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Um dia vamos morrer 

e sentir na despedida 

que as coisas simples da vida 

nos dão forças pra viver. 

 

Bráulio Bessa 



RESUMO 

 

Este trabalho visa abordar como os Cuidados Paliativos afetam o processo do morrer 

diante de uma doença terminal. Para isso, realizou-se uma revisão bibliográfica acerca 

das atitudes diante da morte no ocidente, desde a Idade Média até os dias atuais, 

objeto indispensável para se pensar no morrer em pacientes terminais, e sobre a 

filosofia dos Cuidados Paliativos, levantando uma reflexão sobre como se relacionam. 

Dada a predominância do método de tratamento pautado no saber médico e na ciência 

positiva, faz-se importante refletir sobre formas de cuidado que considerem o sujeito 

que adoece e não somente a doença. Percebe-se que a maneira de atenção que os 

Cuidados Paliativos oferecem, acaba por produzir uma ressignificação da morte, 

culminando em um findar tranquilo, digno e em paz.  
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ABSTRACT 

 

This paper aims to address how Palliative Care affects the process of dying in the face 

of a terminal illness. For this, a bibliographic review was carried out on attitudes 

towards death in the West, from the Middle Ages to the present day, an indispensable 

object for thinking about dying in terminal patients and on the philosophy of Palliative 

Care, raising a reflection on how they relate. Given the predominance of the method 

of treatment based on medical knowledge and positive science, it is important to reflect 

on forms of care that consider the subject who is sick and not only the disease. It is 

noticed that the way that palliative care offers, ends up producing a resignification of 

death, culminating in a quiet, dignified and peaceful ending. 
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1 INTRODUÇÃO 

A morte é o destino inevitável de todos os seres vivos e ao longo da história da 

humanidade apresentaram-se atitudes diferentes diante dela, atitudes estas repletas 

de fantasias e crenças.  

Ela é um fantasma que assombra o homem; ter que enfrentá-la nos coloca de 

frente com nossa finitude. Com isso, por mais que se tente negar, ela está presente o 

tempo todo na vida, provocando renúncias, e induzindo formas de viver. Percebe-se 

que, com a finalidade de preservar a vida a todo custo, a “tendência a excluir a morte 

dos cálculos da vida traz consigo muitas outras renúncias e exclusões” (FREUD, 1915, 

p. 173). Por isso, refletir sobre a morte é fundamental ao se refletir sobre a vida.  

 O fenômeno da morte é regado de fantasias e provoca inquietude, incitamento, 

curiosidade, sendo um evento único, no qual não se pode usufruir de experiências 

anteriores (SILVA, 2018). Acontece que  

 
“(...) é muito triste que na vida suceda como num jogo de xadrez, em que um 
movimento errado pode nos levar a perder a partida, com a diferença de não 
podermos iniciar uma nova partida, uma revanche.” (FREUD, 1915, p. 173).  

 

Assim, o homem foi criando ao longo da história estratégias e crenças para 

tentar elaborá-lo e compreendê-lo. Com isso, percebe-se que a morte e a forma como 

se lida com ela se dão a partir de uma construção cultural, marcando a identidade de 

cada cultura, e, onde rituais são produzidos tanto antes quanto depois dela (CORREA, 

2011). 

Silva (2018), citando Giacóia (2005), enfatiza que o ser humano é o único ser 

vivo que tem a consciência de sua finitude e, portanto, sofre, para além do presente, 

também pelo passado e pelo futuro. Histórica e socialmente, diferentes práticas são 

criadas para se lidar com ela, marcando, assim, sua característica cultural (SILVA, 

2018). Dentre as estratégias que surgiram, está a crença na vida após a morte, 

encontrada em diferentes e numerosas religiões pelo mundo. Além disso, o homem 

procurou recalcá-la e distanciar-se dela, chegando a acreditar, inclusive, em sua 

imortalidade (CORREA, 2011). 

Assim, a cultura de um povo é, também, caracterizada por sua relação com a 

morte e com os mortos. Os ritos criados ao redor do tema variam de acordo com as 

condições socioeconômicas e culturais de cada sociedade, refletindo sua visão da 
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morte. É, ainda, a partir de como lidamos com a morte que a vida se constrói 

(CORREA, 2011). 

A morte apresentou várias facetas ao longo do tempo. Ela já adentrou a casa 

dos vivos, com os corpos sendo velados a domicílio, fazendo parte do cotidiano; já se 

fez bastante ilustrada na arte e objetos de decoração; e, inclusive foi companheira de 

danças. Sabe-se, que o homem neandertal enterrava os mortos e posteriormente 

várias pedras eram colocadas em cima deles, estas se encontravam principalmente 

na direção do rosto e cabeça, e mais tarde passaram a ser enterrados juntamente 

com suas armas e alimentos. Por mais que não seja possível se certificar da razão 

dessa atitude, isso mostra a preocupação, desde tempos primitivos, do homem em 

relação a morte (CORREA, 2011). 

Os antigos hindus realizavam a cremação do corpo, acreditando que com isso 

ocorreria a purificação dos pecados, marcando, assim, a crença na morte como uma 

dissolução da vida terrena, não dando importância a preservar a identidade do corpo. 

Já na antiga Mesopotâmia a morte era vista como uma passagem, onde se fazia uma 

travessia do mundo dos vivos para o dos mortos. Os corpos eram, então, sepultados 

com os pertences pessoais do morto, como vestimentas e objetos de uso, além de 

seus alimentos favoritos, para garantir uma boa travessia. Sendo o subterrâneo 

destinado ao mundo dos mortos, e, justamente para essa separação dos mundos, 

eram criados os cemitérios e os ritos do sepultamento (CORREA, 2011). 

Hoje, no ocidente, a morte virou tabu, objeto de interdição, algo que se evita 

falar sobre, e os sentimentos advindos dela devem ser demonstrados com muita 

discrição e, se possível, guardados para si (ARIÈS, 2017). 

Ariès (2017) em seu livro “História da morte no ocidente” nos traz um percurso 

histórico sobre as atitudes da cultura ocidental diante da morte, desde a idade média, 

até o século XX, culminando numa boa reflexão sobre nossas atitudes 

contemporâneas diante da morte. 

O autor descreve as atitudes diante da morte dividindo-as em quatro formas de 

encará-la. A primeira ele denominou de morte domada (até o século XII), seguida pela 

morte de si (século XII ao XVIII), morte do outro (XVIII até a primeira metade do século 

XIX) e morte interdita (segunda metade do século XIX e século XX) (ARIÈS, 2017). 

No período da “morte domada”, ela era tida como algo familiar. Costumava-se 

ter tempo para lidar com a morte, havendo um processo de morrer em que a pessoa 

se encontrava no leito domiciliar. Com a “morte de si”, ela ganha um caráter dramático 



11 

 

 

e pessoal, continuando algo familiar, porém passa-se a aceitá-la como a ordem natural 

das coisas, ou seja, ela não era exaltada e nem evitada, apenas aceita. Quando se 

enfatiza a “morte do outro”, ela passa a ser uma ruptura, admirada e romantizada, 

preocupa-se menos com a sua própria e a morte do outro é extremamente sofrida. 

(ARIÈS, 2017). 

Surge, então, na segunda metade do século XIX uma atitude diante da morte 

inédita, ela é tratada como algo mórbido e objeto de interdição. É um período em que 

é intolerável a tristeza, o sofrimento demasiado causado pela morte, acredita-se, a 

partir de então, que a vida é sempre feliz e, com isso, a verdade se transforma em um 

problema, não se tem mais coragem de dizê-la (ARIÈS, 2017). 

Com a Revolução Industrial, o aumento da tecnologia e das internações em 

hospitais, a morte deixa, na grande maioria das vezes, de ser em domicílio e ao redor 

de familiares, morre-se sozinho e ela não é mais sentida como familiar e natural. Nota-

se a necessidade de ocultar a morte e o morrer, surgindo espaços e empresas 

específicos para se realizar os rituais (SANTANA et al., 2015). 

Em uma sociedade em que há uma supervalorização dos números e pouca da 

interação humana, visto que nas universidades é mais reconhecida a produção de 

artigos e pesquisas científicas do que a capacidade de relacionamento interpessoal, 

ter que confrontar outro ser humano está sendo cada vez mais evitado. É possível, 

também, notar esse fenômeno nas guerras que estão deixando de ser “cara-a-cara” 

nos campos de batalha, para emergirem em forma de gazes tóxicos ou bombas do 

céu, capazes de matar milhares de uma só vez. Dessa forma, a característica de 

imprevisibilidade da morte é ressaltada e não sendo possível se defender fisicamente 

dela, as defesas psicológicas aumentam (KÜBLER-ROSS, 2012). 

