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Pelo direito à Dignidade em fim de Vida – a importância dos 
Cuidados Paliativos 

 

 – Origem e definição do conceito de cuidados paliativos 

 

Ao longo do século XX os avanços da Medicina foram inúmeros e 

verdadeiramente significativos. A ocorrência da morte após um período curto 

de doença aguda – facto que ocorria no início do século XX - foi sendo 

combatida com sucesso, e o fenómeno da cura foi-se impondo no contexto da 

maioria das doenças agudas, nomeadamente as infecciosas. Todos os 

progressos científicos e sociais alcançados impuseram um aumento da 

longevidade, dando origem a um outro fenómeno no mundo ocidentalizado: o 

da emergência das doenças crónicas não transmissíveis, passando a morte a 

acontecer com frequência no final de uma doença crónica evolutiva, mais 

prolongada (Quadro 1).  

 

Quadro 1 

Mudanças ao logo de um século nos EUA 

  

1900 

 

2000 

Idade ao morrer 

(média-anos) 

46 78 

Principais causas          

     de morte 

Infecção 

Acidente 

Por parto 

Doenças C. 

Vasculares 

Cancro 

AVC / Demência 

Local de morte 

mais frequente 

Casa Hospital 

Dependência antes 

da morte 

Rara Em média, 4 anos 

                                                                (adapt. de Lynn-2000 ) 

 

Também em Portugal, a esperança média de vida tem vindo a aumentar e, de 

acordo com a Direcção Geral de Saúde (2004a), em 2000/2001 ela era, à 
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nascença, de 76,9 anos – 73,5 anos para o sexo masculino e 80,3 para o 

feminino.  

O facto de se passar a viver mais tempo com doenças não implicou, no 

entanto, que se passasse a viver com mais qualidade e a morrer melhor. A 

intensidade da luta pela busca da cura de muitas doenças, a sofisticação e 

intensificação dos meios utilizados, levou, de algum modo, a uma cultura de 

“negação da morte”, de “triunfalismo heróico sobre a mesma”, de “ilusão de 

pleno controlo sobre a doença“, relegando para segundo plano as intervenções 

na saúde que, longe de garantirem a cura, promovessem um final de vida 

condigno. A morte passou a ser negada e encarada como “derrota” para muitos 

profissionais de saúde, como falhanço e frustração, e o treino dos profissionais 

sofreu, de algum modo, uma desumanização decorrente da utilização de 

medidas desproporcionadas e agressivas, com menor enfoque nas questões 

em torno da “não-cura” (Clark,2002). De qualquer forma, hoje, em pleno século 

XXI, e apesar de todos os progressos da medicina, as doenças crónicas e 

incuráveis são altamente prevalentes e a morte continua a ser uma certeza 

para cada ser humano. A morte não é pois, uma possibilidade, algo de 

eventual, mas um facto inexorável da própria vida.  

 

Se por um lado, a redução do número das famílias alargadas, o aumento da 

industrialização e a entrada da mulher no mercado laboral condicionaram 

bastante o tipo de apoio aos doentes crónicos, por outro, o aumento crescente 

dessas doenças crónicas e do período relativamente prolongado de perda de 

autonomia que lhes está associado, teve também implicações no sistema 

familiar e no próprio sistema de saúde (Lynn,2000; Clark-2002). 

 

Existe um vasto historial de personalidades e grupos, sobretudo religiosos que, 

desde o século XIX e à luz da sua filosofia de vida, se dedicavam a dispensar 

cuidados aos moribundos e aos mais carenciados, numa tentativa meritória de 

ultrapassar alguma negligência de que estes eram alvo pela própria sociedade. 

Esse tipo de cuidados gerais, caritativos, de grande importância e mérito, não 

deve no entanto ser confundido com outros, mais abrangentes e 

especíalizados no âmbito da saúde, que surgiram a partir da década de 60 do 

século passado em Inglaterra, com Cicely Saunders (Clark, 2001). Nessa 
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altura, e fruto da observação por parte desta enfermeira - que posteriormente 

adquiriu formação médica - da escassez de cuidados de saúde que eram 

prestados aos doentes em fim de vida, o objectivo era chamar a atenção para a 

necessidade de oferecer cuidados rigorosos, científicos e de qualidade, a um 

grupo cada vez mais numeroso de pessoas que, frequentemente, eram 

encaradas como “doentes a quem já não havia nada a fazer” – os doentes com 

doenças incuráveis, progressivas e avançadas. 

Foi precisamente como reacção a esta tendência desumanizante da medicina 

moderna que desinvestia daqueles que não curava que surgiu, a partir de 

1968, o “movimento dos cuidados paliativos”, tendo como pioneiras mulheres 

como Cicely Saunders, em Inglaterra e, um pouco mais tarde, Elisabeth Kübler-

Ross, nos EUA. Poderemos, de algum modo, dizer que este movimento 

moderno recupera ancestrais tradições da medicina grega que, com Esculápio, 

valorizava  o papel do médico junto dos doentes que iam morrer (Kearney, 

2000). Segundo Randall e Downie, numa obra de fundo que recomendamos 

(The Philosophy of Palliative Care:critique and reconstruction, 2006), 

poderíamos nos últimos anos estar a assistir paulatinamente a uma certa 

“Hipocratização” dos cuidados paliativos, com a introdução forçada de 

generalizações de resultados e de aplicação de escalas rígidas e inflexíveis, e 

consequente perda da abordagem holística subjacente aos modelos de 

Esculápio e de Cicely Saunders. 

 

Actualmente, está largamente difundida a filosofia dos cuidados paliativos, 

embora o acesso à prática rigorosa dos mesmos seja ainda bastante 

assimétrico em todo o mundo, mesmo a nível europeu (Clark, 2002; Doyle, 

2004, Centeno et al, 2007). De acordo com extensa informação contida no 

EAPC Atlas of Palliative Care in Europe (Centeno et al, 2007) organizada com 

base em informação colhida em 2005 e para o qual colaborámos, enquanto 

que no Reino Unido o número de serviços de cuidados paliativos por milhão de 

habitante era de mais de 12, em Espanha esse cociente situava-se entre 4 e 8, 

e em Portugal era de menos de 2 por milhão de habitantes. 

 

Existe hoje também evidencia disponível – mais concretamente, pelo menos 

uma revisão sistemática da literatura, de 2002 - que documenta o impacto 
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positivo da actuação das equipas multidisciplinares de cuidados paliativos em 

diferentes âmbitos (internamento, hospital e domicílio), evidenciando também 

consistentemente a satisfação dos doentes e cuidadores com este tipo de 

cuidados (Finlay IG,2002).   

 

Em 2002, a OMS definiu os cuidados paliativos como “uma abordagem que 

visa melhorar a qualidade de vida dos doentes – e suas famílias – que 

enfrentam problemas decorrentes de uma doença incurável e/ou grave e com 

prognóstico limitado, através da prevenção e alívio do sofrimento, com recurso 

à identificação precoce e tratamento rigoroso dos problemas não só físicos, 

como a dor, mas também dos psicossociais e espirituais.  

Desta definição da OMS, também adoptada entre nós (Plano Nacional de 

Cuidados Paliativos, 2004b), vale a pena ressaltar alguns aspectos para melhor 

a clarificar: 

 Os cuidados paliativos afirmam a vida e aceitam a morte como um processo 

natural, pelo que não pretendem provocá-la ou atrasá-la, através da 

eutanásia ou de uma “obstinação terapêutica” desadequada. 

 Os cuidados paliativos têm como objectivo central o bem-estar e a 

qualidade de vida do doente, pelo que se deve disponibilizar tudo aquilo que 

vá de encontro a essa finalidade, sem recorrer a medidas agressivas que 

não tenham esse objectivo em mente. 

 Os cuidados paliativos promovem uma abordagem global e holística do 

sofrimento dos doentes, pelo que são necessárias formação e sensibilidade 

nas diferentes áreas em que os problemas ocorrem – física, psicológica, 

social e espiritual – e uma prestação de cuidados de saúde 

verdadeiramente interdisciplinar. Médico, enfermeiro e assistente social 

serão os elementos básicos da equipa mas são igualmente desejáveis 

outros contributos, equacionados sempre em função das necessidades do 

binómio doente-família. 

 Os cuidados paliativos são oferecidos com base nas necessidades e não 

apenas no prognóstico ou no diagnóstico, pelo que podem ser introduzidos 

em fases mais precoces da doença – qualquer que ela seja -, quando o 

sofrimento é intenso e outras terapêuticas, cuja finalidade é prolongar a 
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vida, estão a ser utilizadas. À luz desta perspectiva, os cuidados paliativos 

podem ser prestados ao longo de anos, meses ou semanas. 

 Os cuidados paliativos, tendo a preocupação de abranger as necessidades 

das famílias e cuidadores, prolongam-se pelo período do luto. A unidade 

receptora de cuidados é sempre “doente e família” e não devem considerar-

se realidades desligadas. 

 Os cuidados paliativos pretendem ser uma intervenção rigorosa no âmbito 

dos cuidados de saúde, pelo que utilizam ferramentas científicas e se 

integram no sistema de saúde, não devendo existir à margem do mesmo 

 

Da aplicação desta definição nos cuidados de saúde decorrem algumas 

questões que sucintamente abordaremos. Em primeiro lugar, está muito 

difundida a ideia de que “quando já não é possível curar uma doença, já não há 

nada a fazer… “. O que se pretende no dia a dia dos cuidados paliativos é 

ultrapassar uma noção dicotómica – na prática clínica ainda muito em voga – 

de que, uma vez terminadas as terapêuticas de índole curativa, o 

classicamente chamado, em linguagem médica, período de “investimento”, se 

assume que  “não vale a pena investir” e só então se iniciaria o recurso aos 

cuidados paliativos (Pacheco, 2002, citando Pessini). Do que já dissemos, 

torna-se evidente que esta noção dicotómica não é a mais ajustada às 

necessidades dos doentes e famílias, assumindo-se antes que o desejável é 

uma transição progressiva e uma colaboração entre os cuidados ditos curativos 

e aqueles de índole paliativa. Defende-se hoje que, com vista à maximização 

da qualidade de vida do doente, a introdução dos cuidados paliativos se faça 

tão precocemente quanto possível no curso de uma doença crónica e/ou grave 

(Doyle, 2004). Haverá assim uma inter-penetração entre ambos os tipos de 

cuidados – curativos e paliativos -, tendo sempre presente que, mesmo quando 

a cura não é possível, deve existir investimento médico e dos outros 

profissionais envolvidos. Investimento não deverá ser sempre sinónimo de 

utilização de medidas terapêuticas agressivas mas, à luz do que dissemos, ser 

aqui entendido numa perspectiva de promoção do conforto e resposta tão 

exaustiva quanto possível às necessidades que o doente apresenta, qualquer 

que seja a fase da doença em que se encontra. 
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Em segundo lugar, importa referir que todos os doentes com doenças crónicas, 

sem resposta à terapêutica de intuito curativo e com prognóstico de vida 

reconhecidamente limitado, devem ter acesso a cuidados paliativos (Davies-

OMS, 2004). A oferta de cuidados paliativos far-se-á com base num conjunto 

de necessidades determinadas pelo sofrimento na doença e não por uma 

especificidade de qualquer diagnóstico. Inicialmente, este tipo de cuidados 

destinava-se apenas aos doentes com cancro, nos estadios terminais desta 

doença. Com o desenvolvimento crescente da paliação e por questões éticas 

de equidade, justiça e acessibilidade a cuidados de saúde, situações como as 

insuficiências avançadas de orgão (cardíaca, renal, hepática, respiratória), a 

SIDA em estadio terminal, as doenças neurológicas degenerativas, as 

demências na sua fase final, a fibrose quística e tantas outras, passaram a 

figurar no vasto leque das patologias cujos doentes apresentam necessidades 

muito semelhantes, e que em muito beneficiarão se receberem cuidados 

paliativos de qualidade (SECPAL, 2002; National Consensus Project, 2004; 

OMS, 2004; Hughes, 2005). 

