia 

Mundial de Cuidados Paliativos que é celebrado todos os anos. (INSTITUTO 

PALIAR) 

Em 2013, abriram vagas para a residência na Medicina Paliativa no 

Brasil no Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo (HSPE / SP), no 

Instituto de Medicina Integral Fernando Figueira (IMIP / PE) e o Hospital de 

Clínicas de Porto Alegre da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul. (HCPA / UFRGS). (INSTITUTO PALIAR) 

É regulado no âmbito da Rede Nacional de Cuidados Paliativos (RNCP), 

a caracterização dos serviços e a admissão nas equipes locais e as condições 

e requisitos de construção e segurança das instalações de cuidados paliativos, 

através da portaria nº 340/2015. (Diário da República nº 197/2015, Série I de 

2015-10-08) 

Ainda hoje no Brasil, há pouca formação de médicos e profissionais de 

saúde em Cuidados Paliativos, essencial para o atendimento adequado, devido 
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à ausência de residência médica e a pouca oferta de cursos de especialização 

e de pós-graduação de qualidade. A graduação em medicina não ensina ao 

médico como lidar com o paciente em fase terminal, como reconhecer os 

sintomas e como administrar esta situação de maneira humanizada e ativa. 

(ANCP, 2002) 

Neste sentido é necessário ampliar a discussão e a formação sobre os 

cuidados paliativos, aprimorando o currículo dos cursos de graduação, com 

disciplinas que tratem da morte e dos cuidados, e na conscientização da 

própria população que pouco discute a temática. (HERMES; LAMARCA, 2013) 

É imprescindível a da conscientização da população brasileira sobre os 

Cuidados Paliativos e que o sistema de saúde brasileiro mude sua abordagem 

aos pacientes portadores de doenças que ameaçam a continuidade de suas 

vidas. Cuidados Paliativos são uma necessidade de saúde pública e são uma 

necessidade humanitária. (ANCP, 2002) 

Há uma grande necessidade da conscientização dos Cuidados 

Paliativos no âmbito legislativo, educacional, profissional e de uma forma geral, 

para que cada um tenha sua responsabilidade com o próximo, principalmente, 

“para não morrer antes de morrer”, neste sentido o cuidado paliativo tem 

importantíssima contribuição. 

No Brasil, não há uma Política Nacional de Cuidados Paliativos, o que 

acontece que o Ministério da Saúde vem consolidando formalmente os 

cuidados paliativos no âmbito do sistema de saúde do país, por meio de 

portarias e documentos, emitidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

e pelo próprio Ministério da Saúde. (HERMES; LAMARCA, 2013) 

O Observatório Internacional de Cuidados de Fim de Vida (IELC) 

realizou um estudo em 234 países que compõem a Organização das Nações 

Unidas (ONU), no qual foi dividido em quatro grupos:  

 

Grupo IV: há 35 países que possuem serviços de cuidados 
paliativos e uma política estruturada que prevê estes serviços; 
Grupo III: há 80 países que tem presença de serviços isolados 
de cuidados paliativos; 
Grupo II: há 41 países que não possuem serviços estruturados, 
mas tem iniciativas, no sentido de formarem profissionais e 
equipes em cuidados paliativos; 
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Grupo I: há 79 países onde não há registro de nenhuma 
iniciativa de cuidados paliativos. (MACIEL apud Wright, 2002, 
p. 25) 

 

O Brasil se classificou no grupo III, em que existe serviços isolados, mas 

sem uma política que prevê estes serviços, há uma grande necessidade da 

implantação desta política pública adequada, para que seja disseminado por 

todo território brasileiro os cuidados paliativos, ou seja, o que existe hoje são 

algumas regulamentações disponíveis para amparo legal na abertura de um 

serviço de cuidados paliativos. 

Neste sentido, desde o início da estruturação de cuidados paliativos no 

Brasil, como no mundo, as legislações estão relacionadas às políticas de saúde 

do câncer, por exemplo, o que se deveria era abranger não só os pacientes 

com câncer, mas em outros diagnósticos de doenças. (SANTOS, 2016, p. 25), 

elenca algumas regulamentações como: 

 

- Resolução COFEN nº 267/2001 - Dispõe sobre as Atividades 
de Enfermagem em Home Care. 
- Portaria N° 19/GM/MS, 03 de janeiro de 2002 - Institui no 
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) o Programa 
Nacional de Assistência à Dor e Cuidados Paliativos. 
- Portaria n° 249/GM/MS, de 16 de abril de 2002 - Estabelece a 
Assistência Domiciliar como uma modalidade assistencial que 
seria desenvolvida pelo Centro de Referência em Assistência à 
Saúde do Idoso. 
- Resolução nº 202/ ANVISA, de 18 de julho de 2002 - 
Determina que a Notificação de Receita "A" não será exigida 
para dispensação de medicamentos à base das substâncias 
morfina, medatona e codeína, ou de seus sais, a pacientes em 
tratamento ambulatorial, cadastrados no Programa Nacional de 
Assistência à Dor e Cuidados Paliativos, do Sistema Único de 
Saúde. 
- Resolução COFEN nº270/2002 - Dispõe sobre a 
regulamentação das empresas que prestam Serviços de 
Enfermagem Domiciliar (Home Care). 
- Portaria no 2439, de 8 de dezembro de 2005 - institui a 
Política Nacional de Atenção Oncológica: Promoção, 
Prevenção, Diagnóstico, Tratamento, Reabilitação e Cuidados 
Paliativos. 
- Portaria nº 687/GM/MS, de 30 de março de 2006 - aprova a 
Política de Promoção da Saúde. 
- Portaria nº 2.529/GM/MS, de 19 de outubro de 2006 - Institui 
a Internação Domiciliar no âmbito do SUS. 
- Portaria nº. 3.150/GM/MS, de 12 de dezembro de 2006 - 
Institui a Câmara Técnica em Controle da Dor e Cuidados 
Paliativos. 
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- Projeto de Lei do Senado 524/09 - dispõe sobre os direitos da 
pessoa em fase terminal e à tomada de decisões sobre 
limitação ou suspensão de procedimentos terapêuticos. 
- Portaria nº 2.981 /GM/MS, de 26 de novembro de 2009 - 
Aprova o Componente Especializado da Assistência 
Farmacêutica. 
- Portaria nº 4.279/GM/MS, de 30 de dezembro de 2010 - 
Estabelece as diretrizes para a organização das Redes de 
Atenção à Saúde no âmbito do SUS. 
- Lei nº 12.401, de 28 de abril de 2011 - Altera a Lei Orgânica 
da Saúde para dispor sobre a assistência terapêutica e a 
incorporação de tecnologia em saúde no âmbito do SUS. 
- Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011 - Regulamenta a 
Lei Orgânica da Saúde para dispor sobre a organização do 
SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a 
articulação Interfederativa, dá outras providências. 
- Portaria nº 2.029/GM/MS, de 24 de agosto de 2011 - institui a 
Atenção Domiciliar no âmbito do SUS. 
- Portaria nº 2.488/GM/MS, de 21 de outubro de 2011 - Aprova 
a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão 
de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica 
para o Programa de Saúde da Família (PSF) e o Programa de 
Agentes Comunitários de Saúde (PACS). 
- Decreto nº 7.646, de 21 de dezembro de 2011 - Dispõe sobre 
a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS 
e sobre o processo administrativo para incorporação, exclusão 
e alteração de tecnologias em saúde pelo SUS. 
- Plano de Ações Estratégicas para o Enfretamento das 
Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) no Brasil 2011-
2022. 
- Portaria n º 1.533 GM/MS, de 16 de julho de 2012 - Dispõe 
sobre as Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar 
(EMAD) e Equipes Multiprofissionais de Apoio (EMAP) 
atendendo pacientes em casa. 
- Portaria nº 252/GM/MS, de 20 de fevereiro de 2013 - institui a 
Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças 
Crônicas no âmbito do SUS. 
- Portaria Nº 874, de 16 de maio de 2013 - Institui a Política 
Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer na Rede de 
Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas no 
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 
- Portaria nº 963/GM/MS, de 27 de maio de 2013 - Redefine a 
Atenção Domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde 
(SUS). 
- Portaria Nº 140/GM/MS, de 27 de fevereiro de 2014 - 
Redefine os critérios e parâmetros para organização, 
planejamento, monitoramento, controle e avaliação dos 
estabelecimentos de saúde habilitados na atenção 
especializada em oncologia e define as condições estruturais, 
de funcionamento e de recursos humanos para a habilitação 
destes estabelecimentos no âmbito do Sistema Único de 
Saúde (SUS). 
- Portaria nº 483 GM/MS, de 1º de abril de 2014 - Redefine a 
Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças 
Crônicas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e 
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estabelece diretrizes para a organização das suas linhas de 
cuidado. 
Dependendo da característica da pessoa doente e família, 
identificada a partir da avaliação multidisciplinar, disponibiliza-
se as seguintes modalidades de atendimento em cuidados 
paliativos que devem estar interligadas e terem protocolos de 
referência e contra referência bem clara e descrita. (SILVA, 
2016 p. 25, 26 e 27) 