Diante disso, falar sobre terminalidade e assumir a finitude é algo desafiador 

que convoca os envolvidos a refletirem sobre a própria vida, e gera angústias das 

quais foge-se diariamente, gerando grande resistência. É esperado, então, que os 

profissionais de saúde não estejam imunes a esse tipo de lógica, e, assim sendo, o 

diálogo sobre a possível morte do paciente se torna muitas vezes insuportável. Essa 

atitude faz do morrer ainda mais solitário, já que o paciente, muitas vezes, não 

encontra espaço para falar sobre suas angústias, o que contrasta muito com a morte 

em domicílio, que requer menos adaptações, e ainda as pessoas próximas a ele o 

conhecem o suficiente para satisfazer algumas regalias que tornam esse processo 

menos sofrido (KÜBLER-ROSS, 2012). 
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Em resposta à maneira institucionalizada, mecanizada e dessubjetivante de 

lidar com doentes terminais, surge a proposta dos Cuidados Paliativos, destinada a 

estes pacientes e que tem como base considerá-los como um todo no tratamento. 

Sendo assim, há uma equipe multidisciplinar no cuidado com ele, que é considerado 

em sua “totalidade bio-psico-social-espiritual” (MENEZES; BARBOSA, 2013). 

O paciente que enfrenta a terminalidade é, portanto, aquele que não possui 

mais perspectiva de cura de sua doença, é certo que está caminhando para a morte. 

Diante disso, um sentimento de impotência frequentemente aparece, tanto por parte 

dos profissionais, como do doente. Porém, este paciente não deve ser considerado 

como aquele em que “não há mais nada a se fazer”. Intervenções por parte de uma 

equipe de saúde podem ser feitas, como, por exemplo, melhorar a comunicação com 

a equipe e com a família, e, assim, criar um vínculo, viabilizando uma elaboração 

subjetiva da morte e do morrer (SCHMIDT; GABARRA; GONÇALVES, 2011).   

Porém, muitas vezes, a internação se faz necessária, não podendo excluir sua 

importância. Mas, é possível que se reflita sobre como ela está sendo feita, como se 

age em relação ao paciente, já que além de ter que se adaptar a rotina hospitalar, 

frequentemente ele perde seu poder de opinar e é desconsiderado em uma tomada 

de decisão (KÜBLER-ROSS, 2012). 

Devemos considerar que o paciente já passa por uma série de mudanças em 

sua internação, como, por exemplo, a perda de sua autonomia, já que muitas vezes 

perde sua capacidade de andar, precisa de ajuda para se alimentar e se limpar, ou 

seja, se torna dependente dos outros. Coisas estas, que já se fazem difíceis o bastante 

para que além disso ele perca seu poder de opinar sobre sua vida (KÜBLER-ROSS, 

2012). 

Os Cuidados Paliativos propõem um cuidado do paciente junto com ele. Abre-

se um espaço para que ele expresse seus desejos, sentimentos, angústias e opine 

sobre o futuro do seu tratamento e diga suas vontades nesse período de espera. 

Dessa forma, a comunicação com o paciente é fundamental, também, para que saiba 

que não está sozinho e que será ouvido, o que ajuda a externar seus anseios, 

tornando o morrer menos sofrido (ANDRADE; COSTA; LOPES, 2013). 

Para que isso seja possível, o profissional da saúde no trabalho com doentes 

terminais precisa estar sempre refletindo sobre suas próprias angústias em relação a 

morte e o morrer. É preciso que ele quebre esse tabu da morte para que possa ouvir 
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o paciente e falar sobre o tema de forma tranquila. Assim, o paciente percebe que o 

profissional estará ali caso o assunto apareça (KÜBLER-ROSS, 2012). 

Kübler-Ross (2012) nos apresenta cinco estágios nos quais o paciente transita 

ao receber um diagnóstico de doença terminal. O primeiro é o da negação, em que o 

paciente duvida do diagnóstico; o segundo é a raiva, acompanhado de um sentimento 

de revolta e da pergunta “porque eu?”; o terceiro é a barganha, caracterizado pelo 

“último pedido do paciente”; em seguida a depressão, quando o paciente é tomado 

por um sentimento de grande perda; e, por último, a aceitação, em que cessa a luta. 

A autora ressalta, também, a presença da esperança durante todos os estágios. 

Assim, para uma “boa morte” é preciso externar as fantasias que rodeiam este 

tema. Nota-se a importância de se criar um espaço, sem julgamento de valores, para 

que isso ocorra e, também, para que o paciente possa “encerrar suas pendências” da 

vida, ou seja, tranquilizar-se em relação a morte e a vida. Dessa forma, o profissional 

pode acolher as preocupações que acompanham a ideia de deixar as pessoas 

próximas, e, se necessário e possível, realizar seus desejos, amenizando suas 

preocupações (KÜBLER-ROSS, 2012). 

Os Cuidados Paliativos tratam, também, os sintomas físicos, isto é, melhorar a 

qualidade de vida durante o período em que os pacientes estão à espera da morte. 

Ou seja, pensa-se no corpo físico do paciente, utilizando medicamentos e 

equipamentos que reduzam os males gerados pela doença (MENEZES; BARBOSA, 

2013).  

Trabalhar com paciente terminal requer uma escuta, e não só das palavras, 

mas outras formas de comunicação que o paciente possa tentar transmitir. Requer, 

também, um “estar ali”, mostrar para ele que não está só, que há alguém para escutá-

lo, “segurar sua mão” se necessário e até mesmo ficar em silêncio. Exige, também, 

que o profissional possua uma certa sagacidade para saber respeitar as 

possibilidades do paciente, há momentos de fala e do mesmo modo momentos de 

silêncio, que são também terapêuticos (KÜBLER-ROSS, 2012).  

Os Cuidados Paliativos são, da mesma forma, direcionados à família, que é 

assistida pela equipe e que igualmente possui seus medos e anseios, muitas vezes 

os projetando no paciente. Portanto, se faz importante abrir esse espaço para que a 

família possa ter seu lugar de fala e passe por esse processo mais tranquilamente. 

Da mesma forma, é importante respeitar a espiritualidade do paciente, sendo um dos 

meios possíveis de se encontrar conforto (KÜBLER-ROSS, 2012). 
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Percebe-se, então, que a proposta que os Cuidados Paliativos vêm apresentar 

diante da terminalidade é de ressignificação da morte e do morrer, tornando-se 

interessante refletir sobre como eles tornam esse processo mais digno, humanizado 

e tranquilo para os doentes que já não possuem possibilidade de cura. (OLIVEIRA; 

SANTOS; MASTROPIETRO, 2010). 

 

1.1 Aspectos metodológicos  

O tema da morte hoje é um tabu, objeto de interdição, algo em que não se fala 

sobre, e sentimentos advindos dele devem ser demonstrados com muita discrição ou, 

se possível, apenas guardados para si. Ao se lidar com pacientes terminais, a equipe 

de saúde se depara com o tema de forma que a fuga dele se torna impossível.  

Com isso, somado ao avanço tecnológico, criou-se uma maneira de lidar com 

os pacientes a fim de curar uma doença, maneira esta dessubjetivante, mecânica e 

de certa forma violenta. Dessa forma, exclui-se o sujeito que adoece e seu sofrimento 

para além do corpo físico, o que inclusive gera ainda mais angústias naqueles a beira 

de enfrentar um processo que se vive tentando escapar. 

Em resposta a esse modelo de funcionamento surge a proposta de Cuidados 

Paliativos que tem como foco a qualidade de vida dos pacientes. Estes são 

considerados em uma totalidade biológica, psíquica, social e espiritual, de maneira a 

abrir espaço para que possam externar suas angústias e construir junto com a equipe 

de saúde um tratamento, afetando sua forma de lidar com a morte e o morrer. 

Diante disso, se torna imprescindível refletir sobre como os doentes terminais 

são tratados e sobre as possíveis maneiras de viver sua terminalidade. Assim, este 

trabalho pretendeu possibilitar um diálogo sobre como os Cuidados Paliativos afetam 

a maneira com que os doentes terminais lidam com a morte, sendo que “quem 

dispensa atenção à pessoa em primeiro lugar pode perder um tempo precioso para 

salvar-lhe a vida!” (KÜBLER-ROSS, 2012, p. 13). 

Dessa forma, o seu objetivo geral é descrever como os Cuidados Paliativos 

influenciam no cuidado aos pacientes terminais, trazendo uma reflexão sobre como 

essa maneira de cuidar afeta o morrer. Como objetivos específicos, busca conhecer 

as formas com que a cultura ocidental vem lidando com o tema da morte e pesquisar 

sobre como esses Cuidados afetam o morrer na atenção a pacientes terminais. 

Para tanto, foi realizada uma revisão bibliográfica, que, segundo Gil (2014), a 

partir dela é possível ampliar o campo a ser abordado, o que pode se fazer mais 
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restrito no caso de uma pesquisa empírica, e para que, com isso, se possa produzir 

reflexões acerca da conexão entre os Cuidados Paliativos e o morrer. Foi a partir disso 

que foram realizadas pesquisas em diversas plataformas através do Google 

Acadêmico, utilizando termos de interesse do trabalho como Cuidados Paliativos, boa 

morte, morrer, experiências dos profissionais, pacientes terminais, obtendo os artigos 

e teses que foram utilizados neste trabalho. Além dos artigos, também foram utilizados 

livros direcionados ao tema. 