 

Apesar de existir actualmente extensa invstigação que evidencia que estas 

pessoas e as suas famílias têm frequentemente preocupações, problemas e 

necessidades semelhantes, o certo é que é bem patente uma diferença na 

evolução e padrão das fases finais das diferentes patologias focadas: a fase 

final de um doente oncológico é habitualmente mais curta e com um declínio 

muito marcado, face à duração da fase final da insuficiência cardíaca e da 

demência, por exemplo, em que, ao longo de um período mais arrastado, 

surgirão crises frequentes, das quais vão resultando perdas crescentes da 

funcionalidade e, em alguma delas, a morte (Addington-Hall, 2001; OMS, 

2004). Estas diferenças, contudo, não inviabilizam a aplicação dos princípios e 

práticas comuns mais importantes nos cuidados paliativos, sendo obviamente 

de considerar em cada caso algumas especificidades próprias, quer no manejo 

sintomático, quer na planificação de recursos.  

Importa esclarecer que existem diferentes tipologias de doentes em cuidados 

paliativos: um doente terminal (aquele que tem um prognóstico provável de 3 a 

6 meses de vida) não é necessariamente um doente moribundo (que está a 

horas ou dias de morrer), e um doente paliativo não é necessariamente um 
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doente terminal. Este equívoco, tão frequente na nossa prática clínica, tem 

como principais consequências, entre outras, o desajuste de cuidados 

oferecidos e a manutenção ou mesmo o aumento de sofrimento dos doentes 

que, tendo claramente necessidade de cuidados paliativos, continuam a ser 

tratados como se fossem doentes agudos. Os gastos com os cuidados de 

saúde serão, nessas circunstâncias, muito desajustados e elevados, não se 

caracterizando por níveis de eficácia e eficiência desejados. 

A filosofia dos cuidados paliativos tem vindo progressivamente a ser 

desenvolvida e é hoje perspectivada como um direito humano, nomeadamente 

na Comunidade Europeia (EURAG, 2004). No entanto, se existe já legislação 

importante sobre esta matéria, o certo é que nos deparamos com grandes 

assimetrias na acessibilidade a este tipo de cuidados, quer entre os diferentes 

países, quer num mesmo país, de região para região, como aliás já 

referenciámos a partir dos dados contidos no Directório Europeu da EAPC. 

Nunca será demais ressaltar que a prestação de cuidados paliativos deveria 

estar garantida e maciçamente acessível nos diferentes sistemas de saúde – 

tal como felizmente vai acontecendo com os cuidados pré-natais.  Trata- se de 

um direito fundamental da Pessoa, e não deve erradamente ser entendido, de 

forma redutora e menorizante, apenas como uma alternativa à eutanásia. A 

evidencia demonstra que em países como o Reino Unido e o Canadá, em que 

este tipo de cuidados têm uma maior difusão e acessibilidade, os pedidos de 

eutanásia são efectivamente uma raridade. E mesmo as pessoas que possam 

expressar desejo de morrer e de eventualmente pedirem que lhes seja 

terminada a vida – o que é uma realidade diferente -, pensamos que, pelo 

menos do ponto de vista ético, nunca deverão ter como justificação para esse 

pedido a ausência de acesso a cuidados técnicos diferenciados e 

direccionados ao sofrimento em fim de vida. 

 

Quais os instrumentos que viabilizam a aplicação dos cuidados paliativos? 

Consideram-se classicamente (Twycross, 2003; Doyle, 2004; PNCP, 2004b) as 

seguintes áreas fundamentais: 

 controlo dos sintomas; 

 comunicação adequada; 

 apoio à família: 
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 trabalho em equipa. 

Estas quatro vertentes devem ser encaradas numa perspectiva de igual 

importância, pois não é possível praticar cuidados paliativos de qualidade se 

alguma delas for subestimada. As situações decorrentes da valorização dos 

sintomas, de outros problemas do doente e família, e da correcta intervenção 

em cada caso, exigem que os profissionais de saúde recebam treino adequado 

e rigoroso nas quatro áreas aqui focadas. Dito isto, convém sublinhar que a 

prática dos cuidados paliativos, embora não dispensando nunca o rigoroso 

controlo sintomático, não se esgota neste e vai mais além do mesmo. 

Preocupar-se exclusivamente com o controlo dos sintomas – seja a dor, a 

dispneia, o delírio, ou outros – não garante que se esteja a intervir 

adequadamente no sofrimento deste tipo de doentes (Singer,1999; 

Steinhauser,2000). De igual forma, negligenciar o controlo sintomático 

inviabiliza que o doente possa encontrar sentido e qualidade na vida que tem 

ainda para viver.  

Queremos mais uma vez ressaltar que o controlo sintomático rigoroso – que 

não se esgota no controlo da dor - depende largamente do recurso e pleno 

acesso a fármacos específicos como os opióides (mas não só) que, no nosso 

país, continuam a não ser comparticipados na íntegra. Este facto, cuja base 

ética e moral podemos contestar, não tem par em qualquer outro país da 

Europa – onde genericamente os fármacos para o controlo sintomático dos 

doentes crónicos e terminais são praticamente gratuitos. 

 

Gostaríamos de sublinhar a importância do apoio à família no âmbito da prática 

dos cuidados paliativos. A família e outros cuidadores, enquanto grupo de 

pessoas afectivamente significativas para determinado doente, detém um papel 

fundamental no apoio aos doentes terminais e sofre também o impacto dessa 

doença (Christakis,2004; Singer,1999; Steinhauser,2000). Nesta fase da vida, 

ela é simultaneamente prestadora e receptora de cuidados. Esta perspectiva 

dos efeitos colaterais dos cuidados médicos nas redes sociais (Christakis,2004) 

é extremamente pertinente em cuidados paliativos e deve levar os técnicos a 

incluir a família no plano de cuidados traçado, monitorizando frequentemente o 

seu nível de stress e identificando problemas que possam ser resolvidos pela 

equipa profissional.   
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1.2 – O sofrimento em cuidados paliativos 

 

A doença terminal tem normalmente associados vários ou um conjunto de 

problemas – não só físicos – que determinam sofrimento de intensidade 

diferente para aqueles que a vivem. A resposta a estes problemas, a este 

sofrimento, nos seus diferentes cambiantes, passa por uma intervenção técnica 

rigorosa e activa, passa pelos cuidados paliativos.  

É frequente ouvir estes doentes dizerem que “não têm medo de morrer, têm é 

medo de sofrer”. O problema do sofrimento é central para estes doentes e para 

os que os acompanham (Cassel,1991;Singer,1999; Steinhauser, 2000). Se não 

se entender, tanto quanto possível, o que é para eles fonte de sofrimento, se 

não se souber reconhecê-lo, dificilmente se poderá dar uma resposta integral 

às suas inquietações e medos. Convém sublinhar que este esforço dos 

cuidados paliativos na resposta ao sofrimento gerado pela vivência da doença 

terminal não deve ser interpretado como sendo sinónimo de o suprimir na 

íntegra  ou de, para o conseguir, terminar com aquele que sofre. Os cuidados 

paliativos não pretendem assumir para si um “domínio pleno do sofrimento”, 

numa atitude de triunfalismo e omnipotência desajustados. É desejável, por um 

lado, esgotar os meios técnicos de intervenção no sofrimento humano mas, por 

outro lado, compreender e aceitar que, como seres humanos, como 

profissionais de saúde, não detemos o poder absoluto sobre as opções e as 

atitudes de terceiros, e nos confrotamos diariamente com os limites que estão 

para além de nós.  

 

Mostra-nos a experiência que existem doentes e famílias com quem é possível 

atingir níveis elevados de bem estar e realização pessoal, mesmo ao longo de 

um período difícil e complexo como o fim de vida, e noutras situações fica-se 

longe de tal acontecer. Existe uma grande variabilidade, provavelmente 

associada às vivências e atitudes anteriores dos doentes e daqueles que os 

rodeiam, e também ao tipo de apoio(s) profissional(is) que os acompanha e 

cuida (Twycross, 2003; 2005). 
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O sofrimento, de acordo com Cassel (1991), autor que muito se debrussou 

sobre esta problemática, define-se como um estado específico de distress que 

ocorre quando a integridade de uma pessoa é ameaçada ou destruída. A 

intensidade desse sofrimento é medida nos termos do próprio paciente, à luz 

dos seus valores, das suas vivências, das suas crenças e recursos, enfim, de 

uma multiplicidade de factores que fazem do sofrimento humano uma realidade 

complexa e ao mesmo tempo única para cada indivíduo que o experimenta. O 

sofrimento é sempre vivido por pessoas e não apenas por corpos e, como tal, 

ultrapassa os aspectos físicos da doença. Como refere António Barbosa 

(2003), “o sofrimento não é um sintoma nem um diagnóstico, mas uma 

experiência humana muito complexa. A dicotomia corpo/mente é um obstáculo 

para o alívio do sofrimento”. Um interessante artigo recente (Zalensky,2006) 

vem recuperar aspectos há muito reconhecidos como centrais para o ser 

humano por Maslow, apresentados na sua pirâmide de necessidades, e 

redefine e adapta, a partir desse modelo, as necessidades dos doentes em 

cuidados paliativos. Na base da pirâmide estão as necessidades fisiológicas ou 

de sobrevivência, representadas aqui pelos sintomas, depois a necessidade de 

protecção e segurança, o que nos deve levar a ter em conta os medos da 

pessoa doente. Na metade superior da pirâmide estão as necessidades de 

amar, de pertença, de respeito, e no seu topo a necessidade de superação e 

autorealização, associados à busca de sentido e à necessidade de 

reconciliação pessoal, facto que nunca deve ser esquecido nas abordagens 

que utilizamos com doentes em fim de vida. 

 

No caso dos doentes com doenças crónicas e incuráveis, existe infelizmente 

evidência clara (SUPPORT, 1995; Steinhauser, 2000; Pincombe, 2003), de que 

o sofrimento associado ao período terminal da vida é frequentemente 

negligenciado e subtratado pelos profissionais de saúde. 

Muito tem sido feito para intervir no percurso da doença e para controlar os 

sintomas – há excelentes progressos técnicos ao nível da analgesia, dos 

tratamentos de radio e quimioterapia e dirigidos á doença, para citar apenas 

alguns. No entanto, e voltamos a sublinhar, continuam a registar-se obstáculos 

no reconhecimento e na intervenção sobre o sofrimento dos doentes terminais. 
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Tal acontece, em grande parte, pela dificuldade que a maioria dos profissionais 

de saúde, nomeadamente dos médicos, continua a ter na identificação do 

distress existencial, componente significativa do mal estar humano 

(Rosseau,2001), e na partilha das vulnerabilidades de cada um, a dos outros e 

a do próprio profissional.  