 

Assim dependendo da peculiaridade do paciente doente e família, 

reconhecida a partir da avaliação multidisciplinar, disponibiliza-se as seguintes 

modalidades de atendimento em cuidados paliativos que devem estar 

interligadas e terem protocolos de referência e contra referência bem clara e 

descrita. (SILVA, 2016 p. 27) 
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3. CUIDADOS PALIATIVOS: CONCEITO, FUNDAMENTOS E PRINCÍPIOS 
 

 

3.1 CUIDADOS PALIATIVOS: CONCEITO 

  

 

Os cuidados paliativos, distintivamente do paradigma de cura da ciência 

médica passam a existir quando não há mais a possibilidade de recuperação, 

daí que os cuidados paliativos vêm se buscado a valorização da qualidade de 

vida das pessoas, neste sentido tem como princípio fundamental o cuidado 

integral e o respeito à vontade do paciente em relação ao seu processo de 

morrer, e que não é fácil de aceitar, buscando oferecer ao doente a 

oportunidade de uma morte digna, sem dor, sem sofrimento e não prolongando 

uma situação que é inevitável a “morte”.  

A definição publicada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 

2002:  

“Cuidado Paliativo é a abordagem que promove qualidade de 
vida de pacientes e seus familiares diante de doenças que 
ameaçam a continuidade da vida, através de prevenção e alívio 
do sofrimento. Requer a identificação precoce, avaliação e 
tratamento impecável da dor e outros problemas de natureza 
física, psicossocial e espiritual. ” (MATSUMOTO, 2002 p. 26) 
 

Sendo que a primeira publicação foi em 1990, descrevia os Cuidados 

Paliativos como cuidados totais e ativos direcionados aos pacientes fora da 

possibilidade de cura, que agora foi superado, porque torna subjetivo o 

entendimento do momento de interrupção de um tratamento. 

Para Dra. Maria Goretti Sales Maciel: 

 

Em que a maioria das doenças é absolutamente incurável: o 
tratamento visa ao controle de sua evolução e para tornar 
essas doenças crônicas, poucas vezes a cura é uma verdade 
em medicina. Desta forma, aguardar que um paciente se torne 
fora de possibilidade de cura, implicaria em duas situações: ou 
todo doente deveria estar em Cuidados Paliativos, ou só se 
poderia encaminhar para Cuidados Paliativos, por critério 
subjetivo do assistente, o doente em suas últimas horas de 
vida, nesta segunda situação, levaria ao um equívoco: pensar 
que o cuidado paliativo se resume apenas aos cuidados 
dispensados à fase final da vida, quando “não há mais nada a 
fazer." (MACIEL, 2008 p.16) 

 



28 
 

 
 

A proposta dos cuidados paliativos é de dar assistência, cuidar do 

sofrimento, com objetivo da dignidade, qualidade e sentido à vida, enquanto a 

medicina cuida da doença e a qualquer custo buscando a cura. (HERMES; 

LAMARCA, 2013) 

Outro conceito superado foi o paciente “fora de possibilidade 

terapêutica”, que hoje se preconiza, sempre há uma terapêutica a ser 

preconizada para um doente, mesmo na fase avançada de uma doença e com 

poucas chances de cura, os sintomas físicos são fatores de desconforto, no 

qual existe procedimentos, medicamentos e abordagens capazes de 

proporcionar um bem-estar físico até o final da vida, no qual não se pode negar 

esta terapêutica ao paciente. (MACIEL, 2008 p. 17) 

No entanto, o cuidado paliativo não é só para os pacientes em situação 

de terminalidade em uma condição grave da doença incurável, em que a 

progressão não tem nenhum tratamento que modifique sua evolução, mas 

também podendo ser um acompanhamento de um paciente com uma doença 

crônica, degenerativa, entre outros, os em que os cuidados paliativos possa ser 

uma complementação e não uma substituição de tratamento e que seja em 

qualquer fase da doença. (MATSUMOTO, 2002 p.23) 

O cuidado paliativo tem como pilar básico o alivia dos sintomas, apoio 

psicossocial e trabalho em equipe e associação, em que esse grupo de 

pessoas trabalhe de forma organizada para o paciente e sua família. 

Entende-se por "cuidados paliativos” segundo a Organização Mundial de 

Saúde (2002), como sendo ações voltadas para a melhoria da qualidade de 

vida dos pacientes e familiares que enfrentam problemas associados com 

doença que ameaça a vida, através da prevenção e alívio do sofrimento, por 

meio de identificação precoce, avaliação correta e promovendo o controle da 

dor, alívio de outros sintomas, suporte psíquico-espiritual e social que devem 

estar presentes desde o diagnóstico até o final da vida.  

Segundo a oncologista Dalva Yukie Matsumoto o cuidado paliativo não 

se baseia em protocolos, mas sim em princípios e não há de se falar mais em 

terminalidade, mas em doença que ameaça a vida e que deve-se indicar o 

cuidado desde o diagnóstico, expandindo nosso campo de atuação do paciente 

até seus familiares (MATSUMOTO, 2012). 
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A questão não é na impossibilidade de cura ou do não tratamento 

modificador da doença, afastando a ideia de “não ter mais nada a fazer”, desta 

forma inclui uma abordagem a espiritualidade dentre as dimensões do ser 

humano. A família é lembrada, portanto, assistida também após a morte do 

paciente, no período de luto. (MATSUMOTO, pág. 26) 

Em 2007 o conceito da OMS amplia o horizonte de ação dos cuidados 

paliativos, podendo ser adaptados às realidades locais, aos recursos 

disponíveis e ao perfil epidemiológico dos grupos a serem atendidos:  

 

Cuidados Paliativos são uma abordagem para melhoria da 
qualidade de vida de pacientes e familiares que enfrentem uma 
doença ameaçadora da vida, através da prevenção e do alívio 
do sofrimento, através da identificação precoce e impecável 
avaliação e tratamento da dor e outros problemas, físicos, 
psicossociais e espirituais” e complementa pontua ainda que se 
deve iniciar o tratamento paliativo o mais precocemente 
possível, concomitantemente ao tratamento curativo, utilizando-
se. Todos os esforços necessários para melhor compreensão e 
controle dos sintomas. E que ao buscar o conforto e a 
qualidade de vida por meio do controle de sintomas, pode-se 
também possibilitar mais dias de vida (GOMES, OTHERO apud 
OMS, 2007)  

 

O cuidado paliativo não tem como objetivo a cura, prolongamento da 

vida ou antecipação da morte, e sim o objetivo dos cuidados paliativos é o 

conforto, cuidados de suporte e gerenciamento de sintomas, se concentra na 

qualidade e não na duração da vida. (KRUSE et. al., 2017). Oferecendo 

assistência humana e compadecida para os pacientes na fase de uma doença 

incurável em que se encontram fragilizados e necessitando de humanização 

para que possam viver o mais consolado possível. (ERENO, 2014) 

A medicina aprende a cuidar das doenças e os cuidados paliativos 

aprendem a cuidar dos sintomas que as doenças provocam e lidar e 

acrescentando outras dimensões com um olhar como ser humano, 

promovendo a dignidade. 

É importante que o paciente tenha autonomia e a independência quando 

diz respeito aos cuidados paliativos, como objetivos importantes na assistência, 

que o paciente dever ser ajudado a realizar sua capacidade máxima, 

proporcionando dignidade e autoestima.  
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A ideia dos cuidados paliativos é aceitar a morte como estágio final da 

vida, no entanto, não adia e nem acelera a morte, apenas cuida da pessoa e 

não da doença, controlando os sintomas, e tornando os últimos dias de vida 

dignos e com qualidade, com suporte oferecido a família para que todos juntos 

possam se sentir melhor e mais consolável diante da situação do paciente, se 

tornando um forte aliado aos cuidados com o paciente. 