Na construção do referencial teórico do trabalho, para abordar o tema da morte 

foram utilizados um livro, um episódio de série, duas teses e dois artigos e para 

abordar o tema de terminalidade, Cuidados Paliativos e Cuidados Paliativos e o morrer 

foram utilizados dezoito artigos e dois livros. O critério de seleção das referências foi 

utilizar materiais que tivessem relação com o objetivo geral do trabalho, sendo 

julgados a partir da leitura de seus resumos.  

À vista disso, este trabalho buscou refletir sobre o tema da morte e do morrer 

no trabalho com pacientes em estado terminal e como os Cuidados Paliativos 

influenciam neste processo.  

  

 

2 UM PERCURSO HISTÓRICO DA MORTE NO OCIDENTE 

 
É impossível conhecer o homem sem lhe estudar a morte, 

porque, talvez mais do que na vida, é na morte que o homem 
se revela. É nas suas atitudes e crenças perante a morte que o 

homem exprime o que a vida tem de mais fundamental 
(MORIN, 1988) 

 

A morte é um fenômeno indubitável e inexorável. Não se pode negar a 

naturalidade dele, sendo o desfecho de toda vida. Mas, para o ser humano, além de 

natural, é agregado a ele uma infinitude de simbolismos, na tentativa de elaborá-lo e 

significá-lo.  

No ocidente, várias atitudes foram tomadas diante desse fenômeno. Segundo 

Ariès (2017), a morte teve na Idade Média, até o século XII, um caráter muito familiar 

e público, ele intitulou, então, de “morte domada”. Nesse período, o comum era que 

se tivesse conhecimento da morte próxima, e, portanto, havia um tempo para se 

preparar para ela, sendo assim, admitida tranquilamente. As mortes que fossem 

súbitas, repentinas, eram consideradas terríveis e exceções. 
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Por mais que houvesse revolta ao se saber da morte próxima, ela não emergia 

na forma de recusa. Prosseguiam, portanto, os rituais, que eram muito simples, 

públicos, organizados, no qual era importante que todos participassem, inclusive as 

crianças. A pessoa esperava a morte no leito de sua casa, e a primeira coisa a se 

fazer era lamentar-se da vida, de forma triste e discreta, se recordava, 

nostalgicamente, das coisas que vivera, de suas conquistas, pessoas e coisas 

queridas. Após esse primeiro momento, era o momento do perdão. Nessa hora, 

acontecia, em alta voz, o perdão e a recomendação a Deus das várias pessoas que 

rodeavam o leito (ARIÈS, 2017). 

Em um terceiro momento as preces – que continham duas partes – eram 

rogadas. A primeira parte é a da culpa, um momento de reconhecer seus pecados e 

pedir a Deus o paraíso. A segunda é para se pedir a salvação da alma. Nesse 

momento, o único eclesiástico, acontece a “absolvição sacramental”, em que o padre 

lê o salmo, incensa o corpo e o asperge com água benta. Depois, é chegado o 

momento de se esperar a morte. Após esta, acontecia a repetição da absolvição, 

seguida pelo cortejo e finalmente o enterro, sendo estes últimos ritos mantidos ao 

longo dos séculos (ARIÈS, 2017). 

Ainda que existisse essa familiaridade com a morte, os mortos, originalmente, 

eram temidos e deveriam se manter distantes, nos cemitérios fora das cidades. 

Porém, surgiu um desejo de se enterrar os corpos junto aos santos, a fim de obter 

proteção contra o inferno. Com isso, a distância entre os bairros periféricos e as 

cidades deixou de existir, ou seja, vivos e mortos coabitavam. Agora, não havia mais 

distinção entre igreja e cemitério e as pessoas não se importavam com o que era feito 

com os corpos – confiados à igreja – desde que se mantivesse nos “limites sagrados”. 

Torna-se um período de familiaridade tanto com a morte como com os mortos (ARIÈS, 

2017).  

Nos séculos XI e XII, aparece uma nova atitude diante da morte, que não se 

trata de uma forma de lidar com ela que substitui a anterior. Ela se mantém familiar, 

porém, se torna, também, pessoal e dramática, a “morte de si mesmo”. Por mais que 

seja um período em que a criança não é impedida de sua socialização, sendo ela 

imersa no coletivo desde muito cedo, o homem não se separava da natureza, fazendo 

da morte uma aceitação da ordem natural das coisas (ARIÈS, 2017).  

Nesse período, que vai até século o XVI, o Juízo Final (antes acreditado ser no 

fim dos tempos) passa a ser no instante da morte, ao findar a vida de cada pessoa. 
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Ainda no leito, cada um passa por uma espécie de prova final, em que toda sua vida 

é recapitulada, e, caso caia em tentação, isso anulará todo bem que fez durante a 

vida, caso resista, todo mal feito será perdoado e a salvação virá. Isso cria uma 

diferença entre uma pessoa e outra que antes não existia. O que era uma mesma 

forma de morrer para todos, agora é individual. É nessa atitude que tudo será decidido, 

ou seja, uma boa morte é o necessário para uma eternidade virtuosa. Com isso, surge 

as artes moriendi, que consiste em vários manuais com instruções de como se morrer 

bem, já que cada um deve se preparar durante a vida para o momento da morte 

(ARIÈS, 2017).   

A morte se tornou a responsável por tirar os inúmeros prazeres e conquistas 

existentes na vida. Aqui o homem ama a vida apaixonadamente, dessa maneira, 

lamenta a brevidade dela, situando aí uma impotência, atrelando a morte ao fracasso, 

é um fracassado porque morre, o que faz dela comovente. É ela que faz o homem se 

conscientizar de si mesmo, sendo possível mudar sua biografia até o último momento, 

a conclusão se dá no momento da morte. Assim, ela passa a ter uma característica 

dramática e individual (ARIÈS, 2017).  

É nessa certeza de que o amor apaixonado pelas coisas terrenas é destruído 

por sua curta duração, que a morte vai deixando de ser o balanço da vida e passa a 

ser a morte macabra, física, o podre, a carniça, sendo assim representada até o século 

XVI (ARIÈS, 2017).  

No século XIV a Dança dos Mortos aparece nas representações iconográficas 

em que os vivos dançam com sua mortalidade, e a finitude se apresenta como parte 

não dissociável do ser humano. Posteriormente, ao findar o século XV, ela é 

substituída pela Dança Macabra, com iconografias marcadas por seres humanos 

apenas em seu esqueleto, tratando-se de uma morte concreta, em que se aproveita o 

fim da vida terrena, e o homem é lançado para eternidade (CORREA, 2011). 

Urge aqui uma preocupação em se identificar os túmulos, utilizando-se de 

inscrições funerárias. Anteriormente se mantinham as sepulturas no anonimato, 

passando a ter inscrições curtas, até chegar a um realismo, em que máscaras eram 

reproduzidas a partir do rosto dos defuntos. Já os testamentos eram usados para 

exprimir seus sentimentos, religiosidades e desejos, em que doações eram feitas para 

igreja e caridade, a fim de garantir seu lugar no paraíso (ARIÈS, 2017).  

A partir dos séculos XVII e XVIII a familiaridade com a morte continua existindo 

no cotidiano, porém, vai perdendo essa característica no imaginário. Há uma 
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proximidade entre orgasmo e morte, já que aqui os dois eram considerados uma 

ruptura, e é o erotismo colocado nela que permitiu esse lugar no imaginário que ela 

passou a ter, proporcionando um distanciamento da morte do cotidiano. Ela ganha um 

novo sentido, “Exalta-a, dramatiza-a, deseja-a impressionante e arrebatadora” 

(ARIÈS, 2017, p. 64), não tendo tanta preocupação com a sua própria, se volta então 

para a “morte do outro” (ARIÈS, 2017).  

Aqui houve a proliferação dos relógios, inserindo assim uma concepção de 

divisão do tempo no dia a dia. A vida passa a ser medida sequencialmente no ritmo 

dos relógios, dessa maneira a morte se torna a ruptura dessa sequência (CORREA, 

2011). Ela aparece, então, como algo que extirpa o homem de sua vida terrena, para 

lançá-lo ao irracional e cruel, e essa ruptura passa de seu lugar original das fantasias 

eróticas para ser um fato, real. A partir disso, ela vai perder seu erotismo e deixar de 

ser desejada, passará a ser admirável por sua beleza, a morte romântica (ARIÈS, 

2017).  

Os ritos realizados no leito ganham um novo caráter emocional, gerado pela 

dor apaixonada da perda, surge uma intolerância à separação. Com isso, só de se 

pensar na morte já é algo comovente. O testamento passa a ser puramente a divisão 

de bens, perdendo sua característica religiosa. A parte de suas vontades que dizia 

respeito ao destino de sua fortuna, era então escrita no testamento e a parte que tinha 

a ver com sua sensibilidade e afeição passou a ser transmitida oralmente aos 

parentes, o que mostra uma nova atitude, uma atitude de confiança com os mais 

próximos (ARIÈS, 2017).  

