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O presente trabalho tem como objetivo investigar como a ciência tem se posicionado
em relação ao tratamento do paciente terminal, investigando por meio da pesquisa
bibliográfica como os cuidados paliativos surgiram, e quais as necessidades que a nova
disciplina veio atender, verificando a contribuição da psicologia para esta nova disciplina.
Em 1967, a assistente social, enfermeira e médica Cicely Saunders, funda em Londres
a primeira instituição destinada aos cuidados do paciente terminal. Saunders dedicou sua vida
ao atendimento dos moribundos. Como médica estudou e divulgou a necessidade de oferecer
um atendimento diferenciado para o paciente terminal. Ela foi a pioneira no desenvolvimento
dos Cuidados Paliativos. Ligada a Igreja Católica, Saunders é descrita na literatura como uma
mulher “com forte vocação para trabalhar com moribundos” (Menezes, 2004, p. 53). A partir
de Saunders criou-se um movimento na Inglaterra que pedia o fim do abandono do paciente
terminal, que já vem desde as casas hospitalares anteriores ao século XVIII, nas quais os
pobres eram guardados para morrer (Foucault, 1979).
Nos Estados Unidos os cuidados paliativos não surgiu no meio médico e sim contra o
meio médico. No final da década de 1970, e início dos anos 1980, influenciados pelo
movimento britânico, enfermeiros e assistentes sociais com o apoio popular criam uma
organização popular que tem como objetivo criticar o modelo médico vigente de tratamento
ao paciente terminal. Nesse período o paciente terminal era utilizado como objeto de estudo
da medicina, medicamentos e tratamentos fúteis eram oferecidos sem nenhuma comprovação
cientifica da sua eficiência, ou então, o paciente era colocado em instituições religiosas sem
atendimento médico no seu último período de vida; o movimento americano pedia um
atendimento humanizado e diferenciado para o paciente terminal (Menezes, 2004).
A proposta dos cuidados paliativos que nasceu na Inglaterra foi rapidamente
disseminada entre a década de 1980 e 1990, na América do Norte e nos países europeus,
principalmente para atender os pacientes portadores de AIDS, que durante o final da década
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de 1980 e início da década de 1990, cresceu abruptamente o numero de pacientes terminais
decorrente da contaminação desse vírus. Em 1986, a Organização Mundial de Saúde publicou
o manual Cancer pin relief and palliative care report, colocando os cuidados paliativos como
uma disciplina cientifica. O manual foi traduzido em 19 idiomas, demonstrando uma
preocupação com a dificuldade de tratamento da dor no paciente diagnosticado com câncer
em diversas civilizações, com o objetivo de humanizar o atendimento prestado a este cliente.
No Brasil, o manual foi publicado em 1981.
Em 1985, foi fundada a Associação de Medicina Paliativa da Grã Bretanha e Irlanda.
Em 1987, a Inglaterra foi o primeiro país a reconhecer os cuidados paliativos como uma
especialidade médica.

No Brasil, atualmente, há inúmeras associações profissionais de

pesquisa, ensino e divulgação da disciplina dos Cuidados Paliativos, no entanto ainda não é
reconhecida como especialidade médica pelo Conselho Federal de Medicina (Menezes, 2004).
O movimento voltando ao cuidado com o paciente terminal surge no Brasil, em 1986
com o objetivo de atender pacientes oncológicos. No Rio de Janeiro foi fundada a primeira
clínica voltada ao cuidado do paciente “Fora de Possibilidade Terapêutica” (FPT1) no
Instituto Nacional do Câncer. Os primeiros a se dedicarem aos cuidados voltados para o
paciente FPT, eram profissionais da área da saúde e familiares dos pacientes que atuaram
como voluntários. Até então os pacientes diagnosticados como FPT no Instituo Nacional do
Câncer eram encaminhados para organizações religiosas, ou recebiam alta, sem prescrição e
informações que lhes possibilitasse viver de forma digna seus últimos dias. Em outros termos,
os pacientes eram abandonados pela equipe médica (Menezes, 2006).