Os cuidados paliativos acontecem de maneira integrada e 

multiprofissional, envolvendo vários profissionais de saúde como: médicos, 

enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, psicólogos, 

farmacêuticos, assistente social, capelão, dentista, entre outros, no qual todos 

de uma forma humanizada e profissional tornam cada dia mais confortável a 

vida do paciente durante o processo da morte com dignidade nos momentos 

finais do indivíduo. Sendo de extrema necessidade de que estes 

multiprofissionais trabalhem de forma integrada, porque todos exercem funções 

de extrema importância no processo dos cuidados com o paciente. 

Segundo Gomes e Othero: 

 

A prevenção e o controle de sintomas são um “núcleo duro” da 
assistência em cuidados paliativos. Ainda que existam 
especificidades de cada área profissional, todos que atuam 
devem ser capazes de identificar sintomas e conhecer técnicas 
básicas de manejo e/ou seus encaminhamentos. Escuta, apoio 
e orientação aos familiares são inerentes aos Cuidados. 
(GOMES, OTHERO, 2016) 

 

Os cuidados paliativos visam cuidar dignamente de um indivíduo que 

está morrendo, significa respeitar a integridade da pessoa até o ultimo dia. 

Com este respeito profundo pela vida humana, nos momentos difíceis em que 

numa frase consagrada de Cicely Saunders relata que:  

 

Ao cuidar de você no momento final da vida, quero que sinta 
que me importo pelo fato de você ser você, que me importo até 
o último momento de sua vida, e faremos tudo o que estiver ao 
nosso alcance não somente para ajudá-lo a morrer em paz, 
mas também para você viver até o dia de sua morte. 
(Saunders, 1979, apud Pessini e Barchifontaine orgs, 2009, 
pág. 366). 
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É necessário destacar o paradigma de cuidar e não de curar, buscando 

aliviar o sofrimento. Não há como evitar a morte, a imortalidade nunca existiu e 

nunca existirá, os seres humanos são vulneráveis, e por mais que haja 

tecnologia avançada, a mortalidade é inevitável. “O ser humano pode ser 

curado de uma doença mortal, mas não de sua mortalidade” (DINIZ, 2001, 

p.326)  

Dessa maneira, segundo Leo Pessini o cuidado clinico apropriado busca 

assegurar pelo menos:  

 

- Que o paciente seja mantido livre de dor tanto quanto 
possível, de modo que ele possa morrer confortavelmente e 
com dignidade;  
- Que o paciente receberá continuidade de cuidados e não será 
abandonado ou sofrerá perda de sua identidade pessoal;  
- Que o paciente terá tanto controle quanto for possível no que 
se refere a decisões a respeito de seu cuidado e lhe será dada 
a possibilidade de recusar qualquer intervenção tecnológica 
prolongadora de “vida”;  
- Que o paciente será ouvido como uma pessoa, em seus 
medos, pensamentos, sentimentos, valores e esperanças; - 
que o paciente será capaz de morrer onde ele quiser morrer. 
(ANGERAMI, et. al. apud Pessini, p.89) 

 

Para Boff (2000, p.33), provoca a reflexão de que o cuidado “é mais odo 

que um ato, é uma atitude. Atitude de ocupação, preocupação, 

responsabilidade e de desenvolvimento afetivo com o outro” (MACIEL et. al., 

apud Boff, 2016, p. 12) 

Neste mesmo sentido Leininger (1991), discorre que sobre “os cuidados 

de enfermagem ao afirmar que pode haver cuidado sem ser para cura” 

(MACIEL et. al., apud Leininger, 2016, p. 12) 

 

 

3.2 PRINCÍPIOS DOS CUIDADOS PALIATIVOS 

 

 

Os cuidados paliativos possuem como objetivo primordial o cuidar, 

sendo assim, conta com alguns princípios de extrema relevância, tais como: 

escutar o paciente, efetuar um diagnóstico antes do tratamento, conhecer 

adequadamente as drogas que vão ser usadas no mesmo, fazer uso de drogas 
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que possuam mais de um objetivo de alívio, sugerir tratamento o menos 

complicado possível, não tratarem tudo que é acometido de dor através de 

medicamentos e analgésicos, reconhecendo a necessidade do paciente. 

Neste sentido, os cuidados paliativos não estão apoiados em 

regulamentos e sim em princípios, onde não se fala mais em terminalidade, 

mas em doença que ameaça a vida, sendo indicado desde o diagnóstico, 

estendendo campo de atuação. Não se fala mais na impossibilidade de cura, 

mas na possibilidade ou não de tratamento modificador da doença, afastando 

assim a ideia de que não tem mais nada a fazer. (MATSUMOTO, 2002 p. 26) 

A equipe que trabalha com cuidados paliativos é regida por princípios e 

que são voltados em todas as atividades desenvolvidas nas diversas áreas de 

conhecimento da ciência médica, em que estes princípios foram publicados em 

1986 pela OMS e reafirmados em 2002. (MACIEL, 2008 p. 19)  

Os estudos de Pessini; Bertachini (2004) ainda agregam valor ao 

acrescentar diferentes princípios de grande relevância nos cuidados paliativos, 

que são estes: compaixão, humildade e honestidade. 

Sendo assim, o foco de maior relevância do cuidado ao paciente 

terminal é o de auxiliar o indivíduo a “morrer bem”, proporcionando alívio aos 

seus sinais e sintomas, tendo maior conforto e dignidade. 

Como princípio fundamental o cuidado integral e o respeito aludem 

Cicely Saunders: 

Você é importante por causa de quem você é. Você é 
importante para o último momento de sua vida, e faremos tudo 
que pudermos, não apenas para ajudá-lo a morrer em paz, 
mas também para viver até que você morra. (AMERICAN 
CANCER SOCIETY, 2018) 

 

 

3.2.1. Promover o alivio e controle da dor e de outros sintomas. 

 

 

Aliviar a dor e outros sintomas que leva o paciente ao sofrimento, neste 

sentido o objetivo fundamental da assistência, segundo Maciel, é perceber as 

diferentes necessidades, proporcionando-lhes o necessário conforto (MACIEL, 

2007 p. 24) 
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Para Dra. Dalva Yukie Matsumoto (oncologista), é necessário 

conhecimento específico para a prescrição de medicamentos, adoção de 

medidas não farmacológicas e abordagem dos aspectos psicossociais e 

espirituais que caracterizam o “sintoma total”, parafraseando o conceito de 

DOR TOTAL, criado por Cicely Saunders, onde todos estes fatores podem 

contribuir para a exacerbação ou atenuação dos sintomas, devendo ser 

levados em consideração na abordagem. (MATSUMOTO, 2002, p.26) 

A dor é inevitável, mas o sofrimento com a dor pode ser evitado, assim, 

como a doença pode ser incurável, os sintomas podem ser aliviados. Dor física 

mata a alma, não se encontra sentido na vida, se o tempo todo se está com 

dor, falta de ar, náusea, por exemplo; e a dor psicológica, social provoca a dor 

total, portanto, “os cuidados paliativos é um olhar humanizado, uma abordagem 

de lidar com o sofrimento, ajudando os pacientes e suas familiares”. (NEVES, 

2002) 

É certo que nenhum indivíduo é obrigado a usar todas as ferramentas 

que se encontram na atualidade, entretanto, somente aqueles que 

proporcionam uma probabilidade adequada de benefício. O referido princípio 

diz ainda que existe uma obrigação moral de fazer somente a aplicação das 

medidas terapêuticas de maior relevância na devida proporção entre os meios 

que são usados e dos resultados previsíveis. 

 

 

3.2.2. Afirmar a vida e considerar a morte como um processo natural.  

 

 

Destacamos que o direito à vida recebe sua contemplação através do 

artigo 5º, caput, da Constituição Federal do Brasil, que: 

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade 
[...]. 

 

Sendo assim, o referido direito consagra-se como uma garantia 

essencial e entendido como uma fonte primária de todos os demais bens 
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jurídicos tutelados, afinal sem vida, não devemos mencionar diferentes 

garantias. 