 

Existem estudos bem sistematizados (Singer, 1999; Steinhauser, 2000; Powis, 

2004; Heyland,2006) que mostram  que diferentes grupos de doentes terminais 

valorizam positivamente o controlo sintomático mas, no entanto, atribuem um 

valor equivalente ou superior e muito significativo a aspectos como a 

manutenção de algum tipo de controlo da situação, o não sobrecarregar a 

família, a comunicação com o seu médico assistente, o fortalecimento das 

relações inter-pessoais, a preparação para a morte, o não receber cuidados 

agressivos e não desejados, e a oportunidade de atingir um certo “sentido de 

dever cumprido” e “uma paz interior”. Curiosamente, estas questões não 

recebiam a mesma valorização por parte dos médicos, que se centravam 

sobretudo nos aspectos físicos da doença. Este desfasamento entre doentes e 

médicos é, como já dissemos, largamente observado na prática clínica e nunca 

é demais ressaltar a importância de uma formação científica rigorosa nestas 

matérias, pois só assim os profissionais estarão aptos a dar a resposta que 

doentes e famílias deles esperam (Emanuel in EPEC-project, 2002). 

 

Como referimos, se os cuidados paliativos se reclamam como uma intervenção 

no sofrimento associado à doença terminal, - e apesar da complexidade do 

conceito de “sofrimento” – teremos que clarificar o mais possível quais as 

vertentes que ele encerra. Tentando sistematizar esta temática, apontamos 

alguns aspectos que são habitualmente considerados (Cassel,1991; 

Singer,1999; Steinhauser,2000; Kuhl,2002; Gameiro,2003; Powis,2004) como 

as principais fontes de sofrimento para os doentes terminais: 

 perda de autonomia e dependência de terceiros; 

 sintomas mal controlados; 

 alterações da imagem corporal; 

 perda de sentido da vida; 
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 perda da dignidade; 

 perda de papéis sociais e estatuto; 

 perda de regalias económicas; 

 alterações nas relações interpessoais; 

 modificação de expectativas e planos futuros; 

 abandono. 

 

As perdas, na sua vasta diversidade, representam aqui uma ameaça real à 

integridade do indivíduo, em áreas que vão do físico ao psicológico e espiritual, 

e acentuam o seu sofrimento. Como a realidade do sofrimento é individual e 

pessoal, e apesar de no seu cerne estarem sempre aspectos comuns aos 

múltiplos doentes nas mesmas circunstâncias, há sempre a necessidade de 

considerar aspectos únicos e particulares em cada caso.  

 

Cicely Saunders, fundadora do movimento moderno dos cuidados paliativos, 

introduziu o conceito de “dor total” (Twycross, 2003) para chamar a atenção 

para a multidimensionalidade da dor e do sofrimento. Aquilo que causa 

sofrimento num doente pode não causar necessariamente sofrimento noutro, 

num seu familiar ou no profissional que o apoia. A subjectividade será sempre 

um factor com o qual os que acompanham estas situações devem contar, o 

que não os deve impedir de buscar tantos aspectos objectivos causadores de 

sofrimento quanto possível. O reconhecimento desta realidade complexa é, no 

fundo, a chave para a verdadeira humanização dos cuidados de saúde, como 

conclui Gameiro (2003) após um trabalho sobre o sofrimento associado à 

doença, realizado com base nos relatos de 125 doentes internados em serviços 

hospitalares portugueses.  

De acordo com Kissane (2000), um dos autores que mais recentemente tem 

investigado nesta área, o sofrimento existencial associado à doença terminal é 

um estado de distress no indivíduo que se confronta com a sua mortalidade, 

que resulta de sentimentos associados de impotência, futilidade, perda de 

sentido, desilusão, remorso, medo da morte e de disrupção da identidade 

pessoal. 
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Sobressaem aqui as questões da perda de sentido que, na literatura sobre esta 

matéria em cuidados paliativos (Kissane, 2000; Kearney, 2000; Breitbart, 2002; 

Chochinov, 2002, 2007; Khul, 2002) são também referenciadas como 

sofrimento espiritual, síndrome de desmoralização, desesperança 

(hopelessness), perda de dignidade. 

 

Um facto interessante é a riqueza de informação que nos leva a distinguir esta 

situação de sofrimento existencial do diagnóstico de depressão. Um doente 

desesperado e em sofrimento não tem que estar necessariamente deprimido e, 

como tal, a abordagem não será sempre a mesma, nomeadamente, no recurso 

aos fármacos anti-depressivos. Um doente terminal deprimido apresenta, por 

norma, perda do prazer relativo ao momento presente e do prazer 

antecipatório, enquanto o doente desmoralizado conserva o prazer relativo ao 

desfrutar do momento presente (Kissane, 2000). Existem mais alguns critérios 

que contribuem para o estabelecimento do diagnóstico de depressão no doente 

em fim de vida: humor depressivo mantido, ideação suicida, perda de interesse, 

insónia, reactividade aumentada, culpabilização e remorso, entre outros (Doyle, 

2004). 

 

Os cuidados paliativos afirmam-se também como uma forma de “permitir que 

os doentes morram com dignidade” (Kissane, 2000; Chochinov, 2002; Enes, 

2003). A necessidade de clarificação de um conceito tão vasto como o de 

“dignidade” é, por isso, crucial, até porque outras intervenções de intenção 

diametralmente oposta, como é o caso da eutanásia e do suicídio assistido, 

reclamam também para si a mesma ideia.  

Dignidade é definida no dicionário da Infopédia (2005) como “a qualidade ou 

estado de se ser valorizado, honrado ou estimado" e ainda com expressões 

que remetem para “orgulho”, “valor próprio” e “respeito” (Kissane, 2000; Street, 

2001). Esta será seguramente uma definição que representa um ponto de 

partida e que, na prática com doentes se enriquece e reveste de aspectos tão 

diversos como “sentir-se tratado como pessoa”, “exercer controlo”, “ter um 

sentimento de pertença” “relacionar-se”, “manter a individualidade” (Enes, 

2003). Existem, ainda, é claro, aspectos peculiares que são próprios de cada 

indivíduo. Mais uma vez, a dignidade, para os doentes, envolve aspectos que 
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abrangem o conforto físico, e a consideração das suas perspectivas 

psicológicas, espirituais, culturais e sociais. É, por isso, um conceito a ser 

abordado de forma holística. Por outro lado, segundo a mesma referência, 

emerge no discurso dos doentes uma dimensão relacional da dignidade, que 

se constrói através da interacção com os outros. Dessa forma, queremos 

destacar que o modo como estes doentes, tantas vezes dependentes e 

debilitados, são ohados e considerados pelos profissionais, pelos Outros, a 

atenção técnica e humanizada de que são ou não alvo, pode contribuir para 

aumentar (ou diminuir em muito...) a sua Dignidade.  

Na apreciação que os doentes fazem do conceito de dignidade existe também 

a necessidade de equilíbrio balanceado entre os diferentes domínios 

apresentados, que pode variar em função do momento e das necessidades do 

indivíduo. 

Para muitos doentes a noção de dignidade está ligada à ideia de que a sua 

essência permanecerá para além da morte, à ideia de que serão lembrados 

pelos seus entes queridos e, dessa forma, permanecerão “vivos” neles e 

através deles. 

Pensamos que será difícil de entender a eutanásia e o suicídio assistido como 

medidas promotoras da Dignidade quando, elas próprias, visam acabar com o 

sujeito que a experimenta. Não pode haver Dignidade se não há Pessoa viva 

que a possa experimentar.  

 

No apoio a doentes em sofrimento é fundamental que se leve a promoção 

concreta da Dignidade à prática e ela consiste efectivamente uma preocupação 

central nos cuidados às pessoas em fim de vida. Têm existido tentativas de 

esquematizar os diferentes domínios da dignidade, sem prejuízo de preservar 

toda a individualidade que o conceito encerra e à luz do que a experiência com 

doentes em fim de vida tem revelado. Chochinov tem desenvolvido desde há 

anos trabalho relevante nesse campo e preconiza 3 domínios a serem tidos em 

conta no conceito de dignidade (2002,2007): 

 preocupações relacionadas com a doença; 

 preocupações relacionadas com o eu – “dignity conserving repertoire”: 

 preocupações relacionadas com o meio social – “social dignity inventory “. 
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Por exemplo, dentre as preocupações relacionadas com a doença destacam-se 

aspectos como: 

 Medo da dor, de outros sintomas, ansiedade; 

 Angústia face ao futuro e à incerteza; 

 Medo da morte; 

 Manutenção da autonomia funcional; 

 Manutenção e participação nas tomadas de decisão; 

 Manutenção da acuidade cognitiva. 

 

Já no segundo grupo (dignity conserving repertoire), destacam-se áreas como: 

 Manutenção de papéis e orgulho próprio; 

 Manutenção da esperança realista – concretização de expectativas; 

 Continuidade do eu (apesar das mudanças, nomeadamente físicas); 

 Preservação da autonomia (por exemplo, na partilha de decisões); 

 Apreciação da narrativa de vida; 

 Aceitação e resiliência; 

 Viver no presente – “carpe diem“; 

 Procurar conforto espiritual e, eventualmente, religioso. 

 

Quanto às preocupações com o meio social, compreendem sobretudo: 

 Fronteiras de privacidade, nomeadamente ao nível dos cuidados prestados; 

 Garantia de apoio social; 

 Acautelar sobrecarga dos cuidadores; 

 Resolução de assuntos não resolvidos; 

 

Em minha opinião, o grande mérito desta grelha, para além da flexibilidade que 

possui e que permite jogar com diferentes contextos culturais e sociais, é tornar 

um pouco mais concreto o conceito de Dignidade, com possibilidade de 

adequação ao quotidiano do doente e gerando, a partir destas áreas de 

preocupação, objectivos terapêuticos e estratégias pragmáticas de intervenção. 

É, por isso, um precioso auxiliar no trabalho clínico e apoio que profissionais, 

voluntários e familiares possam desenvolver com vista à promoção da 
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Dignidade dos doentes. Mantém a maior premência e revela o impacto que as 

atitudes dos clínicos podem ter no bem-estar dos doentes. (Chochinov,2007). 

 

O conceito de Dignidade aparece frequentemente associado ao de qualidade 

de vida na prática dos cuidados paliativos. Aliás, estes também se definem 

através do recurso à expressão “(...) uma prática que visa a promoção da 

máxima qualidade de vida possível (...)” (Davies,OMS-2004). Mais uma vez 

estamos em presença de um conceito multidimensional, individual e subjectivo, 

mas que partilha domínios objectivos que se prendem com aqueles que 

enunciámos para a dignidade. 

Com base nos diferentes domínios da qualidade de vida, existem inúmeras 

escalas que tentam avaliá-la nos doentes-alvo de cuidados em fim de vida. No 

âmbito dos cuidados paliativos, as seguintes encontram-se entre as mais 

difundidas e utilizadas: a Support Team Assessment  Schedule (STAS), uma 

adaptação da Schedule for the Evaluation of Individual Quality of Life (SEIQOL) 

e a criada por David Cela, nos EUA, a FACT-G (Functional Assessment of 

Cancer Therapy-general version), que se inclui  no sistema FACIT well beeing 

scales (Salek,2002; Kaasa,2003). Algumas delas – FACT-G,SEIQOL - já 

incluem a avaliação do domínio espiritual e existencial. 

O facto de um indivíduo ser confrontado com uma doença terminal e com a 

possível incapacidade que ela gera não é impeditivo de ter qualidade de vida. 

De acordo com Calman, citado por Kaasa (2003), a qualidade de vida poder-

se-á definir na relação inversa da diferença entre as expectativas de um 

indivíduo e a sua percepção da mesma situação: quanto menor essa diferença, 

melhor seria a qualidade de vida. A gestão das expectativas será, como tal, um 

aspecto fundamental na concretização da qualidade de vida e nos cuidados 

paliativos (Twycross, 2003). 