Com isso, embora o agonizante ainda fosse o personagem principal nos ritos, 

os que rodeavam o leito deixam seu papel de passivos no ritual, e abre-se um espaço 

para que possam expressar seu luto, passando a ser sentido desde antes do momento 

da morte, e que nem sempre dizia respeito a uma dor que realmente se sentia. Assim, 

o luto tem por função defender os que enfrentavam a morte de alguém próximo de 

uma dor excessiva, e tinha um lugar social, era permitido de ser expressado 

publicamente. Percebe-se, então, que é a morte dos que lhe são caros que passa a 

ser temida, e não mais a sua própria (ARIÈS, 2017).  

Os túmulos passam a significar a presença do morto para além da morte. Surgiu 

um apego aos restos mortais como resposta à indignação da separação. Era 

importante que se pudesse voltar ao local do enterro e visitar os túmulos, sendo estes 

propriedade da família no caso de serem em cemitérios públicos, e às vezes os mortos 



19 

 

 

eram enterrados no próprio terreno da família. A lembrança do morto lhe gerava uma 

certa imortalidade, sendo ela cultivada durante as visitas ao cemitério, sendo este um 

lugar de visitantes familiares e exposição arquitetônica, ou seja, um culto público e ao 

mesmo tempo privado. Assim, os cemitérios ganharam lugar novamente nas cidades 

e na moralidade social, sendo os mortos tão significativos quanto os vivos, havendo 

assim um culto aos mortos (ARIÈS, 2017). 

A fim de disseminar as muitas epidemias da época, políticas higienistas são 

adotadas e a medicina encontra uma necessidade de avanço e os hospitais passam 

a ser o principal local de cuidados aos enfermos, que antes eram feitos em casa. Com 

isso, estas instituições passam também a ser o local destinado para morrer (SILVA, 

2018).  

A partir da segunda metade do século XIX acontece, então, uma mudança 

nunca vista na atitude do homem com a morte. Ela se torna objeto de interdição, não 

é permitido se falar dela, não há manifestações sobre, cala-se e se apresenta como 

“morte interdita”. Começa a ter a necessidade de omitir da pessoa prestes a morrer a 

gravidade de seu estado, é um período em que a verdade é cruel e não mais 

suportada, a partir de então a vida é tida sempre como feliz, fazendo da verdade um 

problema. Evita-se intensamente o sofrimento e o desconforto que a agonia do doente 

e a morte em si geram (ARIÈS, 2017). 

O deslocamento do lugar da morte provocou uma morte solitária, não se fica 

mais ao redor do agonizante no leito. Então, o hospital além de manter sua função 

anterior de cura, torna-se o lugar onde se vai para morrer. Não existe mais o momento 

dramático da morte, ela foi fragmentada “(...) definitivamente, não se sabe qual a 

verdadeira morte, aquela em que se perdeu a consciência ou aquela em que se 

perdeu a respiração...” (ARIÈS, 2017, p. 84), dessa maneira perdeu parte de sua razão 

de ser, não fazendo mais sentido esperar semanas aquele espetaculoso 

acontecimento. Com esse esvaziamento de sentido, visitar os túmulos perde a 

importância, de forma que as cremações se tornam frequentes, eliminando e 

esquecendo assim qualquer resquício do corpo (ARIÈS, 2017). 

Nas antigas atitudes diante da morte era comum que os viúvos se casassem 

novamente pouco tempo depois da morte do cônjuge. Esse costume não só passou a 

não ocorrer mais, como se tornou muito comum que eles morressem pouco tempo 

depois dessa perda. Percebe-se, então, que essa nova maneira de lidar com a morte, 

recalcando a dor, silenciando as manifestações de luto e sentimentos, trouxe consigo 
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consequências traumáticas aos sobreviventes, de forma a dificultar a superação 

desse sofrimento (ARIÈS, 2017). 

Como antes se inventavam histórias para as crianças sobre sexo, a fim de fugir 

do assunto interdito, agora se contam histórias sobre a morte, como, por exemplo, 

dizer que o morto na verdade fez uma longa viagem para não voltar mais, ou virou 

uma estrela no céu (ARIÈS, 2017; KÜBLER-ROSS, 2012). A morte se tornou então o 

interdito moderno, porém diferencia-se do sexo no aspecto de que um dia já foi pública 

e se falava abertamente sobre, para, então, ser completamente vedada (ARIÈS, 

2017).  

Com a urbanização o lucro começou a ser visto como gerador de felicidade. A 

morte passa a ser um produto a ser comercializado e destinado para o lucro, para isso 

há um desejo, portanto, de mascará-la, mas não de se desfazer dela. Ela precisa 

então ser atraente, comercializável, dessa forma, os que a vendem (funeral directors) 

têm por objetivo auxiliar os vivos a voltar a vida normal o mais rápido possível (ARIÈS, 

2017).  

Essa mudança ocorreu primeiramente em sociedades industriais, nas cidades. 

Em regiões rurais e países que a industrialização foi mais tardia, essa atitude diante 

da morte demorou a chegar. No Brasil, por exemplo, só começou a ser notada a partir 

do século XX, sendo que em regiões não urbanizadas do nordeste, por exemplo, o 

sexo continuou sendo – até o final do século XX – o maior tabu e a morte, como era 

frequente, ainda não era apresentada como interdito (MORAIS, 2014).   

A confiança que se passa a ter na família a partir do século XVIII, é um dos 

gatilhos para que, só de se pensar na morte, seja um problema. Esse sentimento se 

desenvolve e com isso a família se torna responsável pelo agonizante e confiada para 

tomar as decisões sobre ele, acreditada saber o que é melhor. Então, poupa-o de 

saber da morte próxima e é sentido um alívio por isso (ARIÈS, 2017). “O doente torna-

se, então, um menor de idade, uma criança, ou um débil mental, de quem o cônjuge 

ou os pais tomam conta e a quem separam do mundo.” (ARIÈS, 2017, p. 220). 

O avanço da tecnologia e da medicina possibilitaram ao homem desvendar 

mistérios do corpo nunca imaginados. Pouco a pouco, causas de morte se revelavam 

neste corpo nu dissecado, sendo possível que se controlasse melhor certas 

patologias, visando a cura e dessa forma, muitas vezes adiando a morte (CORREA, 

2011). 



21 

 

 

A equipe médica passou a ser dona da morte, responsável por controlá-la e 

adiá-la o máximo possível, e, como via de regra a emoção tem que ser evitada, 

familiares e pacientes são poupados deste assunto e deve-se criar um modo de lidar 

com ela para que seja tolerada pelos vivos. Dessa maneira, qualquer expressão de 

sentimento e luto deve ser feito com o máximo de discrição possível e preferivelmente 

de modo privado, sendo acompanhada do sentimento de vergonha (ARIÈS, 2017). 

A felicidade se torna uma obrigação social, seu objetivo. Deve-se sentir feliz e 

fazer os que estão ao redor felizes. Assim, a demonstração de tristeza começa a ser 

vista como um pecado contra essa lógica, e por isso deve ser mantida silenciosa. 

Quando vista demasiadamente geram repugnância, torna-se mórbido. Desta forma, 

evita-se que as crianças tomem conhecimento do ocorrido (ARIÈS, 2017). 

Com isso, nota-se que cada vez mais métodos de prolongamento da vida são 

profundamente estudados com a perspectiva de imortalidade, de enganar a morte, 

como, por exemplo, o congelamento do corpo (KÜBLER-ROSS, 2012). Isso é visível 

no episódio “San Junipero” de Black Mirror, em que as pessoas podem escolher se 

transportar para uma espécie de realidade virtual após a morte, em que só o corpo 

dela na Terra morre, e ela continua a existir neste “outro mundo”, tendo inclusive 

versões para teste antes da decisão final. Assim, é perceptível que com o decolar da 

tecnologia, mais se passa a acreditar na possibilidade de enganar a morte, de 

controlá-la, e na vida eterna. 

A morte passa, também, a ser inconveniente, causando sentimento de repulsa, 

já que passa a ser associada à doença, que muitas vezes expõe excreções e se 

apresenta como algo indecente que se deve manter distância (CORREA, 2011). 

 
É esse o destino da morte, desde então: ela passa a gerar mal-estar, tanto 
por aquilo que ela produz de incertezas, da dor da perda e do medo de morrer, 
quanto pelo caráter grosseiro e inconveniente de que é revestida, diante de 
uma doença terminal, de uma situação agonizante de trespasse. (CORREA, 
2011). 

 

Dessa forma, a sociedade se encarrega de lutar pelo direito aos cuidados 

médicos de seus membros, prevenindo a morte destes. Assim, o homem passa desde 

o nascimento a ser consumidor dos cuidados médicos e isso vai perdurar pelo resto 

de sua vida, depositando toda sua confiança no saber médico e designando a ele os 

cuidados de si, contribuindo para um desconhecimento deste homem sobre sua 

saúde, ele próprio e, portanto, sua morte (CORREA, 2011). 
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A morte foi separada da vida, visto que a intervenção médica tirou seu caráter 

imediato e íntimo para com a sociedade. Ela se torna solitária e algo para se esquivar, 

impossibilitando que o homem possa fazer uma reflexão sobre sua condição inerente 

de finitude. Por consequência, a morte sempre está nas mãos de especialistas, já que 

quando os médicos atestam o óbito, o corpo vai diretamente para as funerárias que 

se encarregam do resto (CORREA, 2011). 