Nos dizeres de Luciano de Freitas Santoro: 

 

A vida é o mais importante bem do ser humano. Sem a vida 
não há nada. Não há liberdades. Não há propriedade. Não há 
felicidade. A fórmula é simples: o início da vida é o início da 
vida; o fim da vida é o fim da vida. A vida é, portanto, tudo. A 
vida humana condiciona todos os demais direitos da 
personalidade, como a liberdade, a igualdade, a segurança e a 
propriedade (SANTORO, 2012, p. 27). 

 

No entanto, tem que considerar a morte como algo que faz parte da vida 

e que a qualidade de vida é o principal objetivo do cuidado paliativo, ajudando 

o paciente a compreender sua doença, auxiliando neste processo para viver 

melhor. 

Neste sentido, para Dra. Maria Goretti Sales Maciel, “não significa 

banalizar a morte e nem deixar de preservar a vida, e sim a compreensão do 

processo de morrer permite ao paliativista ajudar o paciente a compreender 

sua doença, a discutir o processo da sua finitude e a tomar decisões 

importantes para viver melhor o tempo que lhe resta” (MACIEL, 2008 p. 20) 

Para Bernard Lown em seu livro “A arte perdida de curar” afirma: 

 

As escolas de medicina e o estágio nos hospitais os preparam 
(os futuros médicos) para tornarem-se oficiais-maiores da 
Ciência e gerentes de biotecnologias complexas. Muito pouco 
se ensina sobre a arte de ser médico. Os médicos aprendem 
pouquíssimo a lidar com moribundos. A realidade mais 
fundamental é que houve uma revolução biotecnológica que 
possibilita o prolongamento interminável do morrer 
(MATSUMOTO, apud Lown, 2002 pág. 27) 

 

Neste sentido os profissionais da área de saúde, aprendem como lidar 

com as doenças, e a lutar contra a morte, e não aprendem o sentido da vida e 

da morte, que são lados da mesma moeda. E o ensinamento mais importante 

que todos não aprendem que fomos “finitos” e que a morte é um processo 

natural da vida. 
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3.2.3. Não acelerar nem adiar a morte. 

 
 

Os cuidados paliativos não antecipam a morte e nem pretendem adiar o 

processo de morrer, apenas são ações ativas e reabilitadoras, dentro da 

medida para que nenhum tratamento pode provocar desconforto ao doente do 

que sua própria doença (MACIEL, 2008 p. 20) 

Neste momento é necessário que se tenha um diagnóstico objetivo e 

bem fundamentado, o conhecimento da história natural da doença, um 

acompanhamento ativo, acolhedor e respeitoso e uma relação empática da 

equipe multiprofissional com o paciente e seus familiares nos qual contribuirão 

nas decisões.  

Enfatiza-se a Dra. Dalva Yukie Matsumoto, que o Cuidado Paliativo nada 

tem a ver com eutanásia, como muitos ainda querem entender. Esta relação 

ainda causa decisões equivocadas quanto à realização de intervenções 

desnecessárias e a enorme dificuldade em prognosticar paciente portador de 

doença progressiva e incurável e definir a linha tênue e delicada do fazer e do 

não fazer. (MATSUMOTO, 2002 pág. 27) 

 

 

3.2.4. Integrar os aspectos psicológicos e espirituais no cuidado ao 
paciente  

 

 

Integração de diversos aspectos (psicológicos, físicos, sociais e 

espirituais) se faz necessária no cuidado ao paciente, em que cada profissional 

atue seu papel especifico, mas, no entanto, de forma integrada com outros 

profissionais, para identificação de problemas e tomadas de decisões em 

grupo, entretanto, respeitando o paciente, sua crença, seus princípios.   

Neste sentido Dra. Maria Goretti Sales Maciel, afirma “que o cuidado 

paliativo é sempre conduzido por uma equipe multiprofissional, cada qual em 

seu papel específico, no entanto agindo de forma integrada, com discussão de 

caso, identificando o problema e as decisões são tomadas em conjunto” 

(MACIEL, 2008 p.20) 
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3.2.5. Oferecer um sistema de suporte que possibilite o paciente viver tão 
ativamente quanto possível até o momento da sua morte. 

 

 

Neste momento é que o paliativista tem fundamental importância nas 

atitudes e tomadas de decisões, oferecendo suporte para que o paciente tenha 

uma qualidade de vida e bem-estar, possibilitando viver ativo no processo da 

morte. 

Segundo a Dra. Dalva Y. Matsumoto, não devemos nos esquecer que 

qualidade de vida e bem-estar implicam a observância de vários aspectos da 

vida. Problemas sociais, dificuldades de acesso a serviços, medicamentos e 

outros recursos podem ser também motivos de sofrimento e devem ser 

incluídos entre os aspectos a serem abordados pela equipe multiprofissional. 

Viver ativamente, e não simplesmente viver, nos remete à questão da 

sobrevida “a qualquer custo”, que esperamos combater. Facilitadores para a 

resolução dos problemas do nosso paciente é nosso dever e nossa 

responsabilidade. (MATSUMOTO, 2002 pág. 27) 

 

 

3.2.6. Oferecer sistema de suporte para auxiliar os familiares durante a 
doença do paciente e a enfrentar o luto 

 

 

Faz-se necessário oferecer um sistema de suporte de assistência à 

família, durante todo processo da doença e que não termina com a morte do 

paciente, mas se estende após a morte do paciente auxiliando os familiares e 

entes queridos enfrentar e confortar o processo de luto. 

Segundo Dra. Maria Helena Pereira Franco, “a unidade de cuidados 

paciente-família se coloca como una e específica ao mesmo tempo. A célula de 

identidade do ser humano é a família, respeitadas todas as condições que 

fazem dela um universo cultural próprio, muitas vezes distante ou até mesmo 

alheio ao universo cultural dos profissionais da saúde” (MATSUMOTO apud 

Franco, 2002 p. 28) 

A família tem papel fundamental na vida do paciente, em que conhece 

as particularidades, necessidades, desejos e angustias e que muitas vezes não 
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são verbalizados pelo paciente. Desta forma, a família também sofre com o 

sofrimento do seu ente, no qual dever ser acolhido e paliado junto ao paciente.  

 

 
3.2.7. Promover a abordagem multiprofissional para focar nas 
necessidades dos pacientes e seus familiares, incluindo 
acompanhamento no luto.  

 

 

Ser iniciado as medidas paliativas o mais precocemente possível, 

juntamente com outras terapias curativas adequadas. (Ex. quimioterapia, 

radioterapia, suporte oxigênio), para que sejam oferecidos ao paciente levando 

em consideração o que for benefício e o que for malefícios devem ser evitados.  

Neste sentido a integração da equipe multiprofissional em promover o 

melhor tratamento, desde o diagnóstico da doença até a morte e após a morte 

do doente. 

A união de multiprofissionais propostas pelo Cuidado Paliativo é uma 

forma de observarmos o paciente sob todas as suas dimensões e a 

importância de todos estes aspectos na composição do seu perfil para 

elaborarmos uma proposta de abordagem. Ignorar qualquer dessas dimensões 

significará uma avaliação incompleta e consequentemente uma abordagem 

menos efetiva e eficaz dos sintomas. O sujeito da ação é sempre o paciente, 

respeitado na sua autonomia. Incluir a família no processo do cuidar 

compreende estender o cuidado no luto, que pode e deve ser realizado por 

toda a equipe e não somente pelo psicólogo. A equipe multiprofissional com 

seus múltiplos “olhares” e percepção individual pode realizar este trabalho de 

forma abrangente. (MATSUMOTO, 2002 pág. 28 e 29) 

 

 

3.2.8. Melhorar a qualidade de vida e influenciar positivamente o curso da 
doença. 

 

 

O cuidado paliativo com uma abordagem integral abrangendo todas as 

dimensões, observando este paciente como um todo e não um ser 

simplesmente biológico, assim, respeitando seus desejos e necessidades, 
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melhorando o curso da doença e por consequência prolongar sua sobrevida. 

Segundo Dra Dalva Y. Matsumoto,  

 

Vivendo com qualidade, ou seja, sendo respeitado, tendo seus 
sintomas impecavelmente controlados, seus desejos e suas 
necessidades atendidas, podendo conviver com seus 
familiares, resgatando pendências, com certeza nossos 
pacientes também viverão mais. (MATSUMOTO, 2002 pág. 29) 
 

Neste momento a humanização no tratamento do paciente contribui para 

que se sinta melhor. 