 

Sobre o sentido da vida no âmbito dos cuidados paliativos, importa destacar o 

trabalho de Breibart, fortemente influenciado pelos escritos de Viktor Frankl e 

pela logoterapia, uma psicoterapia por ele criada, centrada na busca do sentido 

para a vida (Frankl, 2004).  

De acordo com Webb (2000), na fase terminal de uma patologia prolongada, a 

saúde poderá ser entendida não como a ausência de doença mas sim como a 
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possibilidade de encerrar a existência de forma apropriada, dando um sentido à 

vida que resta viver. Encontrar um sentido para a vida, mesmo quando se vive 

uma doença terminal, passa por ter a convicção, por sentir, que se está a 

cumprir um papel e um fim que são únicos, numa vida que traz consigo a 

responsabilidade de ser vivida plenamente, de acordo com o potencial humano 

de cada um. Dessa forma, poder-se-á atingir uma sensação de plenitude, de 

paz interior e até mesmo de transcendência.  

Como dizia Frankl na sua obra de referência, o sofrimento existencial advém 

frequentemente da liberdade e da capacidade de exercer a responsabilidade 

pessoal pela própria vida, da capacidade “dolorosa” de ter que fazer escolhas.  

À luz do preconizado por aquele psiquiatra, podemos dizer que as três 

principais   “fontes de sentido na vida“ derivam de: 

 Criatividade (actividade laboral, realizações e feitos, envolvimento em 

causas, por exemplo); 

 Experiências vividas (contacto com a natureza e a arte, vivência das 

relações humanas, do amor, do desempenho de certos papéis); 

 Atitude que se escolhe face ao sofrimento e aos problemas existenciais. 

 

O trabalho de Breitbart (2002) com doentes terminais aponta para o facto de 

que uma elevada sensação de bem-estar por se ter encontrado um sentido 

para a vida, funciona de algum modo como protector face à depressão e à 

valorização negativa de outros sintomas, como a fadiga. Num outro grupo de 

160 doentes oncológicos terminais, a vivência de bem-estar espiritual 

representou como que uma protecção contra o desespero e o desejo de 

antecipar a morte (McClain, 2003). 

 

Existe sofrimento que decorre de contextos e circunstâncias passíveis de 

serem mudadas. No entanto, existem outras circunstâncias que não temos 

possibilidade de mudar – uma doença crónica e incurável, por exemplo. 

Nesses casos, somos desafiados a mudar-nos a nós próprios. Face à crise que 

o confronto com a doença terminal representa, um ser humano doente pode ou 

não ser capaz de encontrar um sentido positivo para essa vivência, pode ou 

não ser capaz de encontrar uma explicação e aceitá-la, porque faz para ele 

sentido. Não é invulgar na nossa prática profissional deparar-nos com relatos 
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de pessoas que, apesar de muito doentes e de vivências dolorosas, 

encontraram um sentido positivo para essas vivências, que lhes 

proporcionaram, inclusivamente, crescimento interior.  

Frankl, ele próprio um sobrevivente de Auschwitz, afirmava que mesmo nas 

condições mais extremas – a doença terminal, a prisão – uma pessoa tinha a 

liberdade de escolher a atitude com que afrontava essa crise existencial e de 

assim “ transformar uma tragédia pessoal num triunfo pessoal “. 

 

Não pretendemos com isto dizer que o sofrimento é essencial ou condição sine 

qua non para encontrar um sentido na vida. Sempre que tal for possível, há que 

remover as causas mutáveis de sofrimento, aquelas em que podemos interferir. 

Não se trata de ser masoquista ou cultivar a experiência de sofrimento. 

Queremos, com Frankl, sublinhar que é possível encontrar um sentido no 

sofrimento e evitar que ele seja destrutivo – “o que destrói o Homem não é o 

sofrimento, é o sofrimento sem sentido“. A prová-lo estão os testemunhos de 

inúmeros doentes, verdadeiros “heróis do quotidiano”, que temos tido o 

privilégio de partilhar. Como diz um provérbio, “nunca sabemos o que valemos 

até sermos postos à prova “. 

A busca de sentido, juntamente com a “fé” – a crença num poder superior 

transcendente, não necessariamente Deus – serão os elementos-chave na 

base da definição de “espiritualidade”, ainda de acordo com Breitbart. Esta 

pode ser entendida como aquilo que nos permite, enquanto seres humanos, 

experimentar a transcendência da vida, aquilo que está para além de nós. Do 

que aqui fica dito, é patente que espiritualidade e religiosidade não são 

sinónimos, embora a prática da segunda possa integrar a primeira. 

 

De alguma forma, poderá parecer que, tendo partido da questão do sofrimento 

existencial, caminhemos em círculos. Em nosso entender, este aparente 

equívoco acontece porque, ao falar de Dignidade, de busca de sentido, de 

desmoralização e desespero, estamos a abordar conceitos cuja fronteira é 

ténue e que partilham entre si aspectos comuns ligados à espiritualidade 

humana. Estaremos talvez, a percorrer círculos concêntricos cuja área se vai 

alargando. Minorar o sofrimento humano na doença terminal, promover a 

Dignidade, combater o desespero, passa por fomentar a espiritualidade, 
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naquilo que de mais sublime e intrínseco define a condição humana. Não 

esquecendo nunca os aspectos físicos do sofrimento, assumimos a unidade 

indissociável de “corpo e espírito”, ultrapassando uma falsa dicotomia que se 

tem revelado, como referia Barbosa (2003) desadequada à realidade e à 

melhoria da condição humana. 

 Uma parte substancial do trabalho de investigação até agora realizado com os 

doentes que, estando em fim de vida, pedem para morrer e/ou para ser mortos 

(Kissane, 2000; Breitbart, 2000, 2002; Chochinov,2002), evidencia que, mais 

do que o problema do descontrolo sintomático, são as questões de perda de 

Dignidade e sentido que são invocadas nos pedidos de eutanásia e de suicídio 

assistido. Se outros motivos não existissem, este bastaria para justificar a 

importância de suspeitar e identificar estas situações, para se poder traçar um 

plano de cuidados global e intervir adequadamente, de modo a evitar medidas 

de índole tão dramática. 

 

Do que aqui fica dito queremos destacar que, na prática dos cuidados 

paliativos, o respeito pelo valor da vida humana e o alívio do sofrimento são 

valores inalienáveis, interdependentes e fundamentais. Isso exige uma 

preparação técnica e humanizada muito alargada de um grupo de profissionais 

especializados e, enquanto esse apoio não estiver efectivamente acessível às 

pessoas em fim de vida, o “atalho facilitador e sedutor” da eutanásia pode 

parecer a solução para ajudar aqueles que sofrem e que, no dia-a-dia, nos 

dizem essencialmente que o que pretendem não é ser mortos mas sim ver o 

seu sofrimento minorado. 

 

1.3 - Pressupostos da tomada de decisão em cuidados paliativos 

 

Através de inúmeros desenvolvimentos tecnológicos, a Medicina foi capaz de 

tornar muitas doenças agudas e fatais em situações crónicas, mas em que a 

qualidade de vida oferecida nem sempre se associa à quantidade que foi 

atingida. Foi ganhando progressivamente relevo o problema do sofrimento 

associado à doença crónica e terminal ainda que, na prática médica e 

sobretudo na segunda metade do século XX, ele tenha sido relegada para 

segundo plano (Clark, 2002). Passaram a tratar-se diagnósticos e doenças, 
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muito menos pessoas com doenças, e o compromisso central do não-

abandono foi relegado para segundo plano, quase fazendo parecer ser a cura o 

único compromisso do médico face ao seu paciente.  

 

O objectivo dos cuidados paliativos será sempre prevenir sintomas 

indesejáveis, tratá-los adequadamente, diminuindo o sofrimento do doente e 

não o aumentando, no respeito inquestionável pela vida humana e assumindo, 

no entanto, que não temos que manter as pessoas vivas a qualquer custo, 

nomeadamente num estado de sofrimento atroz. Tal não significa ter que 

activamente promover a sua morte mas antes permitir que a morte natural, sem 

sofrimento, ocorra. Este pressuposto deve estar sempre presente no complexo 

processo de tomada de decisão clínica nos doentes em fim de vida. 

 

Como refere Daniel Serrão no preâmbulo do Parecer sobre Aspectos Éticos 

dos cuidados de saúde relacionados com o final da vida (11/CNECV/1995): “As 

decisões médicas tomadas no âmbito da medicina de acompanhamento têm 

um suporte científico, mas têm, principalmente, uma muito significativa 

estrutura ética (...). A prestação de cuidados de saúde no período final da vida 

reveste-se, em consequência, de um exemplar carácter ético“. Corroborando 

esta afirmação, queremos, tão sucintamente quanto possível, rever alguns 

aspectos éticos enquadradores, dado que a situação de decisão de início de 

antibioterapia em doentes em fim de vida tipifica precisamente um caso em que 

esses aspectos estão inevitavelmente presentes. 

 

Estamos cientes da dimensão do debate ético em torno das questões do fim de 

vida mas não sendo esse o objectivo primeiro deste trabalho, optámos por nos 

centrar nos aspectos éticos e de decisão que considerámos mais relevantes 

para a prática dos cuidados paliativos. Assim, passaremos em breve revista 

alguns princípios éticos fundamentais, o conceito de futilidade e de intervenção 

paliativa, a ética do cuidar, e a diferença entre matar e permitir que a morte 

ocorra.  

 

A prática médica tem-se tradicionalmente baseado no princípio e no dever de 

beneficência, na tentativa de assegurar o melhor para o doente e de não lhe 
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causar danos, nomeadamente através das intervenções terapêuticas 

seleccionadas - “primum non nocere“. Desde a tradição Hipocrática que o 

respeito pelo bem-estar do doente sempre foi um valor central da prática 

médica. 

À luz desta filosofia, nos doentes com doença documentadamente incurável, 

progressiva e avançada e face à comprovada inevitabilidade da morte, 

determinadas terapêuticas poderiam revelar-se como possuindo mais aspectos 

negativos do que propriamente vantagens. Poderíamos considerar que são 

desadequadas, por poderem prolongar o período final da vida, sem garantir o 

alívio do sofrimento. 

Os princípios da beneficência e da não maleficência, contidos no que atrás 

expusemos, foram retomados por Beauchamp e Childress (1994) e constituem 

dois dos quatro princípios formulados na sua teoria do principialismo aplicado à 

área da ética em saúde. 

Com base num terceiro princípio ético por eles preconizado, o da autonomia do 

doente, este poderá recusar determinados tratamentos, ou decidir continuar 

com outros aparentemente inúteis - discordando ou não do seu médico. Este 

princípio da autonomia está na base do consentimento informado que, no 

entanto, representa mais do que a obtenção de uma autorização. Deve ser 

encarado como o corolário de um processo de diálogo e uma partilha  de 

conhecimentos e poder, entre médico e doente. 

O direito de um doente recusar um tratamento não constitui um direito absoluto: 

de acordo com Walker (1999), podemos identificar quatro interesses sociais 

que se devem relacionar intrinsecamente com esse direito. São eles a 

prevenção do suicídio, a preservação da vida, a protecção de terceiros (como 

por exemplo, menores) e a preservação da integridade ética do exercício da 

medicina. 

 

O quarto princípio a considerar na prática clínica, o da justiça, está bastante 

ligado à alocação e utilização dos recursos em saúde. As questões da 

contenção dos custos não deverão, no entanto, servir como instrumento de 

pressão e ser o único determinante na tomada de decisões dos clínicos e 

gestores. 
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Nenhum dos quatro princípios desta teoria é absoluto em si mesmo, pelo que 

podem surgir, na sua aplicação prática, algumas situações de conflito mas, 

simultaneamente, está dessa forma assegurada uma interdependência e 

equilíbrio entre eles. Apesar da esperada falta de unanimidade em seu redor e 

de outras abordagens éticas possíveis, o principialismo reveste-se de 

actualidade e continua a revelar-se uma preciosa ajuda no campo da 

sistematização dos problemas éticos (van der Steen, 2000; Gillon, 2003). Daí 

socorrermos-nos do principialismo nesta reflexão. 