De acordo com Kübler-Ross (2012), a formação da área da saúde não sai 

imune dessa lógica, priorizando as produções acadêmicas e se esquecendo de 

discutir a importância da interação humana para a profissão e de se lidar com o 

fenômeno da morte presente, quase sempre, no cotidiano de trabalho. É, portanto, 

consequência dessa nova forma de se lidar com a morte – pautada muito mais em 

técnicas e no mercado do que na própria pessoa que morre – a “coisificação do 

homem”, distanciando, então, o sujeito de seu processo de morrer (CORREA, 2011).  

 

3 CUIDADOS PALIATIVOS 

 
De tanto sacrificar o essencial em favor do urgente acabamos 

por esquecer a urgência do essencial (MORIN, s. d.). 

 

As práticas em saúde são estruturadas no conhecimento médico. A medicina, 

ao começar a se desenvolver, teve por base as ciências positivas, e assim, cada vez 

mais seu objeto de estudo ficou focado na anatomia e fisiologia (CZERESNIA, 2009). 

A medicina vai ter, nesse caso, a doença como foco e, portanto, vai considerar 

por saúde a ausência dela. Diante disso, o profissional, visando a saúde de seus 

pacientes, acaba por não considerar o hiato presente entre a doença e o processo do 

adoecer, sendo este último sobre a experiência do doente; ou seja, o que importa são 

os aspectos morfológicos e funcionais das partes do corpo humano. Com isso, a 

doença é tratada separadamente do sujeito que a possui, como se fosse possível 

dissociá-la dele (CZERESNIA, 2009).  

Essa é uma maneira dessubjetivante de tratar o paciente, focada na redução e 

objetividade, que não leva em consideração a integralidade do sujeito. Assim, esse 

conceito de doença é empregado como se pudesse substituir o adoecer e, igualmente, 

produz práticas em saúde que excluem partes do ser humano.  Dessa forma, essa 

fragmentação do conhecimento científico se torna questão, já que impossibilita 
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considerar a complexidade das relações de tudo que envolve o homem (CZERESNIA, 

2009). 

A ciência tende a desvalorizar o subjetivo, o sensível, e, então, ao se deparar 

com aquilo do qual o objetivo por si só não dá conta, é realizado um esforço racional 

para que se possa classificar, contornar e explicar o que se considerou confuso e não 

passível de comprovação (CZERESNIA, 2009). É nessa onipotência construída do 

saber médico, pautado numa ciência objetiva, que desconsidera a lacuna entre a 

doença e o adoecer, que o conceito de Cuidados Paliativos vai aparecer. 

Os Cuidados Paliativos surgem a partir de uma reflexão em que foi possível 

assumir a limitação dessa medicina científica, para viabilizar novas propostas de 

cuidados em saúde. É importante salientar que não se trata de deslegitimar o 

conhecimento científico, mas sim reconhecer seus limites e buscar incrementá-lo com 

outras formas de conhecimento, a fim de ampliar os cuidados aos doentes, 

considerando suas singularidades e complexidades (CZERESNIA, 2009). 

Hospices, é um termo que traduzido para o português significa “hospedarias” e 

eram abrigos cristãos na Europa, com a finalidade de receber viajantes e peregrinos, 

em que os registros mais antigos datam no século V. Instituições de caridade como 

estas se propagaram pela Europa no século XVII e por volta do século XIX começaram 

a adquirir características de hospitais (MATSUMOTO, 2012). 

Este termo é, na história, confundido com o de Cuidado Paliativo. No século XX 

foi iniciado por Dame Cicely Saunders o Movimento Hospice Moderno. Ela se deparou 

com um paciente terminal em que a fez refletir sobre novas maneiras de cuidar, 

priorizando o alívio da dor e qualidade de vida, iniciando, assim, seus estudos, que 

contaram com mil e cem pacientes com câncer avançado, tratados no St. Joseph’s 

Hospice, entre 1958 e 1965. O resultado deste estudo foi o alívio da dor desses 

pacientes quando submetidos a uma dose regular de analgésicos, ao invés de 

administrados apenas quando necessários (MATSUMOTO, 2012). 

Foi inaugurada uma maneira de cuidar para os casos em que sempre se 

considerou que não há mais nada a fazer, tendo como principais inspiradoras Cicely 

Saunders e Elizabeth Kübler-Ross, e sendo aos poucos disseminada para vários 

países. O Comitê de Câncer da Organização Mundial da Saúde (OMS), em 1982, 

convocou grupos de trabalho para a elaboração de políticas e cuidados baseados nas 

práticas do Movimento Hospice, e o recomendou para todos os países. O Canadá foi 
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o pioneiro a usar o termo Cuidados Paliativos, adotado mais tarde pela OMS devido a 

dificuldade de tradução do termo Hospice em alguns idiomas (MATSUMOTO, 2012). 

Matsumoto (2012) nos traz a primeira definição de Cuidados Paliativos que 

surgiu em 1990, que é o 

 
“Cuidado ativo e total para pacientes cuja doença não é responsiva a 
tratamento de cura. O controle da dor, de outros sintomas e de problemas 
psicossociais e espirituais é primordial. O objetivo do Cuidado Paliativo é 
proporcionar a melhor qualidade de vida possível para pacientes e familiares” 
(MATSUMOTO, 2012, p. 25). 

 

Kübler-Ross (2012) levanta reflexões sobre como os doentes terminais 

estavam sendo tratados, e, diante disso, elucida sobre cinco estágios nos quais os 

pacientes transitam ao saberem que possuem um diagnóstico de doença terminal.  

O primeiro estágio é o da negação, que em geral o paciente não permanece 

por um longo período. Quando o paciente se conscientiza de seu estado terminal, a 

primeira coisa que se tende a fazer é negar este diagnóstico. É como se fosse um 

“não é verdade, não comigo”, e ele costuma criar teorias que descreditem o 

diagnóstico, como por exemplo, que os nomes dos exames foram trocados, ou que 

houve erro no próprio diagnóstico, e muitas vezes procuram uma segunda opinião 

(KÜBLER-ROSS, 2012). 

Uma reação de negação ansiosa é apresentada geralmente quando a notícia é 

dada de forma abrupta ao paciente, sem que haja antes um preparo dele, podendo 

ocorrer pelo fato de o médico não o conhecer o suficiente a ponto de saber como falar 

sobre isso. Porém, esse estágio funciona como um “para-choque” diante de notícias 

impactantes e inesperadas e pode-se considerar uma maneira saudável para se lidar 

com os fatos, já que para que se consiga lutar pela vida, a morte não pode estar em 

evidência o tempo todo, embora se possa cogitar sua possibilidade por alguns 

períodos de tempo (KÜBLER-ROSS, 2012). 

Depois da negação vem a raiva, o segundo estágio, que é dominado por 

sentimentos de inveja, ressentimento, revolta. É marcado pela pergunta “Por que eu? 

Poderia ser outro...”, e todos esses sentimentos se esvaem muitas vezes na equipe e 

nos familiares. É importante ressaltar que as demonstrações de raiva não costumam 

ser de uma ordem pessoal, mas sim, em relação a situação em geral. Imagina-se a 

dificuldade em saber da impossibilidade de se continuar as atividades cotidianas da 
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vida como trabalho, lazer, e até tarefas como se banhar ou caminhar, enquanto as 

pessoas ao redor usufruem normalmente disso (KÜBLER-ROSS, 2012). 

Esse é um período em que o paciente tende a colocar defeito na maioria das 

coisas e criticar o trabalho que vem sendo feito. Porém, ao se dar um espaço para 

que ele seja ouvido e respeitado, suas exigências tendem a diminuir gradativamente, 

entendendo assim que tem valor e que não precisa se exaltar para que seja notado, 

para que mostre que ainda está vivo (KÜBLER-ROSS, 2012). 

O terceiro estágio é o da barganha, ou seja, “o último pedido”. KÜBLER-ROSS 

(2012) traz os exemplos de uma cantora que pede sua última apresentação e outro 

de uma mãe que pede apenas para ver o casamento do filho. Normalmente, aqui, o 

que se deseja é um prolongamento da vida ou dias sem algum tipo de sofrimento 

físico.  

Na realidade, esse é um momento de adiamento, em que implicitamente o 

paciente promete que não vai pedir mais nada caso seu primeiro desejo seja atendido, 

promessa esta que é frequentemente quebrada. Há muitas promessas feitas com 

Deus, prometendo uma vida dedicada a Ele ou a serviço da Igreja, em troca de um 

prolongamento da vida, ou, então, promessas à ciência, no sentido de deixar partes 

do corpo para a ciência, pedindo que conhecimentos científicos sejam usados para se 

obter mais tempo. Acontece de a barganha vir acompanhada de culpa, o que 

comumente é, em primeiro lugar, comunicada ao capelão, demonstrando a 

importância de um trabalho interdisciplinar (KÜBLER-ROSS, 2012).   