Em 1991 no estado do Rio de Janeiro, foi criado o serviço de Cuidados Paliativos do
Hospital Câncer I, o primeiro a funcionar não mais com mão de obra voluntária. Em 1998,
com a crescente demanda pelos cuidados paliativos, foi fundado o primeiro hospital destinado
exclusivamente ao atendimento do paciente terminal: o Centro de Suporte Terapêutico
Oncológico. Atualmente Hospital do Câncer IV, que se tornou referência nacional no ensino e
formação de profissionais que atuam com Cuidados Paliativos (Menezes, 2006).
No Paraná, os primeiros profissionais a trabalharem nessa nova área foram
profissionalizados na Argentina (primeiro país da America do Sul, a desenvolver a assistência
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Conceito utilizado por Menezes (2006) para se referir aos pacientes com “diagnóstico de morte próxima”.
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paliativa e a criar cursos de treinamentos para profissionais da saúde). Em 1997, foi fundada
no Brasil a Associação Brasileira de Cuidados Paliativos.
Menezes (2004) define que o surgimento de uma nova especialidade medica se dá por
dois motivos principais: para atender uma nova necessidade no contexto histórico social, e
como uma resposta do meio médico, para as críticas que vinha recebendo por abandonar o
paciente terminal.
Os cuidados paliativos surgem como uma necessidade de modificar a nova medicina
do século XIX. A medicina cientifica e tecnológica que a partir desta data busca mais do que
nunca prolongar a vida do indivíduo, e nessa busca desenfreada acaba por esquecer-se da
subjetividade do paciente. É nesse sentido que o cuidado paliativo nasce: uma proposta que
objetiva amenizar o sofrimento daquele com o qual a medicina não dispõe de recursos que lhe
possibilite o restabelecimento da saúde. Busca-se quebrar com práticas (que ocorriam desde
os antigos hospitais) de abandono do paciente moribundo. Assim, os cuidados paliativos
possibilitam o cuidado do FPT respeitando o ciclo natural da vida, aliviando seus sintomas
(Pessini, 2006).
Na contemporaneidade, os hospitais foram invadidos por aparelhos tecnológicos e
diversos meios de controle ambiental, tornando-se um espaço totalmente asséptico, bem
aparelhado, no entanto sem vida. O objetivo de curar a doença, focando o atendimento em um
órgão doente, fez com que o paciente, o ser humano fique no plano secundário, ou esquecido.
Ao objetivar apenas tratar da doença, o processo de humanização parece não ter acompanhado
o avanço tecnológico e cientifico no qual a medicina se inseriu a partir do século XIX
(Menezes, 2004).
Por se tratar de uma problemática relativamente recente, os cuidados paliativos são
entendidos de forma errônea. Por vezes como uma prática na qual os cuidados para com o
doente devem ser suspensos; um meio de desistir do paciente. Em outras como a eutanásia,
induzir o paciente a morte, ou deixar de oferecer cuidados. Na verdade os cuidados paliativos
é uma proposta de atendimento que valoriza o ser humano como um todo, buscando oferecer
condições para o indivíduo viver com qualidade até a morte (Pessini, 2006).
A conceituação de Cuidados Paliativos é caracterizada por alguns pressupostos
básicos, primeiramente indicando uma “crítica a visão fragmentária da medicina” que acaba
dando ênfase apenas ao órgão afetado pela doença. O cuidado com o paciente terminal se
define dentro dessa proposta como o desenvolvimento de um novo modelo de atuação que
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garanta maior, ou melhor, “qualidade de vida” no final da vida daquele que foi diagnosticado
como FPT. Os cuidados paliativos trabalham com a postura de valorizar a qualidade do viver,
e não a quantidade do viver à custa de sofrimento (Menezes, 2004, p. 59).