  

As medidas – diagnósticas, terapêuticas e outras - que se possam revelar 

desadequadas, inapropriadas, face ao objectivo que preside à prática de 

cuidados paliativos e que é o de proporcionar conforto, cabem no âmbito 

daquilo que se designa como futilidade. O recurso a essas medidas agressivas, 

ineficazes e desadequadas, perfila um caso de má prática clínica, a chamada 

situação de distanásia ou numa linguagem mais comum, obstinação 

terapêutica. Esta obstinação terapêutica, que vai obviamente prolongar de 

forma inadequada a vida do doente, não cabe dentro do âmbito dos cuidados 

paliativos onde aquilo que se pretende é efectivamente não aumentar ou 

encurtar a vida.  

 

De acordo com o dicionário da língua portuguesa da Infopédia (2005), fútil 

define-se como algo ou alguém de pouco ou nenhum interesse, insignificante, 

sem fim útil, vão, ineficaz e futilidade como a qualidade do que é fútil. É do 

senso comum que os conceitos de utilidade, ineficácia e interesse são variáveis 

de pessoa para pessoa. 

O Plano Nacional de Cuidados Paliativos define futilidade diagnóstica e 

terapêutica como “os procedimentos diagnósticos e terapêuticos que são 

desadequados e inúteis face à situação evolutiva e irreversível da doença e 

que podem causar sofrimento acrescido ao doente e à família“. Como também 

já vimos, para o sofrimento do doente terminal concorrem múltiplos factores 

que não apenas os físicos e, alargando-se este conceito à sua família, a 

multiplicidade e subjectividade serão ainda maiores. 

O conceito ético de futilidade não é consensual e nem sempre é claro o que é 

que constitui um tratamento fútil. O doente e os seus valores, num exercício de 
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autonomia, determinam que possa haver uma diferença real entre os 

resultados terapêuticos de determinada intervenção e os seus benefícios. 

Daqui se conclui que, para a definição daquilo que é benefício e futilidade para 

um determinado doente, concorrem aspectos que ultrapassam as meras 

vantagens médicas e que estão na esfera pessoal e mais subjectiva 

(Harlos,2004), merecendo sempre a devida ponderação. 

 

O conceito de futilidade também não é seguramente unânime e objectivo. 

Como refere Vaz Carneiro no relatório do CNECV (2005) sobre estado 

vegetativo permanente a propósito deste assunto, “(...) A definição exacta do 

que constitui um tratamento fútil é necessariamente moldada por conceitos 

valorativos e relativistas, sendo portanto impossível uma exacta definição que 

se aplique universalmente a todos os casos.(...)”. Diz-se frequentemente que 

este é um conceito difícil de definir mas que facilmente se reconhece quando 

ocorre nas situações da prática clínica. Face à realidade dos cuidados de 

saúde, o conceito carece de ser operacionalizável, adaptando-se à diversidade 

inerente ao Ser Humano. De acordo com Helft et al (2000), tem havido 

tentativas de o fazer com base na quantificação, - e que envolvem instrumentos 

para estabelecimento do prognóstico e de percentagens de sucesso das 

terapêuticas – e outras com base na qualificação – e que dizem respeito à 

avaliação da manutenção da completa dependência do doente de cuidados 

médicos intensivos.  

 

Por outro lado, Walker (1999) sugere a divisão em duas categorias: a futilidade 

a posteriori (o tratamento/intervenção foi tentada mas falhou; pouco útil para 

basear a decisão de não recorrer a determinadas medidas) e a futilidade 

previsível. Esta última, por sua vez, diz respeito a  vários subtipos:  

 a futilidade conceptual (por exemplo, a utilização de um ventilador 

num doente já em morte cerebral); 

 a probabilística (já atrás descrita); 

 a fisiológica (o chamado nonsense médico –  tratar uma infecção viral 

com antibióticos, por exemplo -, e a situação de impasse, em que 

uma anomalia fisiológica de base e irreversível impede os benefícios 

de uma outra intervenção); 
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 a discrepância de objectivos entre médico e doente (resultante de 

uma diferença clara de valores subjacentes à consideração do que é 

fútil, e em que o médico pode optar por retirar-se do caso). 

Ainda que se tentem objectivar as dimensões do conceito de futilidade, ele 

permanece imbuído de subjectividade, inerente à variabilidade dos valores e 

das perspectivas dos doentes. Por exemplo, no seu artigo, Helft et al, cita 

vários autores que suportam esta ideia, dando maior destaque à importância da 

autonomia do doente. No entanto, nesse mesmo artigo (1999), são citados 

outros autores que corroboram que o completo respeito pelos desejos e 

autonomia do doente reduzem o médico a uma extensão da vontade do 

paciente. Poderíamos eventualmente ser levados a pensar que a valorização 

conjunta das duas autonomias se torna uma tarefa impossível, o que dificultaria 

o processo de decisão clínica.  

 

A declaração de que determinada intervenção é fútil não deverá ser unilateral. 

Essa declaração não deve corresponder apenas a um exercício do poder e da 

autonomia médica, em detrimento da autonomia do paciente, já que ninguém 

poderá conhecer melhor os benefícios de determinado tratamento que o sujeito 

que dele será alvo. Justifica-se assim que o exercício destas duas autonomias 

seja entendido como um conjunto de obrigações relacionais – mas não uma 

contra a outra - no contexto das quais se estabelece a chamada aliança 

terapêutica – o médico, à luz dos seus conhecimentos científicos, fornece 

informação objectiva e age no que julga ser o melhor interesse do paciente e 

este exerce a sua autonomia em face daquilo que detém como informação, 

como valores e prioridades (Powis, 2004). 

Cassel, num artigo de 2005, chama a atenção para o facto de o consentimento 

de um doente poder, em certas alturas, não reflectir os seus próprios interesses 

mas antes representar uma obediência desadequada à autoridade que o 

médico representa. Essa autoridade deve desejavelmente advir das suas 

competências clínicas e não do papel social que ele detém. O conhecido autor 

propõe até o ensino aos profissionais e doentes sobre a “desobediência 

adequada”, que pressupõe a liberdade de escolha e a possibilidade de 

discordar da opinião médica. 
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Para o exercício pleno da autonomia torna-se obviamente necessário que o 

doente seja competente para expressar, de alguma forma, a sua vontade. Do 

ponto de vista médico, a capacidade do doente para consentir ou recusar 

determinados procedimentos requer, pelo menos, a aptidão para compreender 

informação relevante, para entender a situação clínica e as suas possíveis 

consequências, para comunicar a escolha e para decidir em função dos seus 

próprios valores e dos argumentos técnicos apresentados. No caso de doentes 

impedidos, por motivos vários, de exercer a sua autonomia e de não 

apresentarem competência para tomar decisões – como acontece 

frequentemente em cuidados paliativos, em doentes em delírio ou comatosos -, 

haverá que acautelar um conjunto de quesitos. 

Em primeiro lugar, entender que pode ser difícil estabelecer a fronteira entre 

ser ou não competente para tomar decisões. Um mesmo doente poderá ser 

capaz de, devidamente apoiado, fazer certas opções e não outras, ou ser 

completamente incapaz de o fazer. Neste sentido, convém sublinhar a 

importância do diálogo esclarecedor, em linguagem adequada ao estilo do 

paciente, por forma a garantir o maior envolvimento do doente na tomada de 

decisões. Por outro lado, fomenta-se ainda que o doente possa, enquanto 

competente e devidamente esclarecido, dar orientações face ao seu futuro, 

pelo que é frequentemente vantajoso antecipar a discussão de certas situações 

clínicas previsíveis e complexas (Lynn, 2003; Schwartz, 2004). Quando esta 

participação não é de todo possível, então a decisão cabe ao médico, 

baseando-se no conhecimento global do doente e da sua doença, nas 

informações da equipa, ouvida a família - ou alguém próximo e da confiança do 

doente -, e intensificando com esta uma relação de apoio e diálogo. A opinião 

da família deve ser entendida como uma decisão substitutiva, isto é, deve 

corresponder a uma decisão que reconstrói a do doente, à luz das convicções 

e prioridades deste, e não uma decisão independente e em função das 

opiniões próprias de cada um dos elementos da família. Esta opinião da 

família, se bem que fomentada e bem acolhida, não inviabiliza nem é 

determinante daquilo que vier a ser a decisão médica (van der Steen, 2000). 

Na falta de directivas expressas sobre a matéria, o critério que norteia a 

decisão será o da defesa dos melhores interesses do paciente, como bem 

salienta o relatório já citado do CNECV (2005) sobre uma situação que tipifica a 
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incapacidade de decisão do paciente, o estado vegetativo permanente. Em 

nossa opinião, e á semelhança do que acontece noutros países, urge legislar 

sobre a matéria das vontades antecipadas e sobre a possibilidade de um 

doente enquanto competente, manifestar a sua vontade livre e devidamente 

esclarecida sobre o tipo de cuidados clínicos que num futuro pretende que lhe 

venha a ser oferecido. Esse testamento vital implicaria obviamente 

reavaliações frequentes e a manutenção de uma actualidade a estabelecer. 

 

Em cuidados paliativos, o estabelecimento da aliança terapêutica assume 

aspectos determinantes, uma vez que no fim da vida o doente está 

normalmente mais vulnerável, e não apenas na sua dimensão física, e isso tem 

implicações no relacionamento que estabelece com os clínicos (Cassel, 2005). 

Este autor afirma num recente editorial que a doença funciona até como um 

“ladrão” da autonomia do doente. 

 

Como afirma David Jeffrey, num capítulo intitulado “Care versus Cure“ no livro 

de Webb (2000) sobre ética em cuidados paliativos, citando vários autores, nos 

cuidados em fim de vida a saúde poderá ser entendida não como a ausência 

de doença mas sim como a possibilidade de encerrar a existência de forma 

apropriada, dando um sentido à vida que resta viver. Twycross (2005), citando 

Byock, refere que para que tal possa acontecer, o indivíduo com doença 

terminal deve ser capaz de expressar 5 coisas importantes: “gosto de ti, 

desculpa-me, eu desculpo-te, obrigada e adeus”. 

Os aspectos da comunicação são, à luz desta perspectiva, relevantes (Harlos, 

2004; Weissman, 2004) e nesse processo – e salientamos que é de um 

verdadeiro processo sequencial que se trata e não de um acto isolado no 

espaço e no tempo - de apoio empático, troca de informação e partilha de 

decisões, a realização de conferências familiares (Way, 2002; Neto, 

2003,2007) e o estabelecimento de testamentos vitais (Lynn, 2003) podem ser 

determinantes, permitindo frequentemente obter um resultado mais favorável 

para todos os implicados: doente e família, técnicos e serviços de saúde. 

Curiosamente, num recente trabalho de Powis (2004) com 36 doentes 

terminais, com vista à exploração dos aspectos que os mesmos consideravam 

centrais na melhoria da sua qualidade de vida, só 6 quiseram discutir a 
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eventual utilização de medidas de suporte vital. Como refere Rosseau num 

editorial sobre os tratamentos ditos agressivos (2002), o pedido de um doente 

para iniciar ou prosseguir com um tratamento qualificado de agressivo pelo 

médico representa muitas vezes um mecanismo adaptativo e de protecção 

para poder lidar com informação agressiva e também para exercer algum 

controlo sobre as perdas que vai vivendo. 