 O estágio da depressão é o quarto. A doença, agora, não pode mais ser 

escondida e cada vez mais há uma debilidade física do paciente e, à vista disso, ele 

é tomado por um sentimento de grande perda. Para além da perda de capacidades 

físicas, há uma perda financeira grande, com os altos custos do tratamento, uma 

possível demissão causada pelas faltas e surge uma necessidade de reorganização 

da estrutura familiar (KÜBLER-ROSS, 2012). 

KÜBLER-ROSS (2012) diferencia a depressão em duas, uma ela denomina de 

reativa e a outra de preparatória. A primeira diz respeito a perdas ocorridas, como, por 

exemplo, uma mulher que perde a mama devido a um câncer ou a própria 

reorganização do funcionamento da família; situações estas que ao serem ouvidas 

podem ter soluções como uma prótese ou a ajuda da assistente social no lar. Já a 

segunda diz respeito a perdas que estão por vir, perda de seus objetos de amor, se 

diferenciando da primeira por ser silenciosa. Por mais que a primeira reação que se 
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tenha ao ver alguém triste seja a de tentar animá-lo, aqui isso não se adequa, pois é 

normal que se entristeça diante de tamanha perda e esse é um estágio necessário e 

precisa ser acolhido para que se possa ir adiante (KÜBLER-ROSS, 2012).   

Caso tenha sido possível superar os estágios anteriores e se tenha tempo para 

isso, o paciente chega ao quinto e último estágio: a aceitação. É um momento em que 

há grande debilidade física, com a necessidade de cochilos em intervalos curtos, 

numa carência progressiva de mais horas de sono. Aqui já passou a raiva, os 

sentimentos de perda puderam ser externados e o paciente se tranquiliza um pouco, 

esperando seu destino inevitável (KÜBLER-ROSS, 2012). 

A aceitação não quer dizer que o paciente está feliz, “é quase uma fuga de 

sentimentos” (KÜBLER-ROSS, 2012, p. 118), em que há uma certa paz. Esse é um 

momento de descanso em que o doente prefere ficar em silêncio, a comunicação 

passa, então, a ser não verbal, sendo a presença mais importante que as palavras e 

as visitas em exagero podem gerar desconforto. Com isso, são os familiares, mais 

que o doente, que precisam de conforto e apoio nesse momento de perda próxima do 

ente querido. É perceptível que quanto mais se luta contra a aceitação da morte, mais 

dificuldade o paciente encontrará para enfrentá-la com paz e dignidade (KÜBLER-

ROSS, 2012). 

Um estágio não necessariamente substitui o outro, eles podem inclusive 

coexistir e a esperança costuma se mostrar presente em todos eles. Esta se mostra 

na crença de novos procedimentos, medicamentos, tratamentos que possam surgir e 

salvar a vida dos pacientes, estes muitas vezes acreditam que serão recompensados 

caso aguentem um pouco mais, que estão ali por um propósito e isso os incentiva a 

fazer novos exames e continuar (KÜBLER-ROSS, 2012).  

É importante que o profissional tente adquirir essa esperança e transmiti-la ao 

paciente, sem mentiras, mas mantendo acesa essa chama. Inclusive, se a notícia da 

doença é dada com uma certa esperança, há maior facilidade de aceitação do 

processo do morrer. Dois acontecimentos envolvendo a esperança podem se tornar 

fonte de angústia para o doente. O primeiro é ser trazida uma desesperança ou por 

parte da equipe ou por parte dos familiares, sendo que ela ainda se fazia fundamental 

para o enfrentamento do paciente. E o segundo é um apego tão grande à ela por parte 

dos familiares – pelo fato de não aceitarem a perda do ente – que a realidade é 

impedida de ser enfrentada por eles, e isso acaba por atrapalhar o estágio final do 

paciente (KÜBLER-ROSS, 2012).   



27 

 

 

Considerando estes estágios, os Cuidados Paliativos vêm trazer, então, uma 

proposta de cuidar considerando o sujeito em sua totalidade biológica, psicológica, 

social e espiritual de forma a integrar vários profissionais da área da saúde, visando 

uma morte digna aos pacientes terminais. Uma revisão feita em 2002 pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS), define  

 
“Cuidado Paliativo é uma abordagem que promove a qualidade de vida de 
pacientes e seus familiares, que enfrentam doenças que ameacem a 
continuidade da vida, através da prevenção e alívio do sofrimento. Requer a 
identificação precoce, avaliação e tratamento da dor e outros problemas de 
natureza física, psicossocial e espiritual”. (MATSUMOTO, 2012, p. 26) 

 

A terminalidade diz respeito a um estado que o paciente se encontra em que a 

doença já não tem mais perspectiva de cura, e ele se encontra em sua caminhada 

final. Ao contrário do que pode parecer, a terminalidade não é um momento em que 

não há mais nada a se fazer, mas sim, um momento em que o tratamento gira em 

torno da melhora da qualidade da vida que resta ao doente (MORENGO; FLAVIO; 

SILVA, 2009).  

Saber que não há possibilidade de cura pode aparecer como uma dificuldade 

para a equipe de saúde que tem por missão justamente curar o paciente, e, essa 

impossibilidade pode ser sentida como um fracasso em cumprir seu papel, como uma 

negação do trabalho médico que é salvar a vida (SILVA; RUIZ, 2003). Porém, como 

nos alerta Kübler-Ross (2012), o profissional que acaba por não se atentar ao paciente 

em primeiro lugar, acaba por perder um tempo precioso em salvar sua vida, a que 

ainda resta. 

Como a equipe de saúde está também imersa na cultura, ela tem para si o 

conceito de morte distante do cotidiano, que precisa ser mascarada, usando isso 

como uma forma de não se envolver emocionalmente no processo dos pacientes, 

porém esta estratégia se mostra falha, já que por não se expressarem, acabam 

gerando angústia (SILVA; RUIZ, 2003). Dessa forma, é importante estar preparado 

para compartilhar esse momento com o paciente, inclusive as incertezas, entendendo 

que os “poderes” médicos são limitados e nem por isso se fracassou, ainda há o que 

ser feito (KÜBLER-ROSS, 2012).  

Os Cuidados Paliativos abrem espaço para que tanto a equipe de saúde possa 

expressar seus limites, sentimentos, dificuldades, como o paciente possa compartilhar 

o que para ele está sendo este processo de morrer. A comunicação é uma ferramenta 
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muito importante a ser usada nesse momento e é preciso escutar sem que tenha a 

pretensão de que ela “chegue a algum lugar”, o próprio espaço para a fala já é 

terapêutico (ANDRADE; COSTA; LOPES, 2013). Embora o real da experiência não 

possa ser colocado em palavras, é por meio destas que algo pode ser feito pelo 

paciente, que ele pode se expressar e da mesma forma o profissional pode significar 

suas queixas e é nessa relação que intervenções se fazem possíveis (CZERESNIA, 

2009).   

 
Nesse sentido, o sofrimento humano, as percepções de dor ou de prazer no 
corpo, para serem humanizadas, precisam tanto que as palavras com que o 
sujeito se expressa sejam reconhecidas pelo outro, quanto esse sujeito 
precisa ouvir do outro, palavras de seu reconhecimento (MORENGO; 
FLAVIO; SILVA, 2009, p. 351). 

 

Trata-se de uma maneira de cuidar com o objetivo de humanização do 

tratamento e a dignidade humana, para assim se obter uma “boa morte”. Nesse 

processo, é imprescindível que o profissional abra espaço para a fala do luto, que 

atualmente foi calado, e dessa forma possa acolher tanto o paciente quanto seus 

familiares, a fim de poderem significar as perdas que a doença traz. No entanto, essa 

é uma tarefa difícil porque requer que o profissional se confronte com seus próprios 

sentimentos, posicionamentos, angústias e dessa forma consiga suspender seus 

juízos de valor para que possa vir a emergir as necessidades, sentimentos, medos, 

dificuldades, desejos, do paciente (MORENGO; FLAVIO; SILVA, 2009), já que, como 

atenta Kübler-Ross (2012) e Mendes (2017), é um momento que pode propiciar o 

fechamento de pendências da vida dele, gerar um ímpeto para viver cada momento. 

Dito isso, é preciso atrelar a escuta ao conhecimento científico, pois além de 

abrir esse espaço para a fala do paciente, os Cuidados Paliativos objetivam a redução 

ao máximo dos sintomas que o corpo apresenta, como, por exemplo, o alívio da dor.  

Há, também, de se considerar a espiritualidade do doente, esta entendida não só 

como sua relação com o divino, mas se amplia este conceito sendo uma “busca de 

significado”, que inclui sua religião e crenças, sendo esta busca um caminho a ser 

percorrido pelo paciente (MENDES, 2017). 

No Brasil, os Cuidados Paliativos foram primeiramente implantados no Rio 

Grande do Sul em 1983, se mostrando bastante recente. Propondo a divulgação da 

prática destes cuidados no país todo, foi criada, em 1997, a Associação Brasileira de 

Cuidados Paliativos (ABCP), composta por profissionais com interesse neste assunto. 
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E em 2005, foi criada a Academia Nacional de Cuidados Paliativos (ANCP), cujos 

“paliativistas” destacaram importância, e não somente para as políticas de Cuidados 

Paliativos, mas, também, para medicina brasileira como um todo, sendo criada para 

colaborar com a pesquisa e o ensino. Nota-se que esta prática está se expandindo no 

país, porém ainda necessitando de maiores discussões e aprimoramento, tanto em 

sua prática como no ensino (HERMES; LAMARCA, 2013).  