 
 
3.2.9. Ser iniciado o mais precocemente possível, juntamente com outras 
medidas de prolongamento da vida, como a quimioterapia e a 
radioterapia, e incluir todas as investigações necessárias para melhor 
compreender e controlar situações clínica estressantes. 

 

 

A OMS recomenda que teve ser iniciado as ações paliativas já no 

momento do diagnóstico da doença, desenvolvendo de forma conjunta com as 

terapias capazes de modificar o curso da doença, proporcionando os 

benefícios e se possível evitar os malefícios, assim melhorando a qualidade de 

vida. (MACIEL apud Piva, 2002, p.21) 

Com uma abordagem logo no inicio permite a prevenção dos sintomas e 

de complicações inerentes à doença de base, e contribui para que seja 

administrado um tratamento adequado, aliviando o sofrimento e dando 

qualidade de vida. 

Neste sentido, o Dr. Daniel Neves, Intensivista e Presidente da ANCP, 

discorrem:  

 

Se a biologia tem a ver com a doença, a biografia tem a ver 
com o sofrimento, entender que estas duas questões são 
importantes para discutir que riscos vão correr qual momento 
certo para o tratamento ou buscar novo tratamento, entender a 
biografia, cuidar do sofrimento, é a essência do cuidado 
paliativo. (ANCP, 2002) 
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É necessário que a avaliação seja feita continua, durante o curso da 

doença, sendo que o cuidado paliativo neste momento tem a função de 

proteção para aliviar o sofrimento do paciente. 
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4. CUIDADOS PALIATIVOS E ÉTICA DO CUIDADO: A GARANTIA DOS 
DIREITOS HUMANOS DO PACIENTE 
 

 

4.1 BIOÉTICA 

 

 

A ética e a moral alteram de acordo com o lugar e o tempo, compete ao 

Direito concretizar normas éticas norteadas para a preservação da dignidade 

humana. O biodireito  

 

É entendido como o âmbito do direito que tem a prerrogativa de 
regular conduta humanas frente aos avanços científicos-
tecnológicos das ciências medicas, biomédicas e biologia”, 
contudo, observando reiteradamente a dignidade da pessoa 
humana.  (ERENO, 2014) 
 

A partir dos anos 70, surge na área da saúde um campo de reflexão 

chamado Bioética, segundo a concepção Maria Helena Diniz, “a bioética é um 

conjunto de ideais filosóficos e morais a respeito da vida em geral, e sobre 

práticas médicas em particular”. (ERENO apud Diniz, 2014) 

Neste sentido DJ Kipper, “a bioética é definida como reflexão de caráter 

transdisciplinar, focalizada prioritariamente no fenômeno da vida humana ligado 

aos grandes avanços da tecnologia, das ciências biomédicas e do cuidado para 

com a saúde de todas as pessoas que dele precisem, independentemente da 

sua condição social” (PAIVA et. al. apud Kipper, 2014) 

Na concepção Mainetti ensina que: “Do ponto de vista etimológico stricto 

sensu o vocábulo Bioética seria objetável, pelo menos redundante, quando é 

traduzido literalmente como ética da vida, já que bios em grego significa vida 

humana e só a esta se refere à conduta moral, neste sentido toda ética é - e 

sempre tem sido Bioética”. (OLIVEIRA; CARVALHO apud Mainett, 2008, p.576) 

A bioética remete a ideia voltada para a pessoa humana, neste sentido 

um importante trecho do livro O capital de Marx, cita que:  

 

É somente pela relação com o homem Paulo, seu semelhante, 
que o homem Pedro se refere a si próprio enquanto homem. 
Mas, ao fazê-lo, o referido Paulo, com toda a sua corporeidade 
pauliniana de carne e osso, toma igualmente para ele valor de 
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forma fenomenológica de gênero humano (OLIVEIRA; 
CARVALHO apud Marx, 2008, p.576). 

 

Para Reich (1978) define Bioética como “estudo sistemático da conduta 

humana, na área das ciências da vida e dos cuidados de saúde, quando se 

examina esse comportamento à luz dos valores e dos princípios morais” 

(OLIVEIRA; CARVALHO apud Reich, 2008, p. 577). 

Em 1974, o Congresso Americano publicou o Relatório Belmont, 

definindo três princípios fundamentais para bioética sendo: Beneficência, 

Autonomia e Justiça. Em 1979 o princípio da beneficência se desdobrou em 

dois, dando surgimento ao princípio da Não-Maleficência. (ERENO, 2014) 

 

 

4.2 PRINCÍPIOS DA BIOÉTICA 

 

 

4.2.1. Princípio da Beneficência 

 

 

O princípio da Beneficência deriva do latim bonum facere, que significa 

“fazer o bem”, no que diz respeito médico, significa o dever ético do profissional 

da saúde de promover, o bem do paciente, é atitude positiva de assistir o 

paciente. (ERENO, 2014)  

O Código de Ética Médica dispõe como princípios fundamentais em seu 

capítulo I, inciso II, que o paciente é alvo de toda a atenção do médico, é a 

saúde do ser humano, em benefício da qual deverá agir com o máximo de zelo 

e o melhor de sua capacidade profissional; em seu inciso VI, que o médico 

“guardara absoluto respeito pelo ser humano e sempre atuará em seu 

benefício”. (CODIGO DE ÉTICA MÉDICA, 2010) 

Para jurista Ana Dias Neto, este princípio “prevê por um lado, que não se 

faça mal, que não se prejudique e por outro lado, que se tente maximizar os 

benefícios e se diminuam os danos”. Sendo necessário que se conheça os 

riscos e benefícios de um tratamento, e que o paciente esteja informado, o 

aceite e que seja respeitado a sua vontade (princípio da autonomia), mas caso 
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o tratamento não venha alterar o seu estado de doença, ou seja, que não traga 

por isso mais ou menos benefícios” (NETO, 2013) 

A equipe de multiprofissionais tem papel importantíssimo de avaliar os 

benefícios do tratamento (beneficência) e ponderar os riscos e desconfortos 

que acompanham o benefício (não maleficência). 

O princípio da beneficência é limitado, no que diz respeito a não 

aceitação do paternalismo, ao surgimento da autonomia, às novas dimensões 

da justiça e a definição do que é o bem do paciente. (VARGAS et. al. 2016 

p.44) 

 

 

4.2.2.  Princípio da Autonomia 

 

 

A autonomia reúne a ideia de respeito e a dignidade do indivíduo. Para 

Pessini, autonomia é a capacidade de pensar, decidir e agir, com base em tal 

pensamento e decisão, de modo livre e independente (ERENO apud Pessini, 

2014). Assim pode-se afirmar que este princípio é o ponto de orientação ética 

para o paciente. 

Em 24 de novembro de 1957, o Papa Pio XII, já afirmava que “ninguém 

é obrigado a curar-se com terapias arriscadas, excepcionais, onerosas, 

repulsivas, temíveis ou dolorosas”, e o Papa João Paulo II disse que “um não 

pode impor ao outro o dever de utilizar recursos que mesmo de uso corrente 

possam causar-lhe riscos ou sofrimento, sendo que esta recusa não equivale a 

suicídio, pelo contrário, pode ser tida como uma aceitação de sua condição 

humana e o desejo de não receber um tratamento desproporcional aos seus 

resultados”, assim ambos Papas, afirma a autonomia do paciente em sua 

condição de vida. (DINIZ, 2002 p. 341) 

O paciente tem o direito da escolha do tratamento assegurado 

constitucionalmente disposto no artigo 5º, caput, e incisos IV, VI, VIII e X, como 

também no artigo 19, inciso I, ambos da Constituição Federal de 1988.   