 

À luz do que foi explanado e como bem explica Weissman, citando Quill e 

Brody (2004), assumimos que o processo de tomada de decisões não existe 

em abstracto mas sim no âmbito desta relação médico-doente, que é central na 

chamada ética do cuidar. 

Novamente Webb sugere que, nesta fase da vida, os técnicos de saúde, 

nomeadamente os médicos, terão que se tornar, face aos seus doentes, 

“solucionadores“ de problemas e permitir buscar outras perspectivas (“problem 

and perspective solvers”). Outros ainda (Kearney, 2000; Kuhl, 2002; Zylics, 

2002) defendem que, nesta fase, o médico ajuda o doente a ajudar-se e, nessa 

perspectiva de cuidar, existe uma clara partilha de vulnerabilidades aliada a um 

elevado respeito mútuo, sendo o médico muito mais que um técnico de saúde: 

deve ser aquilo que na literatura anglo-saxónica – e Kearney é dos autores que 

mais se tem debruçado sobre este tema – se designa como um “healer”, o que 

numa adaptação possível para português talvez se possa designar como 

“recuperador“, “ajudador” ou “cuidador”. Num interessante artigo, Egnew (2005) 

refere que a preocupação com o “healing” foi praticamente banida da medicina 

actual, em que o médico se converteu em curador da doença – “curer of 

disease”- e deixou de ser um “healer of the sick” – cuidador dos enfermos. 

Neste trabalho qualitativo, cuja análise de conteúdo se fez com base na 

grounded theory e que merece uma leitura atenta, o autor entrevista entre 

outros Eric Cassel, Kubler-Ross e Cicely Saunders. Conclui que healing pode 

ser definido operacionalmente como “the personnel experience of the 

transcendence of suffering”, o que nos permitimos traduzir livremente por 

reconciliação pessoal, e que se pode associar a conceitos como 

espiritualidade, plenitude e narrativa. Ainda segundo o autor, o médico facilita o 

“healing” do seu doente ao reconhecer, minimizar e intervir no sofrimento, bem 

como ajudando-o a transcender essa mesma experiência, pessoal e única.  
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Nesta perspectiva alargada, o assumir que determinada intervenção é fútil não 

deve estar associado, como já dissemos, a um menor investimento no bem 

estar do paciente, mas deve sim representar uma oportunidade para 

intensificar a atenção sobre ele e a sua família, num reforço da prestação das 

medidas terapêuticas de conforto e do compromisso de não-abandono que os 

cuidados paliativos representam (Rosseau, 2002; Powis, 2004; Weissman, 

2004).  

 

No processo de decisão clínica em cuidados paliativos existe outro aspecto que 

é determinante: o do estabelecimento do prognóstico. Este define-se, segundo 

Vaz Carneiro et al (2005) como “(...) o conjunto de resultados (outcomes) 

possíveis de uma doença e a frequência com que se espera que eles 

ocorram(...)”.O estabelecimento do prognóstico envolve então, em medicina 

paliativa como noutras áreas da medicina, elementos qualitativos (quais os 

resultados possíveis)), quantitativos (qual a probabilidade de eles 

acontecerem?) e um elemento temporal (ao fim de que intervalo de tempo?). 

Neste processo é fundamental assumir, com a menor dose de risco possível e 

consciencializando a incerteza inerente, a condição de irreversibilidade de 

determinada situação clínica. Não o fazendo, corre-se o risco de não 

reconhecer as diferentes necessidades deste grupo de pacientes e assim 

negligenciar cuidados de conforto que lhe são devidos, bem como à sua família 

(Ellershaw, 2003) ou de recorrer a procedimentos demasiado agressivos.  

 

De acordo com vários estudos e artigos (Chow, 2001; Higginson, 2002; 

Rousseau, 2002; Glare, 2003 – este último, uma revisão sistemática de 8 

estudos), é sabido que genericamente os médicos sobrestimam a sobrevida 

dos seus doentes, embora o façam com maior precisão na fase de morte 

iminente. Assim sendo, torna-se fundamental desenvolver instrumentos que 

permitam tão precocemente quanto possível que os doentes passem a receber 

os cuidados paliativos de qualidade que a sua condição impõe. 

Apesar da realização do prognóstico não ser uma ciência exacta, existem 

dados que permitem fazer estimativas com alguma credibilidade, por forma a 

transmitir informações aos doentes que frequentemente colocam questões 

sobre quanto tempo irão viver. 
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O factor preditivo mais importante, segundo Weissman (2003), é a capacidade 

funcional do doente – aquilo que ele tem capacidade para realizar no dia a dia 

– e que pode ser avaliado através do conhecido Índice de Karnofsky (100-

normal; 10% -moribundo) ou mesmo através da questão: “Quanto tempo passa 

deitado ou a repousar?”. Um índice de Karnofsky menor que 50 e uma resposta 

superior a 50% à questão referida, correlacionam-se com um prognóstico de 3 

ou menos meses. 

Observando o curso da doença e o padrão temporal em que o estado clínico 

vai variando (meses, semanas, dias), poderemos determinar com alguma 

fiabilidade se o doente irá viver meses, semanas ou dias. (Harlos, 2002; 

Twycross, 2003). 

Harlos (2002) apresentou uma adaptação do Índice de Karnofsky – a Palliative 

Performance Scale (PPS) (Quadro 2) – especificamente direccionada para 

medir o status físico em cuidados paliativos. Utilizando essa escala, apenas 

                                                     Quadro 2 

Palliative Performance Scale 

% Deambulação  Actividade e 
evidência de 

doença 

Auto-cuidados Ingesta Nível de 
consciência 

100 Completa Actividade normal; 
sem evidência de 

doença 

Completos Normal Completo 

90 Completa Actividade normal; 
alguma evidência 

de doença 

Completos Normal Completo 

80 Completa Actividade normal 
com esforço; 

alguma evidência 
de doença 

Completos Normal ou 
reduzida 

Completo 

70 Reduzida Incapaz de realizar 
o trabalho normal; 
alguma evidência 

de doença 

Completos Normal ou 
reduzida 

Completo 

60 Reduzida Incapaz de realizar 
hobbys; doença 

significativa 

Carece 
assistência 
ocasional 

Normal ou 
reduzida 

Completo ou 
com períodos 
de confusão 

50 Sobretudo 
sentado ou 

deitado 

Incapacitado para 
qualquer trabalho; 
Doença extensa 

Carece 
assistência 

considerável 

Normal ou 
reduzida 

Completo ou 
com períodos 
de confusão 

40 Sobretudo na 
cama 

Idem  Carece 
assistência 

quase completa  

Normal ou 
reduzida 

Completo ou 
com períodos 
de confusão 

30 Totalmente 
acamado 

Idem Dependência 
completa 

Reduzida Completo ou 
com períodos 
de confusão 

20 idem Idem Idem Ingesta 
reduzida a 
algumas 
colheres 

Completo ou 
com períodos 
de confusão 

10 idem Idem Idem Apenas 
cuidados à 

boca 

Confuso ou 
em coma 
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0 Morte -- -- -- -- 

(traduzido e adaptado de Harlos, 2002) 

10% dos doentes com um score de 50% ou menos terão uma sobrevida 

esperada de mais de 6 meses. 

Ainda de acordo com Harlos (2002), outros factores como a presença de 

delírium, de dispneia em repouso e a incapacidade de deglutição têm sido 

associados a pior prognóstico.No caso das situações avançadas de falência de 

órgãos, poderá ser mais difícil realizar o prognóstico, dado o curso flutuante da 

sua evolução clínica, embora existam hoje recomendações para melhor lidar 

com a incerteza (ver adiante). 

A formulação do prognóstico e todo o processo de decisão em si contêm um 

nível associado de incerteza que é reconhecido. Tomar decisões, em qualquer 

àrea da medicina e também no âmbito dos cuidados paliativos, envolve fazer 

opções, correr riscos e assumir a responsabilidade pela escolha realizada. 

Sobre a forma apropriada de lidar com a incerteza, Murtagh e Higginson (2004) 

recomendam um conjunto de estratégias que poderão ser úteis neste processo: 

em primeiro lugar, reconhecer que a incerteza está associada à prática clínica 

em cuidados paliativos e que existe mesmo (quer a nível de cada profissional, 

quer na equipa) pelo que é inútil negá-la; tentar tanto quanto possível usar 

instrumentos/meios de objectivação do prognóstico (recurso a factores de 

progn´sotico/escalas); ser honesto com o paciente acerca disso, perceber o 

que o mesmo sente sobre o assunto e envolvê-lo no processo de decisão; por 

fim, evitar as conspirações com a família e/ou o doente. Do que fica exposto, 

torna-se claro que o trabalho em equipa interdisciplinar e o treino e aquisição 

de perícias de comunicação são centrais no modo eficaz dos profissionais 

lidarem com a incerteza. 

Para muitos médicos, e apesar dos pedidos dos seus doentes nesse sentido e 

da evidência que uma comunicação franca e honesta induz menos sofrimento 

(Weissman, 2004, citando Fallowfield), a tarefa de comunicar o prognóstico tem 

associada receios e insegurança. Tal pode dever-se à falta de preparação no 

âmbito da comunicação e ao medo de que a comunicação de um prognóstico – 

que, convém lembrar, é uma estimativa - influencie a esperança do doente 

(Weissman, 2004). A esperança deve ser entendida como algo dinâmico e que 

corresponde a uma expectativa do doente de atingir determinados objectivos 
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(Twycross, 2003). Esses objectivos vão mudando em função da progressão da 

doença e, através de um apoio técnico correcto, o doente deve ser incentivado 

a manter sempre diferentes esperanças realistas. 

 

Uma vez estabelecido um prognóstico e o consenso de irreversibilidade, no 

cuidar de um doente em fase terminal dever-se-á prestar particular atenção ao 

princípio da “proporcionalidade”: os meios a utilizar (diagnósticos e 

terapêuticos) considerar-se-ão proporcionados e desproporcionados em função 

da pessoa singular que se encontra numa situação concreta, uma vez 

analisadas as vantagens e os inconvenientes – não só físicos - dos mesmos 

(Pacheco, 2002; Vaz Carneiro, 2005). Um tratamento médico será assim 

eticamente obrigatório até ao limite em que é provável que proporcione 

benefícios superiores aos prejuízos, para um doente em concreto. À luz do 

conceito de proporcionalidade, as diferentes medidas terapêuticas são 

encaradas num continuum e ultrapassa-se a visão dicotómica que apelidava 

algumas como ordinárias e outras como extraordinárias. 

 

Como nunca é demais referir, o respeito pelo valor da vida humana não implica 

necessariamente o dever de administrar sempre terapêuticas que prolonguem 

a vida, já que também se deve aceitar o facto de que a vida é finita e a morte 

inevitável. Existe espaço para não iniciar e/ou suspender determinadas 

terapêuticas se elas se revelarem, à luz da moldura que definimos, como uma 

futilidade. De acordo com várias recomendações que consultámos (BMA, 

EAPC) - e subscrevemos - não existem diferenças morais e legais entre não 

iniciar determinada terapêutica desproporcionada e cessar uma que passou a 

sê-lo. Existem, no entanto, outras visões filosóficas que defendem que não 

iniciar (omissão) e suspender terapêuticas (acção) constituem entidades 

diferentes do ponto de vista ético. De qualquer forma, para muitos clínicos, 

torna-se emocionalmente mais difícil proceder à suspensão de uma medida já 

iniciada – pelo que possa invocar de desistência do técnico -, do que 

propriamente não chegar a iniciá-la (Way, 2002; Weissman, 2004). 