Além de ser utilizado nos hospitais, os Cuidados Paliativos também são usados 

no Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), um programa que o SUS possui e que tem 

por objetivo cuidar de pacientes terminais em seus domicílios, com a finalidade de 

evitar internações desnecessárias.  

Para ser admitido no serviço, o paciente precisa ser: portador de doenças 

crônicas graves, possuidor de agravos de saúde temporariamente incapacitantes, 

portador de incapacidades permanentemente, possuidor de pelo menos um cuidador 

em domicílio – que se faz extremamente necessários para a continuação do 

tratamento a partir das recomendações da equipe do SAD – e possuidor de 

diagnóstico previamente confirmado, que é encaminhado ao serviço através de um 

laudo, recomendação médica (BRASIL, 2012). 

O programa realiza atividades como avaliação diagnóstica, inserção do 

paciente que possui o perfil no serviço, estabelecimento de um plano terapêutico 

assistencial, preparo e supervisão do cuidador, agendamento e execução de visitas 

periódicas, integração com outros serviços de saúde (como o hospital), reuniões 

periódicas da equipe multiprofissional que possui (BRASIL, 2012). 

Tanto nos hospitais como no SAD os Cuidados Paliativos são usados, portanto, 

no atendimento de pessoas que possuem doenças crônicas sem perspectiva de cura, 

com a diferença de que nos hospitais o atendimento é feito no leito deste e no SAD 

no domicílio do paciente. Desse modo, uma equipe multiprofissional, formada por 

médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, fisioterapeuta, psicólogo, entre outros 

profissionais especializados, trabalham dialogando entre si as melhores estratégias 

para cada paciente. Além da equipe, um cuidador é necessário para os cuidados 

quando esta não estiver, e frequentemente ele é alguém da família do doente 

(BRASIL, 2012).  

Além disso, as pessoas que estão sendo tratadas são ouvidas, tanto em uma 

comunicação verbal como não verbal, e participam das decisões a serem tomadas 

pela equipe; e, também, a família envolvida é assistida, orientada na ajuda com o 
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paciente e tem um espaço de fala e elaboração do luto. Assim, promove-se um 

tratamento humanizado, uma morte digna e em paz. 

 

4 CUIDADOS PALIATIVOS E O MORRER 

 

“O que é importante na vida não é saber como apreciá-la 
O que realmente conta é saber como aceitar o momento no 

qual ela termina ... e quem melhor que os cuidadores podem 
ajudar as pessoas doentes a ‘aceitar’ este momento?” 

(Verônica, 13 anos) (MENEZES; BARBOSA, 2013, p. 2659). 

 

Na doença terminal, o que mais tem se mostrado relevante é a presença do 

profissional no cuidado para com o paciente. A equipe multidisciplinar responsável 

pelos Cuidados Paliativos deve saber escutar, não só palavras, como, também, 

gestos, atitudes e expressões, e respeitá-los, para, assim, cumprirem com seu dever 

de humanizar o tratamento de doentes terminais, visando uma morte digna e tranquila 

dessas pessoas. 

Nos estudos realizados por Araújo e Silva (2007), foi encontrada uma grande 

importância na comunicação com os pacientes para que se possa conquistar a 

confiança deles, criar vínculos e, com isso, produzir qualidade no processo de morrer, 

proporcionando o alívio do estresse e da tensão, através da escuta de seus 

sentimentos e angústias. Igualmente importante foi o otimismo ao se tratar da doença, 

respeitando a realidade e franqueza. Além disso, o que foi relatado é que a presença 

da equipe no cuidado, com atenção e dedicação, é muito importante para que o 

paciente não se sinta sozinho no processo e se sinta acolhido. Um paciente relatou 

 
Você vê, eu acho que se você falar uma palavra de carinho, conforta mais do 
que se você por um medicamento. [...] A gente já tá deprimida pela doença, 
ainda vê que ninguém te dá uma atenção! [...] Então o meu conselho é: se a 
pessoa por em todo o tratamento o amor, já é suficiente (P32) (ARAÚJO; 
SILVA, 2007, p. 670). 

  

A relevância da comunicação também foi encontrada nos estudos de 

Fernandes et al. (2013), tanto com o paciente como com a família. A comunicação, 

tanto verbal como não verbal (compreensão de gestos e expressões, que são próprios 

de quem vivencia a terminalidade), se mostrou essencial no cuidado com o paciente, 

para aliviar suas dores e outros sintomas. Dessa forma, se fez fundamental para que 
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houvesse uma ajuda efetiva ao doente e sua família, melhorando a qualidade de vida 

e humanizando o tratamento. 

Rodrigues e Zago (2012) apreenderam em seus estudos com profissionais da 

saúde que trabalham com Cuidados Paliativos, que a empatia e o contato próximo ao 

paciente, respeitando suas crenças, acaba por ajudar pacientes e familiares a 

significar esse momento. Narraram, também, que a comunicação, que deve ser 

pautada na verdade, se apresenta como uma possibilidade de preparação gradativa 

para a morte, tornando possível várias reflexões que esse momento propicia.  

Já, o que Sanches, Nascimento e Lima (2014) encontraram em seus estudos 

com famílias de pacientes oncológicos pediátricos, foi uma falha na comunicação do 

serviço e com isso as famílias descreveram uma necessidade de serem passadas 

informações que fossem claras e não omitidas por parte da equipe, sendo notada a 

perda de confiança nessa ausência delas. Foi pontuado como efeito positivo quando 

ocorria a escuta atenta e aproximação da equipe, descritos como geradores de um 

sentimento de acolhimento, preparação para a perda e aceitação da morte.  

Percebe-se que uma equipe multiprofissional é responsável pela atenção a 

essas pessoas em estado terminal, sendo que o tratamento é, sempre que possível, 

discutido com o próprio paciente. Os Cuidados Paliativos abrem espaço para a fala, 

para que o paciente possa expressar seus sentimentos, angústias, desejos, medos, 

de forma a considerar o sujeito que ainda está vivo, não o reduzindo à doença. 

Articula-se, então, o conhecimento científico a outros, para que se consiga uma 

atenção mais abrangente, obtendo efeitos positivos no modo de cuidar. Constata-se 

que na falta de uma comunicação adequada há um aumento de angústia e tensão que 

não é bem recebida pelos pacientes e familiares, afetando negativamente o processo. 

Logo, é preciso que o profissional tenha uma boa comunicação, saiba como 

passar as informações do estado da doença do paciente de forma clara, objetiva, e, 

também, carinhosa, cuidadosa, considerando a dificuldade que ele está passando. 

Este é um momento de muitas perdas, em que tarefas do cotidiano (que se 

consideram simples) muitas vezes se tornam impossíveis, uma reorganização familiar 

frequentemente se faz necessária, além da perda de seus objetos de amor. Sendo 

assim, por mais que o real da experiência não possa ser dito, é por meio das palavras 

que o doente pode expressar seu desconforto físico e suas emoções, para que assim 

a equipe possa proporcionar um alívio. 
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Barros et al. (2013), Kappaun e Gomez (2013), Lima e Andrade (2017) 

realizaram entrevistas com profissionais de diferentes locais que trabalham com 

Cuidados Paliativos. Ficou constatada a falta de uma formação prévia sobre esse tipo 

de cuidado, sendo relatado, nesses estudos, a ausência de instruções, discussões e 

disciplinas nas universidades que tratem de Cuidados Paliativos e do morrer e, com 

isso, muitos deles só conhecem esse tipo de cuidado ao trabalharem com ele. Estes 

profissionais reconhecem a importância dessa atenção multiprofissional para o 

paciente e a família, com diálogo (preservando ao máximo a autonomia do paciente), 

acolhimento do luto e de angústias, já que isso demonstrou um reconhecimento dos 

usuários, melhora na qualidade de vida e prolongamento da sobrevida. 

Com isso, os profissionais disseram sentir um despreparo para enfrentar esse 

tipo de cuidado, sendo difícil lidar com a morte já que sua formação é enviesada para 

a cura, e, assim, muitas vezes tendem a se afastar dos pacientes e se sentem 

impotentes diante da situação, demandando também um cuidado, para que possam 

fazer o mesmo pelos doentes e seus familiares, sendo relatado que o afeto gera mais 

dificuldade para lidar com a morte. Ficou constatado, então, que a perspectiva curativa 

acaba por não produzir qualidade de vida para esses pacientes, se fazendo 

necessário o contato, alguém que escute e se importe, e não apenas de um “suporte 

técnico” (LIMA; ANDRADE, 2017). 