Neste mesmo sentido o Código de Ética Médica em seu capítulo II, 

inciso II, afirma que é direito do médico indicar o procedimento adequado ao 

pacientes; e em seu capítulo IV, artigo 24, não limitando o direito do paciente a 
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decisão livre sobre a sua pessoa e seu bem-estar e bem como exercer sua 

autoridade para limita-lo; e em seu capítulo  V, artigo 31, o direito do paciente 

de decidir sobre a execução de práticas diagnosticas ou terapêuticas , salvo na 

hipóteses de iminente perigo de vida.(CODIGO DE ÉTICA MÉDICA, 2010) 

O princípio da autonomia decorre a exigência do consentimento livre e 

informado e a maneira de como tomar decisões de substituição, quando o 

paciente é incompetente ou incapaz, ou seja, quando não tem suficiente 

autonomia para realizar a ação de que se trate. (ERENO apud Pessini, 2014) 

Este princípio no campo da saúde consiste nos valores, critérios e 

preferências do paciente, tem a prioridade na tomada de decisões, em virtude 

de sua dignidade como pessoa, estando junto com a questão do consentimento 

informado da pessoa doente. (VARGAS et. al., 2016 p. 45) 

O paciente tem o direito de ter a sua autonomia de participar das 

decisões no que diz respeito ao seu tratamento, inclusive o direito de 

abandona-lo ou de manter o cuidado no que diz respeito aos sintomas.   

 

 

4.2.3. Princípio da Justiça 

 

 

O princípio da justiça permeia todos os aspectos da vida em sociedade, 

em que todas as pessoas independentemente de suas condições pessoais, 

sociais e econômicas, devem ter acesso e oportunidade de todos os recursos 

de saúde. (NETO, 2013)  

Segundo o Relatório Belmont, o princípio da justiça postula sobre a 

imparcialidade na distribuição de riscos e benefícios pelos profissionais da área 

da saúde, sendo que todos devem ser tratados igualmente. Neste sentido, o 

menos favorecido deve ter uma posição equivalente ao mais favorecido, sendo 

um direito disposto no artigo 10 da Declaração Universal sobre Bioética e 

Direitos Humanos. (ERENO, 2014) 

O paciente tem direito a ter o melhor dos cuidados médicos disponíveis, 

respeitando na sua dignidade, apoiando e cuidando conforme as suas 

necessidades. 
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4.2.4. Princípio Não Maleficência 

 

 

Este princípio deriva do latim primum non nocere, que significa em 

primeiro não prejudicar, ou seja, que o médico tem o dever de não prejudicar o 

paciente. (ERENO apud Diniz, 2014) 

O princípio da não maleficência é um desdobramento do princípio da 

beneficência, sendo ponto de referência para classe médica. (ERENO, 2014) 

O paciente tem o direito de recusar tratamentos fúteis e dolorosos, que 

tenham como objetivo de prolongamento do tempo de vida em doenças 

incuráveis. 

 

 

4.3. DIRETIVAS ANTECIPADAS DE VONTADE (DVA) E AUTONOMIA DO 
PACIENTE 
 

 

A autonomia do paciente consiste em ter opiniões, fazer escolhas e agir 

com base sem seus valores e crenças, assim considerando estes aspectos, 

surgem as Diretivas Antecipadas de Vontade (DVA), que estão sendo 

classificadas em “diferentes denominações como: testamento biológico, 

testamento vital, diretrizes antecipadas de tratamento, declaração antecipada 

de vontade, declaração antecipada de tratamento, declaração previa de 

vontade do paciente terminal”. (VARGAS et. al. apud Cogo; Lunardi, 2016 p. 

47)  

As Diretivas Antecipadas de Vontade (DVA), foi aprovada recentemente 

pelo Conselho Federal de Medicina (CFM), por meio da Resolução nº 1.995/12, 

como um conjunto de vontade manifestado previamente pelo paciente, sobre 

os cuidados e tratamento que deseja ou não receber no momento em que se 

encontrar incapacitado de expressar, livre e autonomamente sua vontade. Esta 

Resolução dispõe sobre o direito do paciente de ser recusar a tratamentos 

fúteis, sendo aqueles tratamentos que visam apenas prolongar a vida, sem a 

garantia de sua qualidade e sem dignidade. 
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4.4. O OUTRO OLHAR QUE SE DÁ NA PERSPECTIVA DOS CUIDADOS 
PALIATIVOS. 
 

 

Não vivemos por si mesmo, tudo depende sempre de outras pessoas, 

portanto, “não se faz cuidados paliativos sozinho, há necessidade de uma 

equipe de profissionais que trabalhem de forma organizada, sistêmica e 

integral promovendo os cuidados a todas as dimensões (psicológica, espiritual, 

física e social) (ROMÃO, 2012), e acima de tudo com o objetivo de 

humanização e dignidade do indivíduo, possibilitando controle dos sintomas do 

paciente individualizado para melhor qualidade de vida e proporcionado que ela 

seja feliz e não curada pelo tempo que lhe resta e o atendimento aos familiares 

tanto desde o diagnóstico até após a morte do ente.(WANSSA, 2014) 

Cuidado Paliativo é um conjunto de atos multiprofissionais que têm por 

objetivo efetuar o controle dos sintomas do corpo, da mente, do espírito e do 

social, que afligem o homem na sua finitude, isto é, quando a morte dele se 

aproxima. O Cuidado Paliativo prolonga-se após a morte sob a forma de 

atendimento do luto dos familiares. A família é também abraçada pela equipe 

multiprofissional, pois ela compartilha do sofrimento do paciente. (BUSHATSKY, 

2012, p. 402) 

Segundo Cicely Saunders, os cuidados paliativos “deve ter como pilares 

o atendimento multidisciplinar e o respeito à integralidade e dignidade do 

paciente” (SANTOS, 2011 p.687).  

Assim, proporcionar os cuidados paliativos significa implementar ações 

inovadoras, como mudanças de atitudes e educação de todos os profissionais 

envolvidos com o paciente de uma doença incurável e com expectativa de 

morte próxima. (BIFULCO, 2006) 

É um grande equívoco julgar que os cuidados paliativos se destinam 

para pacientes em terminalidade, o real proposito é manter a dignidade e aliviar 

o sofrimento do paciente até sua morte, auxiliando no processo de morrer. 

Assim os cuidados paliativos abordam questões complexas no processo 

de morrer como: doenças (Doença: diagnostico, prognóstico e conduta; 

Sofrimento pelas perdas: respostas emocionais, processo de luto; Físicas: dor, 

dispneia, outros sintomas, funcionalidade, hidratação, nutrição; Psicológicas: 
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ansiedade, depressão, angústia; Práticas: cuidadores, equipe, voluntários; 

Sociais: dinâmica familiar, finanças, questões legais; Espirituais: esperança, 

significado, valor, questões existenciais; Fim de vida: últimas horas e quando a 

morte ocorre.   

Estas abordagens destas questões devem ser trabalhadas em conjunto 

pela equipe de multiprofissionais, uma vez que estão em contado direto com os 

pacientes, desde o diagnóstico de uma doença incurável e progressiva, em 

concomitância a outros tratamentos pertinentes, para que o paciente seja 

poupado da dor total, que para Cicely Saunders, expressou “dor total para falar 

do sofrimento que uma pessoa padece não apenas pelos danos físicos que 

acomete, mas pela consequência emocional, sociais e espirituais que a visão 

da morte próxima trás”. (SANTOS, 2011, p.688-689) 

Cuidados ao fim da vida: são uma parte do cuidado paliativo, que ser 

refere a assistência que a pessoa deve receber durante a última etapa da vida, 

a partir do momento em que está certo em estado de declínio progressivo e 

inexorável, aproximando da morte. Portanto, “a morte de qualquer ser humano 

não é situação indigna, mas indigno pode ser o cuidado que recebe no final da 

vida”. (SILVA, 2011, p. 690) 

A visão dos cuidados paliativos almeja alcançar todos da equipe de 

profissionais para construir o cuidado integral baseado na solidariedade, 

compaixão e humanização a todos pacientes e familiares que necessitam no 

processo de morrer, significa que dizer que o passado, o presente e o futuro 

nenhuma tecnologia de última geração serão capazes de substituir o ser 

humano. (SANTOS, 2011 p.692) 

  

 

4.5. AUSENCIA DE FORMAÇÃO HUMANISTICA (ÉTICA) 

 

 

A vida e a morte são uma adversidade que precisa de um processo 

construtivo de aprendizagem não só pessoal, mas profissional, principalmente 

na área da saúde, porque se faz necessário cuidar do paciente em todos: 

físico, mental, espiritual e social.  
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Para que esse cuidado seja realizado, a equipe de multiprofissionais têm 

que ter uma formação humanizada, o que não ocorre tanto na graduação como 

em cursos técnicos. Os profissionais de saúde precisam desta capacitação 

para identificar as necessidades do paciente, suas prioridades e se este possui 

recursos disponíveis para lidar com a situação, dano suporte a família. 