 

O exercício e respeito pela autonomia do doente e o estabelecimento de que 

determinada intervenção é considerada uma futilidade, têm implicações claras 
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nas diferenças subjacentes ao conceito de “permitir morrer “ e “matar”. Além 

destes, a proporcionalidade e a intencionalidade são outros vectores que 

concorrem para clarificar essas diferenças. À luz desta linha de pensamento, a 

morte ocorre então como resultado da progressão inexorável da doença e da 

inevitável condição de mortalidade, e não porque em primeiro lugar e 

intencionalmente se deseje terminar com a vida desse doente.  

Num contexto desta complexidade, poderão obviamente surgir conflitos e 

divergências sobre as opções de cuidados a adoptar. Assim sendo, serão de 

prever procedimentos como os pedidos de uma segunda opinião, as consultas 

aos comités de ética e, eventualmente, a possibilidade de transferência do 

doente para outro prestador/serviço de cuidados (Way, 2002; Harlos, 2004; 

Weissman, 2004). 

O objectivo de providenciar “os cuidados certos, ao doente certo, no tempo e 

local certo” continua a ser perseguido e é alvo das preocupações dos clínicos 

no seu dia a dia. Os aspectos éticos atrás mencionados - que poderão, 

erradamente em nossa opinião, parecer mero exercício de retórica – estão 

inevitavelmente presentes na prática clínica dos cuidados paliativos. Aquilo que 

denominamos de “processo de decisão clínica“ é efectivamente um processo 

no tempo, algo que, não sendo linear, leva o médico a construir uma decisão 

única e reflectida, baseada tanto quanto possível no maior número de aspectos 

objectivos analisados.  

 

Tem sido dado grande ênfase à necessidade de o médico tomar decisões 

baseadas em provas (“evidence based medicine”), procurando fundamentá-las 

de uma forma credível, objectiva, com base em dados que a investigação 

rigorosa tornou patentes. Esta visão tem adquirido relevo em anos recentes, 

sendo por vezes mal interpretada como valor único a adoptar e fazendo-nos 

perder de vista a necessidade de contextualizar a decisão clínica. Como afirma 

Weiner (2004) num recente editorial de uma revista dedicada à medicina 

baseada na evidência, “A tomada de decisão clínica envolve abordagens 

quantitativas e qualitativas para a aquisição de dados (...) O desafio é 

identificar o que pode ser clinicamente relevante da particularidade da vida do 

doente”. A contextualização será assim um passo fundamental no processo de 

decisão clínica, deve ser encarada como um componente qualitativo do mesmo 
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e, ainda de acordo com Weiner, define-se como “um processo de identificação 

de factores específicos a uma situação de vida do doente e relevante para os 

cuidados clínicos a prestar.” Através desta perícia clínica que é o raciocínio 

contextual, o clínico toma decisões aliando o estado clínico do doente, a 

evidência da investigação,  as circunstâncias e preferências do doente. Fica 

desta forma também garantida a partilha das decisões , a que já aqui nos 

referimos, e o respeito pela autonomia do doente. 

 

No âmbito dos cuidados paliativos estes aspectos que temos vindo a descrever 

são relevantes e em nada se pretende diminuir a importância dos aspectos 

objectivos que a investigação vai revelando. Vejamos, numa abordagem mais 

pragmática, alguns dos tópicos que, em nosso entender, devem ser 

destacados no processo de decisão em cuidados paliativos. 

Um artigo de 2004 (van Leeuwen) refere que, em mais de 100 discussões de 

grupo referentes a 74 doentes, num departamento de oncologia e numa 

unidade de cuidados paliativos hospitalares na Holanda, as questões relativas 

aos resultados de intervenções médicas que pudessem ter implicações claras 

no curso da doença eram frequentemente discutidas. 

Os aspectos mais relevantes no processo de tomada de decisão eram, neste 

caso, a possibilidade de melhoria do doente, os desejos do doente face ao 

tratamento, a intensidade do seu sofrimento e a possibilidade da terapêutica 

ser bem sucedida. Este estudo não faz referência a discussão de decisões 

sobre antibioterapia mas visa sobretudo o recurso aos opióides, à quimio e 

radioterapia, e à sedação paliativa.  

Já Bruera (1998) propõe para a tomada de decisão uma abordagem em quatro 

etapas, por forma a considerar devidamente a pertinência da utilização de 

medidas ditas paliativas:  

 Estudar e definir tão correctamente quanto possível a natureza do 

quadro clínico e dos sintomas/problemas que o compõem. Para tal, 

devem contribuir uma história e um exame objectivo correctos, 

acessorados por exames complementares mínimos e que se revelem 

imprescindíveis. 

 Enquadrar os problemas e sintomas no contexto do doente, e atribuir-lhe 

uma prioridade em função desse mesmo contexto. 
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 Ponderar os “custos” de determinada intervenção, determinando os seus 

riscos e benefícios à luz da individualidade e da realidade de cada 

doente. 

 Discutir as diferentes opções com o doente e a sua família, de forma a 

facilitar e promover uma decisão informada. 

 

À luz desta moldura, a dicotomia  “agressivo” / “paliativo” revela-se desajustada 

e redutora, porque aquilo que, de uma forma simplista, é entendido 

isoladamente como uma medida agressiva – por exemplo, a antibioterapia, 

uma transfusão - pode vir a ser usado e garantir um tremendo alívio 

sintomático. Este aspecto retoma a questão da proporcionalidade dos meios 

usados. Nunca é demais sublinhar  que o conceito subjacente a uma 

intervenção paliativa é a prevenção e o alívio do sofrimento causado pelos 

sintomas, pelo que certos meios podem, para um determinado doente, revelar-

se num momento proporcionados e ao longo do tempo, deixar de o ser. 

Mike Harlos, um especialista canadiano de cuidados paliativos (2004), 

corrobora alguns dos aspectos que já apresentámos e defende que o problema 

da futilidade só se pode discutir face à possibilidade de atingir (ou não) 

objectivos; esses objectivos poderão ser “experienciais” (sendo definidos a 

partir da vivência do doente e da família) e/ou “fisiológicos” (definidos 

objectivamente através de parâmetros fisiológicos mensuráveis). 

Ao considerar uma intervenção em cuidados paliativos – por exemplo, a 

possibilidade de recorrer a antibioterapia -, e ainda de acordo com o mesmo 

autor, torna-se imprescindível a clarificação dos objectivos que se espera 

atingir com a mesma e, posteriormente, a avaliação da possibilidade real de 

eles serem atingidos. Em circunstâncias em que seja menos claro se alguns 

dos objectivos “experienciais” virão a ser atingidos, poderá ser aconselhável a 

realização de uma intervenção limitada no tempo, sendo os resultados a 

analisar previamente definidos com o doente e a família. Como também já 

dissemos, isto pressupõe um processo de aliança terapêutica e respeito de 

autonomias, bem como a capacidade de o médico se descentrar das suas 

próprias vivências e valores face àquilo que possa representar sofrimento e 

bem-estar. 
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Este autor propõe um fluxograma para orientar o processo de decisão clínica 

neste domínio e que, pela boa sintetização e utilidade prática, adaptámos e 

apresentamos na página seguinte (Quadro 3). 

 

Quadro 3 

Processo de Decisão Clínica em Cuidados 

Paliativos

                                                    

(Adapt. de Harlos, 2004) 

 

Uma perspectiva complementar a esta é apresentada por Weissman num 

excelente artigo de revisão sobre a complexidade do processo de decisão em 

cuidados em fim de vida, publicado no JAMA em 2004. Baseando-se em 

autores como Christakis, Emanuel e Teno, propõe também uma check-list de 

itens a ponderar, do doente e da doença, dado o impacto que têm nos 

resultados alcançados. Esses itens, como se pode avaliar (Quadro 4) na 

página seguinte, não se esgotam nos aspectos físicos da doença mas integram 

os domínios culturais, sociais e espirituais do doente e família. 

 

Para além destas abordagens aqui descritas, pensamos que é importante 

remeter para um outro aspecto fundamental na prática dos cuidados paliativos 

               Intervenção Proposta ou Considerada                     
      Discutir expectativas, clarificar origem e se são realistas                                              

    Os objectivos podem ser atingidos ? 

   Sim, ou pelo menos, talvez                     Não 

Tentar a intervenção,  
com avaliação  de objectivos 
pré-definidos programada no 
tempo, e ter um plano de 
cuidados estabelecido se os 
objectivos não forem atingidos  

Discutir a intervenção, explicando que não é 
possível alcançar as expectativas e que a 
intervenção não será realizada 
Se necessário, e no caso do doente/família não 
concordarem com a equipa de saúde, promover 
um processo de resolução de conflito, como por 
exemplo: 
Pedir 2ªopinião; discussão mediada; recurso a 

comité de ética; transferência para outro serviço 
ou prestador que realize a intervenção. 
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– e que o artigo de van Leeuwen também destaca -  e que se revela 

imprescindível na tomada de decisões, sobretudo as mais polémicas e 

complexas: o trabalho em equipa interdisciplinar. 

 

Quadro 4 

Características do doente e da doença com 

impacto no processo de decisão em doentes terminais 

 Diagnóstico (oncol./não oncológico.) 

 Prognóstico 

 Objectivos de vida do doente 

 Risco/benefício do TraTº 

 Comorbilidades 

 Sintomas presentes 

 Sobrecarga que o TTº implica para o  

cuidador 

 Resposta prévia aos tratamentos 

 Idade e fase do ciclo de vida 

 Padrão temporal da doença 

 Custos do tratamento 

 Tipo de personalidade e variáveis 

psicológicas: negação, luto 

antecipado 

 Cultura familiar e cultural 

                                            (adapt.de Weissman, 2004) 

 

O facto de o médico não dever decidir sozinho, de ter que atender às 

informações resultantes do acompanhamento do doente e família pelos 

diferentes elementos da equipa, representa uma enorme mais valia na 

definição do contexto enquadrador da decisão de encarar uma medida como 

futilidade. 

 

Em síntese, importa reter que para um bom processo de decisão em cuidados 

paliativos, há que á partida contar com e assumir a complexidade, há que 

possuir e desenvolver competências técnicas nas várias àreas de intervenção 

em que se apoiam estes cuidados, há que conhecer e integrar precocemente 

os princípios éticos no modelo de decisão e, por último mas não menos 

importante, trabalhar verdadeiramente em equipa interdisciplinar.  