Aponta-se que ao se deparar com pacientes em que não há mais perspectiva 

de cura, a ciência demonstra seu limite. Acontece de a equipe de saúde se sentir 

fracassando com sua missão em salvar vidas, admitir e falar sobre o destino inevitável 

destes pacientes. Os doentes terminais são aqueles em que não há mais 

conhecimentos científicos capazes de promover a cura, e muitas vezes os 

profissionais enfrentam dificuldades em lidar com a situação, evitando falar do assunto 

e crendo que não há mais nada a se fazer (KÜBLER-ROSS, 2012). Além disso,  

 
Ser terapeuta de um paciente que agoniza é nos conscientizar da 
singularidade de cada indivíduo neste oceano imenso da humanidade. É uma 
tomada de consciência de nossa finitude, de nosso limitado período de vida. 
Poucos dentre nós vivem além dos setenta anos; ainda assim, nesse curto 
espaço de tempo, muitos dentre nós criam e vivem uma biografia única, e nós 
mesmos tecemos a trama da história humana. (Kübler-Ross, 2008, p. 282) 

 

Isto é, trabalhar com a morte no cotidiano acaba por colocar o profissional 

diante de sua própria finitude, de seus limites e dificuldades, além de ser necessário 

que se respeite o que é próprio de cada sujeito, o que muitas vezes vai de encontro 
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com a formação acadêmica e valores da equipe, tornando árduo se envolver 

completamente nesse processo.     

Nota-se que cuidar com carinho, atenção e dedicação gera uma vivência da 

terminalidade com qualidade de vida. Assim, caso os pacientes estejam lúcidos, é 

preciso respeitar suas vontades, mantendo, dessa forma, sua autonomia para tomar 

decisões de acordo com seus próprios valores e crenças. Sendo assim, considerar a 

espiritualidade e religiosidade do paciente se fazem importantes (VARGAS et al., 

2013). 

Nesse sentido, os Cuidados Paliativos aparecem como um modo de cuidar 

demonstrando que ainda se tem o que fazer nesses casos. Proporcionam uma “boa 

morte”, pois consideram a pessoa em sua integralidade, nos aspectos bio-psico-

social-espiritual, visando a qualidade de vida do doente no tempo que ainda resta. 

Então, estratégias de cuidado são pensadas, de forma a manter o máximo de 

autonomia do paciente, esta que se apresentou muito importante nas tomadas de 

decisões, já que, assim, podiam ser feitas a partir de valores e crenças do próprio 

paciente.  

Com isso, um aspecto relevante é o respeito e acolhimento da religião e 

espiritualidade do paciente, pois a partir disso é possível significar o processo de 

morrer em uma busca de sentido, o que traz uma certa tranquilidade. Isso pode ser 

notado no acompanhamento de um paciente oncológico descrito pelos autores 

Oliveira, Santos e Mastropietro (2010). Este paciente era bastante religioso e o fato 

de acreditar que encontraria algo após a morte e não apenas solidão, foi importante 

para o apaziguar, mostrando, portanto, a necessidade de se considerar o aspecto 

religioso e espiritual no processo. 

De acordo com Rodrigues e Zago (2012) falar abertamente da espiritualidade 

e da morte acaba por aproximar a equipe e o doente, fazendo, assim, com que ele se 

sinta acolhido e a vontade para expressar seus sentimentos, gerando vínculo. Nos 

estudos de Vargas et al. (2013) e Sanches, Nascimento e Lima (2014), a 

espiritualidade e religiosidade apareceram como componentes importantes na 

significação da morte e aceitação dela. Com isso, familiares e pacientes encontram 

apoio no espiritual para que possam enfrentar esse momento de perdas. Um familiar 

disse 

 
Tive um envolvimento muito grande com a L. (médica) por causa da religião, 
minha irmã é católica, eu espírita e minha outra filha evangélica, ai ficou uma 
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coisa eclética, ai eu perguntei para a L. se ela sabia fazer a prece de caritas, 
ela falou que sabia, então eu pedi para ela fazer. Todo mundo fechou os 
olhos, fizemos a oração, então eles perguntaram se eu queria ver preparar 
ela, eu falei que não, mas assim, todo mundo ficou bem, tudo tranquilo, mas, 
falei para a psicóloga que foi até estranho, mas na hora eu senti no quarto 
uma coisa bonita, uma alegria, não era uma coisa triste entendeu, por ser 
aquele momento, era uma coisa, assim, que nossa foi bonito. (M3) 
(SANCHES; NASCIMENTO; LIMA, 2014, p. 32). 

 

É visível que, igualmente importante, é a atenção e assistência à família – cujo 

cuidador é frequentemente parte – que também precisa ser ouvida e acolhida em seu 

processo de luto e dificuldades relacionadas ao adoecer de alguém próximo, o que 

acaba por ser de grande valia no processo do próprio doente. 

Dito isso, os Cuidados Paliativos têm por intenção reduzir ao máximo os 

sintomas da doença no corpo, minimizando a dor, por exemplo. O que se mostrou 

muito eficaz foi a escuta, destinando um tempo para saber o que ele tem a dizer, 

mostrando interesse, atenção, o que faz com que ele se sinta importante e que estará 

acompanhado até o fim. A presença dos profissionais, principalmente na hora da 

morte, é vista, portanto, como extremamente importante para aliviar o estresse desse 

momento e afastar a solidão que o processo do morrer adquiriu ao longo do tempo. 

Podemos perceber, então, que considerar o sujeito como um todo, sua 

integralidade, com uma comunicação adequada, escutando-o, preservando sua 

autonomia sempre que possível, dedicando um cuidado com atenção e carinho, e 

estando presente em todo o processo, principalmente na hora da morte, tem efeitos 

eminentes na qualidade de vida do paciente na terminalidade, promovendo um 

tratamento humanizado e uma morte digna e tranquila.   

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Realizado o percurso das atitudes diante da morte no ocidente, o que se pode 

identificar é que a forma atual de lidar com a morte afeta diretamente a qualidade de 

vida, principalmente em sua fase final. É por ter um luto silenciado, ser objeto de 

interdição e sempre trágica que se dificulta ainda mais, quase impossibilitando, as 

tentativas de ressignificação dela. 

Com isso, as equipes de saúde receberam uma árdua tarefa de se deparar com 

a finitude humana cotidianamente, porém não de forma a se poder falar dela 

abertamente, de se admitir limites como pessoa e poder lidar de forma tranquila com 

o inevitável, mas sim para evitá-la, controlá-la e curar os que adoecem para 
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continuarem sua vida de antes como pessoas produtivas, felizes e saudáveis. O que 

se percebe é que não são somente os pacientes que possuem a dificuldade e o ímpeto 

de fugir do assunto e de lidar com isso que demarca uma barreira intransponível, os 

profissionais também estão inseridos nessa lógica. 

A formação em saúde acaba por contribuir com essa atitude, já que não trata 

dos temas em disciplinas e, na maioria dos casos, focam nos conhecimentos 

científicos relacionados aos cursos, deixando de lado a interação humana e os casos 

em que a ciência sozinha não dá conta. Se faz importante refletir sobre essa questão, 

visto que, por mais que não se possa estar totalmente preparado para o cotidiano de 

trabalho, falar do encontro com a morte e com a impossibilidade de cura em alguns 

casos,  traz ao profissional em formação a oportunidade de tentar lidar com esses 

fatos, passar a vê-la em sua característica intrínseca de inevitabilidade, diminuindo 

sua angústia e sentimento de fracasso. 

Dada essa dificuldade, a equipe de saúde, ao lidar com um paciente terminal, 

precisa fazer uma tomada de consciência sobre si, para que, assim, possa falar 

abertamente sobre a morte e o estado real da doença com o paciente, o que acabará 

por ajudá-lo a fazer o mesmo, externando suas angústias, medos, sentimentos, 

desejos, fantasias em relação a ela e ao processo do morrer. Se faz necessário, 

também, para que o profissional possa suspender seus juízos de valor e deixar 

emergir os de cada paciente e, para que dessa forma, ele seja capaz de o acolher.  

Os Cuidados Paliativos são uma resposta justamente a maneira engessada e 

dessubjetivante em se tratar pacientes terminais, e que, muitas vezes, gera 

tratamentos inadequados e ineficientes. Eles são uma maneira de cuidar que 

considera o sujeito na sua integralidade, somando a ciência a outros conhecimentos, 

visando proporcionar qualidade de vida quando ela já está em seu estágio final e, 

consequentemente, uma morte digna. Desse modo, além da equipe multiprofissional, 

o paciente e familiares também são ouvidos, fazendo-os ativos nas decisões 

referentes ao tratamento, preservando a autonomia do doente. 

 A comunicação é uma ferramenta fundamental para que se alcance o objetivo 

dessa forma de cuidar. É através dela que o paciente vai poder externar seus 

desconfortos físicos, o que tornará possível ao profissional tomar providências a fim 

de minimizá-los, e, também, por mais que não se possa falar do todo da experiência, 

a fala se faz fundamental para que o doente possa encerrar pendências, tentar 

significar o processo e caminhar para uma morte tranquila.   



36 

 

 

Para isso, é preciso, então, uma comunicação clara e atenta, respeito às 

crenças e valores dos pacientes, o acolhimento, se mostrando presente em todo o 

processo e abrir espaço para o compartilhamento da experiência, para que, dessa 

forma, seja possível um tratamento humanizado, que considere o sujeito que adoece 

e não apenas a doença, gerando, assim, uma morte digna e tranquila.  
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