Entender o que Formação humanizada, se faz necessário entender o 

que é humanidade- humanista- “a forma acabada, ideal do espírito do homem”. 

O grego utilizava a palavra humanista, do qual se derivou o substantivo 

humanismo e seu conceito. (OLIVEIRA; CARVALHO, 2008, p.579) 

Na definição de Kant, o “humanismo significa, por um lado, o sentimento 

universal, de simpatia, e por outro a faculdade de poder comunicar pessoal e 

universalmente; essas são duas propriedades que, juntas, constituem a 

sociabilidade própria da humanidade, graças à qual ela se diferencia do 

isolamento animal”. (OLIVEIRA; CARVALHO, 2008, p.579) 

Neste sentido ANCP discorre que “ainda hoje no Brasil, a graduação em 

medicina não ensina o médico como lidar com o paciente em fase terminal, 

com a morte, como reconhecer os sintomas e como administrar esta situação 

de maneira humanizada e ativa”. (HERMES; LAMARCA. 2013). 

Assim, a importância formação dos profissionais da saúde, para lidar 

com a subjetividade necessária para os cuidados paliativos, a valorização do 

trabalho multidisciplinar, o sofrimento pelo processo de auto identificação com 

o paciente em final de vida, e o ciclo de empatia e distanciamento resultante na 

maturidade emocional necessária para paliativista. (COSTA et. al., 2016) 

O Brasil ainda não foi incluso na grade curricular dos profissionais de 

saúde os cuidados paliativos na teoria e no estágio, mas está em processo 

com a prática, nas ações diversas dos profissionais de saúde que buscam 

aprimorar seus conhecimentos.  

Para aprender a olhar o ser humano como uma estrutura maior do que o 

aspecto biológico, a escuta do paciente e da família, esta formação 

humanística necessária para cuidar do outro como um todo.  

Portanto, o ensino teórico e prático dos cuidados paliativos nas grades 

curriculares dos cursos técnicos e de graduação da área de saúde, e incentivar 

pesquisar que visem esta formação, desta forma, poderemos garantir aos 

pacientes em final de vida e de seus familiares, que o processo de morrer 
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ocorra com todo o conforto e dignidade a que eles têm direito. (COSTA et. al, 

2016) 

A formação desenvolve aos profissionais da saúde habilidades de 

comunicação, o trabalho em equipe, a competência na condução diante da 

doença em estágio terminal, o manejo de drogas para conforto do paciente, 

técnicas de suporte para enfrentamento da morte e o luto que pacientes, 

familiares e profissionais precisam. Para Kovács, “ao falar sobre a educação 

para a morte, verifica que os profissionais, ao cuidarem de pacientes próximos 

da morte, realizam as atividades de maneira rotineira, (FONSECA; 

GEOVANINI, 2013) 

Esta forma rotineira que os profissionais da saúde acabam adquirindo ao 

realizar as atividades, é porque não sabem lidar com a morte e não aceitam 

como processo natural de finitude. 

Discorre Bardin (2006), que na área da saúde, os profissionais que lidam 

diariamente com a morte, deveriam receber estímulos e auxilio para uma 

reflexão sobre o tema e a capacitação técnica que os habilite a assumir suas 

responsabilidades diante da morte da paciente. (FONSECA; GEOVANINI, 

2013) 

Para Rego e Palácios (2006) discorrem que: 

 

A morte é uma questão implícita na prática e na formação dos 
profissionais da saúde. “Há, todavia, uma tendência desses 
profissionais de restringir sua discussão aos aspectos 
meramente técnicos, seja na assistência à saúde, seja nas 
ações de saúde pública” (Rego; Palácios, 2006, p.1759) 
(GOMES; OTHERO, 2016) 

 

Assim, reitera-se a necessidade de inserção da filosofia dos cuidados 

paliativos na formação profissional, que ainda hoje, está focado no modelo 

biomédico curativo, desencadeando despreparo dos profissionais quanto ao 

cuidado ao paciente no processo da morte e do morrer, gerando um sentimento 

de impotência e frustação ao tratar de questões relacionadas ao fim de vida. 

(VICENSI; SANTOS apud Germano; Meneguim, 2016, p.17) 
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5. A VISÃO DA RESPONSABILIDADE DIANTE DA MORTE AO LONGO DO 
TEMPO 
 

 

A morte assombra a humanidade por séculos, sendo que é a única 

certeza que se tem na vida, que cedo ou mais tarde ela é certa. O morrer é 

muito difícil de aceitar e o processo de morrer é doloroso, sendo que todos 

somos finitos. A morte e o morrer são partes da vida e como define SÊNECA: 

“deve-se aprender a viver por toda a vida e, por mais que te admires, durante 

toda a vida, se deve aprender a morrer” (MAIA apud Sêneca, 2013, p.125) 

A morte é inevitável, independente de que somos ou em que 

acreditamos, o tempo de vida biológica tem, incondicionalmente, o seu fim. 

(VICENSI; SCHMITZ apud Alves; Selli, 2007). Assim fica demonstra a 

dificuldade em aceitar a finitude. 

No canto do coral da Antígona, de Sófocles, diz: “Só contra a morte ele é 

impotente, embora já tenha sido capaz de descobrir remédio para muitas 

doenças, contra as quais nada se podia fazer outrora”. LISBOA; MONTEZ, 

apud Jonas, 2006 p. 31) 

Diante da evolução cientifica e tecnológica, cada dia mais se busca uma 

maneira de burlar a morte, através de medicamentos, vacinas, curas para 

algumas doenças, tentando que a morte nunca chegue ou que demore o mais 

tempo possível, no entanto, o que se consegue muitas vezes é apenas mais 

sofrimento, como consequência, mas o objetivo seria a imortalidade, o que é 

impossível para a humanidade. 

Neste sentido para Hans Jonas: 

 

O homem é o criador de sua vida como vida humana. Amolda 
as circunstancias conforme sua vontade e necessidade, e 
nunca se encontra desorientado, a não ser diante da MORTE, 
e não importa para quantas doenças o homem ache cura, a 
mortalidade não se dobra à sua astúcia. (LISBOA; MONTEZ, 
apud Jonas, 2006 p.32) 

 

No entanto, há um direito sobre a própria vida, decisões, escolha de 

vontades, sentimentos envolvidos com dor, sofrimento, felicidades, saúde, 

doença, o sentido do que é o direito no mais profundo sentimento, no entanto, 

a norma é posta sem a liberdade de escolha, de forma ampla, e sem nenhum 
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tipo de sentimento, apenas está ali, através de palavras em uma folha de 

papel, redigida por alguém, que talvez nunca soube ou passou por qualquer 

tipo de sofrimento relacionado com a decisão de morte ou morrer. 

Em um texto muito instigante sobre a morte como uma conselheira diz 

Rubens Alves:  

 

Houve um tempo em que nosso poder perante a morte era 
muito pequeno, e de fato ele se apresentava elegantemente. E, 
por isso, os homens e as mulheres dedicavam-se a ouvir a sua 
voz e podiam tornar-se sábios na arte de viver. Hoje, nosso 
poder aumentou, a morte foi definida como a inimiga a ser 
derrotada, fomos possuídos pela fantasia onipotente de nos 
livrarmos de seu toque. O empreendimento tecnológico em 
grande parte nos seduz porque encarna hoje o sonho da 
imortalidade.  Com isso, nós nos tornamos surdos às lições 
que ela pode nos ensinar. E nos encontramos diante do perigo 
de que, quanto mais poderosos fomos perante ela (inutilmente, 
porque só podemos adiar...), mais tolos nos tornaremos na arte 
de viver. E, quando isso acontece, a morte que poderia ser 
conselheira sábia transforma-se em inimiga que nos devora por 
detrás. Acho que, para recuperar um pouco da sabedoria de 
viver, seria preciso que nos tornássemos discípulos e não 
inimigos da morte. Mas, para isso, seria preciso abrir espaço 
em nossas vidas para ouvira a sua voz.... A morte não é algo 
que nos espera no fim. É companheira silenciosa que fala com 
voz branda, sem querer nos aterrorizar, dizendo sempre a 
verdade e nos convidando à sabedoria de viver. Quem não 
pensa, não reflete sobre a morte e acaba por esquecer da vida, 
morre antes, sem perceber…  (PESSINI, apud Alves, 1997, p. 
93)  

 

Pensar no Memento mori (latin) na vida se faz necessário, para que se 

der o devido valor na sua vida e do outro, é uma expressão latina que significa 

algo como "lembre-se de que você é mortal", "lembre-se de que você vai 

morrer" ou traduzido ao pé-da-letra, "lembre-se da morte". (LISBOA; MONTEZ, 

apud Jonas, 2006 p. 59) 

Neste contexto, o homem busca incansavelmente pela mortalidade, não 

medindo esforços, alterando o ciclo da vida, e que na maioria das vezes não se 

dão conta que provoca sofrimento. 