Os trabalhos de Sauders tornaram-se referência central no atendimento do paciente
terminal. Seu conceito de “dor total” delimita as fronteiras deste novo campo de
conhecimento. “Dor total” compreende os aspectos físicos, mentais, sociais e espirituais que
se apresentam como sofrimento, que deve ser minimizado ao máximo possível através dos
cuidados paliativos. A pioneira dos cuidados paliativos rompe com a idéia de que a morfina
causa dependência física, e passa a usá-la por via oral, de forma preventiva (Pessini, 2006).
A palavra dor (do latim dolore) é descrita como impressão desagradável ou penosa
decorrente de alguma lesão ou de um estado anormal do organismo ou de parte dele. A
associação internacional para os estudos da Dor, em 1986, conceituou cientificamente a dor
como “uma experiência sensorial e emocional desagradável associada a lesões reais ou
potenciais, ou descrita em termos de tais lesões” (Pessini, 2006, p. 15).
“Vivemos numa sociedade dominada pela analgesia, em que fugir da dor é o caminho
racional e normal” (Pessini, 2006, p.18). Encarar a dor na atualidade é uma quebra de
paradigma. Oferecer ao cliente terminal atendimento médico, psicológico e social
demonstrando que a dor pode ser amenizada de outras formas. A tradicional prática da
analgesia é uma das problemáticas que a equipe paliativista encara diariamente
Pessini (2006) aponta que as contribuições da psicossomática e a entrada da psicologia
no âmbito hospitalar foram de extrema importância para resgatar o ser humano da velha
compreensão cartesiana dualista, colocando-o em uma condição de valoração dos aspectos
físico, emocional, social e espiritual. Assim, compreende-se a dor em uma dimensão global.
Compreender a dor buscando identificar os fatores que contribuem para o ego do indivíduo
senti-la como insuportável, é possível apenas por meio de um atendimento onde o paciente é
escutado. Apenas com a analgesia o único aspecto que é tratado é o biológico.
Menezes (2004), na tese de doutorado intitulada Em Busca da Boa Morte, retrata
diversos casos onde o paciente abandou a postura de poli-queixoso, passando a dar mais
importância para as coisas simples ao seu redor, apresentando melhora na autoestima.
Evidenciou-se a importância de uma equipe multi e interdisciplinar que trabalha com a troca
de informação possibilitando uma compreensão transdisciplinar do fenômeno.
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Outra dificuldade encontrada pela equipe paliativista é a de conversar abertamente
com o paciente sobre seu quadro de saúde. Em Sobre a Morte e o Morrer, Elisabeth KublerRoss (1969/1987), registrou diversas entrevistas com famílias que se negam a falar
abertamente com o paciente, acreditando ser essa a melhor forma de proteger seu familiar. No
entanto, tal prática demonstra que o paciente percebe-se morrendo por outras vias,
apresentando sintomas que prejudicam ainda mais seu quadro de saúde.
Na atualidade a morte tornou-se uma inimiga que precisa ser vencida a qualquer custo,
e essa fantasia de onipotência se apresenta nos tratamentos fúteis que é oferecido em muitas
Unidades de Terapia Intensiva, ou “catedrais do sofrimento” conforme Pessini (2007).
Conhecer e administrar os cuidados paliativos nos hospitais, criando condições técnicas
respaldadas no discurso político para que o paciente se transforme em uma figura ativa em
seu tratamento, encolhendo quais são suas prioridades, é o caminho para a construção de uma
“boa morte” (Menezes, 2004, p. 18).
Nesta pesquisa destacou-se a importância do profissional da psicologia inserido na
equipe paliativista. Para Kubler-Ross (1969/1987), o psicólogo deve estar junto da família no
momento em que a equipe médica confirma o diagnóstico FTP, acompanhando a família e o
paciente, dando suporte para os mesmos expressarem seus medos e anseios, orientando,
aconselhando e principalmente escutando. Este trabalho encontra-se aberto para novas
discussões e pesquisas que colaborem com a divulgação e aperfeiçoamento dos Cuidados
Paliativos nos hospitais brasileiros.
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