A mortalidade não pertence ao homem, por mais que haja brilhantes 

mentes trabalhando juntas, nunca será alcançado este objetivo que é a 

mortalidade, sendo que esta busca obstinada da mortalidade tem como 

consequência o esquecimento da dignidade do indivíduo. 
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Hans Jonas em algumas palavras traduz o que a busca incansável dos 

homens pela mortalidade: 

 

Esse preço é necessário, pôs cada finalidade só pode realizar-
se à custa de outras finalidades. A própria diversidade genérica 
é uma dessas escolhas, sobre a qual não se pode dizer que 
fosse sempre a “melhor”, mas cuja conservação constitui um 
bem diante da alternativa da extinção ou do empobrecimento 
(LISBOA; MONTEZ, apud Jonas, 2006 p. 151) 

 

A morte deve ser encarada como algo natural ou um marco na vida, por 

ser a única certeza que o homem tem quando nasce que um dia vai morrer, 

não sabendo que hora, dia, ano ou como com saúde ou doença, mas que vai 

morrer, o corpo se torna apenas o abrigo da alma, que devemos cuidar, e não 

provocando mais angustia na tentativa de alcançar o que não pertence ao 

homem que é a mortalidade.  

Este descompasso por esta busca, Hans Jonas declara que: 

 

A vida é essa a confrontação explicita do ser com o não ser, 
pôs na sua carência constitucional decorrente das 
necessidades metabólicas, cuja satisfação pode falhar, a vida 
abriga em si a possibilidade do não – ser como uma antítese 
sempre presente, como ameaça. O modelo de seu ser é a 
manutenção do fazer. O “sim” do esforço é fortalecido pelo 
“não”, ao não – ser. 
Por meio da negação do não – ser, o ser se torna um interesse 
positivo, ou seja, uma escolha permanente de si mesmo. A vida 
como tal, no perigo desse não-ser é parte da sua essência, 
expressa essa escolha. Assim não passa de um paradoxo 
aparente que seja a morte, ou seja, a possibilidade de morrer, 
ou ainda o fato de se poder morrer a qualquer momento e a 
possibilidade de se adiar continuamente essa morte no ato de 
conservação de si, o que estampa a marca da autoafirmação 
do ser, por meio da luta individualizada dos seres existentes. 
(LISBOA; MONTEZ, apud Jonas, 2006 p. 152) 

 

O homem nasce com o livre-arbítrio é da natureza humana, podendo 

fazer suas escolhas para o bem ou para o mal, sendo que qualquer escolha 

fazendo o bem ou o mal, mesmo sendo a mais simples, reflete em todos, 

sendo responsável de maneira indireta como um todo, neste contexto, o 

homem não é só responsável por sua decisão, como também pelas 

consequências que ela pode causar, e não se esquecendo que ele também faz 

parte deste todo, sendo que para Hans Jonas: 
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O homem bom não é aquele que se tornou um homem bom, 
mas aquele que fez o bem em virtude do bem. O bem é a 
“causa” no mundo, na verdade, a causa do mundo. A 
moralidade jamais pode se considerar como um fim. 
(LISBOA; MONTEZ, apud Jonas, 2006 p. 156) 

 

O apelo que se faz entre a natureza humana e a moral, que seja 

admitida a responsabilidade com o próximo, e consigo mesmo, porque cada 

homem faz parte de um todo, sendo que cada atitude racional ou sentimental, 

pode ter um imenso peso na vida de todos, neste sentido a bioética busca 

através de multiprofissionais, a essência do sentimento de responsabilidade 

com o próximo. 

Para Gilligan discorre, “enquanto a ética dos direitos é uma 

manifestação de igual respeito, que equilibra as reivindicações do outro com as 

minhas, a ética da responsabilidade repousa sobre uma compreensão que dá 

origem à compaixão e ao cuidado. (SANTOS, 2011) 

Deste modo Hans Jonas reflete a Teoria ética como: 

 

Uma teoria da responsabilidade deve lidar com ambos os 
aspectos: o fundamento racional do dever, ou seja, o principio 
legitimador que está por trás da reivindicação de um deve-se 
imperativa, e o fundamento psicológico da capacidade de 
influenciar à vontade, ou seja, de ser a causa de alguma coisa, 
de permitir que sua ação seja determinada por ela. Isso quer 
dizer que a ética tem um aspecto objetivo e outro subjetivo, 
aquele tratando da razão e o ultimo da emoção. (LISBOA; 
MONTEZ, apud Jonas, 2006 p. 157) 

 

O homem como um todo, tem o poder causal que é a condição da 

responsabilidade por seus atos e por suas consequências e que deve 

responder por elas, o que pode ser compreendido pela perspectiva legal e não 

moral. 

Sendo que neste sentido Hans Jonas alude que a responsabilidade pelo 

bem-estar de outros, que considera determinada ação não só do ponto de vista 

da sua aceitação moral, mas se obriga a atos que não tem nenhum outro 

objetivo. (LISBOA; MONTEZ, apud Jonas, 2006 p.167) 

Para Kluber-Ross (2008): 

 

Pensar na própria finitude, adquirir consciência da 
inevitabilidade da morte e do morrer, o que promove a 
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capacidade de percepção real de nós mesmo, de quem somos 
e o que necessitamos assim termos melhores possibilidades de 
olhar para o outro como um ser único, ímpar e com 
especificidades a serem respeitadas. (VICENSI; SCHMITZ, 
apud Kluber-Ross, 2016, p. 54) 
 

O ser humano desde a sua concepção no ventre de sua mãe, é um ser 

vulnerável que necessita de cuidados, que em poucas palavras Hans Jonas 

reproduz a essência do ser humano que “ele tem o caráter precário, vulnerável, 

revogável – o modo peculiar de transitoriedade – de todos os seres viventes, o 

que por si só o torna objeto de proteção” (LISBOA; MONTEZ, apud Jonas, 

2006 p. 175) Desta forma, a responsabilidade de proteção quanto sua 

importância refere-se à vida em sua essência moral e racional, e sobretudo a 

vida humana.  

Galriça Neto (2010) aponta que 

 

...a intensidade da luta pela busca de cura das doenças e a 
sofisticação dos instrumentos da área da saúde levaram a uma 
cultura de negação da morte, relegando para um segundo 
plano as intervenções de saúde que promovam um final de 
vida digno, sem a garantia da cura; a morte passou a ser 
negada e encarada como derrota ou fracasso pelos 
profissionais de saúde. (GOMES; OTHERO, 2016) 

 

A morte é sempre será um encontro pessoal, onde estamos sós, não 

significa estar desamparado, sendo o sentido da boa morte é estar em paz, 

amparados. Morrer faz parte da vida, se preparar no processo de morrer é se 

preparar para finitude. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Este trabalho teve o intuito de investigar a importância da vida humana, 

é mais do que a sobrevivência biológica, é viver com dignidade, o que inclui o 

respeito à integridade física, psíquica do paciente desde o diagnóstico da 

doença, no processo do morrer até sua morte, e o cuidado se que estende ao 

familiar no luto. 

E demonstrar a urgência da vida, e aprender a encarar a finitude, assim 

os cuidados paliativos torna este processo de final da vida uma realidade cada 

vez mais presente. 

Está muito longe de esgotar o tema, este é apenas um grão de área no 

oceano, ainda há muito que se fazer, como implantar uma Política Pública, a 

formação profissional em todas as áreas de saúde, incentivos de pesquisar 

entre outros.  
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