 

Isabel Galriça Neto  

Médica e Mestre em Cuidados Paliativos, Presidente da APCP, Directora da Unidade de CP do 

Hospital da Luz e Assistente da FML(ineto@hospitaldaluz.pt) 

(texto revisto e adaptado a partir de original in Manual de Cuidados Paliativos, edição da FML e da 

Fundação CGulbenkian, Lisboa, 2006)

mailto:ineto@hospitaldaluz.pt


 

 37 

 Bibliografia 

 

 Addington-Hall JM, Higginson IJ, “Palliative care for non-cancer patients”, 2001, Oxford University 

Press 

 Ahronheim JC, Morrison RS, Baskin SA, et al, “Treatment of the dying in the acute care hospital: 

advanced dementia and metastatic cancer “, Arch Int Medicine 1996; 156:2094-2100 

 American Medical Association, “Medical futility in end of life care – report of the council on ethical 

and judicial affairs “, JAMA 1999, 281 (10) : 937-941 

 Barbosa A. “ Pensar a morte nos cuidados de saúde ”, in Análise Social – Novas faces da Saúde; 

166 ( XXXVIII) 2003 

 Beauchamp TL, Childress JF, “Principles of biomedical ethics“, NYork, Oxford University Press, 4ªed 

1994 

 Breitbart W, et al, “Depression, hopelessness, and desire for hastened death in terminally ill patients 

with cancer” JAMA, 2000; 284(22)2907-2911 

 Breitbart W, “Spirituality and meaning in supportive care: spirituality and meaning-centered group 

psychotherapy interventions in advanced cancer“, Supportive Care in Cancer, 2002; 10(4):272-280 

 British  Medical Association , “Withholding and withdrawing life-prolonging medical treatment: 

guidance for decision making “, Londres, Blackwell Publishing, 3ª edição, 2007 

 Bruera E, Lawlor P, “ Defining palliative care interventions” J of Palliative Care, 1998,  14:2, 23-24 

 Bruera E, Sweeney C, “Palliative care models: international perspective ” J of Palliative Medicine, 

2002, vol5 (2) 319-327 

 Canadian Hospice Palliative Care Association, “A model to guide hospice palliative care: based on 

national principles and norms of practice”, 2002, in www.cpca.net (consultado em janº2005) 

 Cassel EJ, “The nature of suffering and the goals of medicine“, NYork, Oxford Univ Press, 1991 

 Cassel EJ, “Consent or obedience? Power and authority in Medicine”, New Engl J Medicine, 2005; 

352(4):328-330 

 Centeno C, “ Palliative care in Spain – an evolving model“ Innovations in end-of-life care, Jul 2002 

 Centeno C et al, EAPC Atlas of Palliative care in Europe, IAHPC Press,2007 

 Chochinov  HM “Dignity-conserving care- a new model for palliative care“ JAMA 2002;287(17):2253-

2260 

 Chochinov HM “Dignity and the essence of Medicine: the A,B,C and D of Dignity conserving care”, 

BMJ 2007, 335; 184-187 

 Chow E et al “How accurate are physicians’ clinical predictions of survival and the available 

prognostic tools in estimating survival times in terminally ill cancer patients? A systematic review” 

Clinical Oncology 2001;13:209-18 

 Christakis NA, “Social networks and collateral health effects” BMJ 2004;329:184-185 

 Clark D., “Between hope and acceptance: the medicalisation of dying”, BMJ 2002;324:905-907 

 Clark D., “European palliative care in the longue durée”, European J of Palliative Care, 2001, 8(3):92 

 Davies E., Higginson I., ed. “Palliative Care: the solid facts“, OMS - Europe, 2004  

 Direcção Geral da Saúde, 2004a, “Elementos estatísticos – informação geral, Saúde/2001” Lisboa, 

Julho  

 Direcção Geral da Saúde, 2004b, “Programa Nacional de Cuidados Paliativos “– Circular Normativa 

de 13.7 



 

 38 

 Doyle D, Hanks GWC, Cherney N, Calman K (eds.), “Oxford Textbook of Palliative Medicine “, 

Londres, Oxford University Press, 3ª ed.- 2004 

 Eagar K, Green J, Gordon R, “An Australian casemix classification for palliative care: technical 

development and results” Pall Medicine 2004 18(3):217-226 

 Egnew TR, “The meaning of healing: transcendig suffering”, Annals of Familiy Medicine, vol 3, nº3, 

255-262 

 Ellershaw J., Wilkinson S, ed., “Care of the dying, a pathway to excellence“,Londres, Oxford 

University Press, 2003 

 Elsayem A, Bruera, et al, “Palliative care inpatient service in a comprehensive cancer center: clinical 

and financial outcomes “, J of clinical oncology; 2004, vol 22 (10) 2008-2014 

 Emanuel EJ, Emanuel L, “The economics of dying – the illusion of cost savings at the end of life”, 

The NEJ of Medicine, 1994, vol 330 (8): 540-544 

 Emanuel LL, von Gunten CF, Ferris FD, edit. “The EPEC Curriculum : education for physicians on 

end-of-life  care“ disponível em: www.EPEC.net ( consultado em Dezº2004) 

 Enes SPD, “An exploration of dignity in palliative care”, Palliative Medicine 2003;17:263-269 

 EURAG, “Making palliative care a priority topic on the european health agenda” – 2004 

 Finlay, IG et al, “Palliative care in hospital, hospice, at home: results of a systematic review” Ann 

Oncol, 2002, 13 Suppl 4:257-264 

 Frankl VE,  “Man’s search for meaning “, NYork, Pocket Books, 1984 

 Frankl VE, “The doctor and the soul – from psychotherapy to logotherapy “, NYork, Souvenir Press, 

2004 

 Gameiro MH, “O sofrimento na doença”, Coimbra, Quarteto Editora, 2003 

 Gillon R, “Ethics needs principles – four can encompass the rest – and respect for autonomy should 

be “first among equals“”, J Medical Ethics  2003; 29:307-312 

 Glare P et al , “A systematic review of physicians’ survival predictions in terminally ill cancer 

patients”, BMJ 2003;327:195-200 

 Gomez-Batiste X et al, “Catalonia WHO demonstration project on palliative care implementation 

1990-1995:results in 1995”, J Pain Symptom Management 1996; 12(2):73-78 

 Gomez-Batiste X et al, “Spain: the WHO demonstration project of palliative care implementation in 

Catalonia: results at 10 years (1991-2001) “, J  Pain and Symptom Management ; 2002; 24( 2 ) : 

239-244 

 Hanson LC, Earp JA, Garrett J, Menon M, Danis M, “Community physicians who provide terminal 

care”, Arch Intern Med. 1999; 159(10):1133-1138 

 Harlos M, Woelk C “Guideline for estimating length of survival in palliative patients”, 2002 in 

www.palliative.info (consultado em janº de 2005) 

 Harlos M, “Decision making in palliative care: a guide to approaching care choices”, 2004,  in 

www.palliative.info (consultado em Janº2005) 

 Heyland DK et al, “What matters most in end of life care: perceptions of seriously ill patients and 

their family members” CMAJ 2006; 174(5) 

 Helft PR, Siegler M, Lantos J, “The rise and fall of the futility movement “, NEJ of Medicine, 2000; 

343:293-296 

 Higginson IJ, Costantini M “Accuracy of prognosis estimates by four palliative care teams: a 

prospective cohort study” BMC Palliative Care, 2002  in www.biomedcentral.com 



 

 39 

 Higginson IJ, Finlay IG, et al, “Is there evidence that palliative care teams alter end -of-life 

experiences of patients and their caregivers? “ J  Pain and Symptom Management, 2003; 25 (2): 

150-168 

 Hoskin P, Makin W,  “Oncology for Palliative Medicine“, Londres, Oxford University Press, 1998 

 Hughes JC, Robinson L, Volicer L, “Specialist palliative care in dementia”, BMJ 2005;330:57-58 

 Infopédia (online), Porto Editora, 2003-2005, in www.infopedia.pt (consultado em fevº2005) 

 Internacional  Association for Hospice and Palliative Care (IAHPC) “Hospice Palliative Care Fact 

Sheets“ (edição em português); in www.hospicecare.com (consultado em janº2005) 

 Kaasa S, Loge JH, “Quality of life in palliative care: principles and practice”, Palliative Medicine 

2003;17:11-20  

 Kearney M, “A place of healing: working with suffering in living and dying “, Londres, Oxford 

University Press, 2000 

 Kissane  DW “Psycho spiritual and existential distress-the challenge for palliative care” Australian 

Family Physician, 2000; 29 (11):1022-1025 

 Kuhl D, “What dying people want: practical wisdom for the end of life”, Doubleday Canada, 2002 

 Lynn J, Shuster JL, Kabcenel A, “Improving care for the end of life”, NYork, Oxford University Press, 

2000 

 Lynn J, Goldstein NE, “Advance care planning for fatal chronic illness: avoiding commonplace errors 

and unwarranted suffering” Ann Intern Medicine 2003;138:812-818 

 McClain CS, Rosenfeld B, Breitbart W, “Effect of spiritual well-being on end-of-life despair in 

terminally-ill cancer patients”, Lancet 2003 10;361(9369):1603-1607 

 Meier DE, “ Variability in end of life care “; BMJ 2004; 328 : E296-E297 

 Murtagh FEM, Preston M, Higginson I “Patterns of dying:palliative care for non malignant disease”, 

Clin medic 2004; 4:39-44 

 National Consensus Project  for quality palliative care: essential elements and best practices“, 2004  

in www.nationalconsensusproject.org (consultado em Dezº2004) 

 National Council for Hospice and specialist palliative care services, “Key ethical issues in palliative 

care: evidence to House of Lords Select Committee on Medical Ethics “ Londres, 1997 

 National Institute for Clinical Excellence, NHS, “Improving supportive and palliative care for adults 

with cancer – the manual“ in www.nice.org.uk (consultado em Dezº2004) 

 Neto IG, “A conferência familiar como instrumento de apoio à família em cuidados paliativos”, Rev 

Port Clínica Geral, 2003;19(1):68-74 

 Neto IG, Trindade N, “Family meetings as a means of support for patients”, EJPall Care, 2007; 14(3) 

 Pacheco S, “Cuidar a pessoa em fase terminal: perspectiva ética“ Lisboa, Lusociência , 2002 

 Pincombe J, Brown M, McCutcheon H, “No time for dying: a study of care of dying patients in two 

acute care australian hospitals”, J of Palliative Care, 2003;19(2):77-86 

 Powis J, Etchels E, Martin DK, MacRae SK, Singer PA, “Can a “good death” be made better? A 

preliminary evaluation of a patient-centred quality improvement strategy for severely ill in-patients”, 

BMC Palliative Care 2004 in www.biomedcentral.com 

 Randall F, Downie RS, “The philosophy of palliative care: critique and reconstruction”, Oxford, 

Oxford UPress, 2006 

 Ross C, Cornbleet M “Attitudes of patients and staff to research in a specialist palliative care unit”, 

Palliative Medicine 2003;17(6):491-497 

http://www.infopedia.pt/


 

 40 

 Rosseau P, “Caring for the dying: why is it so hard for physicians?”, West J of Medicine 

2001;175:284-285 

 Rosseau P, “Aggressive treatment in the terminally ill: right or wrong” J of Palliative Medicine 

2002;(5):657-658 

 Salek S, Pratheepawanit N, Finlay I, Luscombe D, “The use of quality-of-life instruments in palliative 

care”, European Journal of Palliative care, 2002;9 (2):52-55 

 Schwartaz CE, Merriman MP, Reed GW, Hammes BJ “Measuring patient treatment preferences in 

end-of-life care research: applications for advance care planning interventions and response shift 

research” Journal of Palliative Medicine, 2004; 7(2):233-245 

 SECPAL (Sociedad Española de Cuidados Paliativos), “Guía de criterios de calidad en cuidados 

paliativos “, Madrid, SECPAL 2002 

 Selwyn PA, Forstein M, “Overcoming the false dichotomy of curative vs palliative care for late-stage 

HIV/AIDS” JAMA, 2003, 290; (6):806-814 

 Serrão D. (relator), “Parecer sobre aspectos éticos dos cuidados de saúde relacionados com o final 

da vida “ Lisboa, CNECV,  1995 

 Servei Catalá de la Salut, “Estándards de cuidados paliativos“, Barcelona 1995 

 Singer PA., Martin DK, Kelner M.  “Quality end of life care: patients’ perspectives “ JAMA 1999; 

281:163-8 

 Steinhauser KE, Christakis NA, Clipp EC, McNeilly M, McIntyre L, Tulsky JA., “Factors considered 

important at the end of life by patients, family, physicians and other care providers “ JAMA 2000; 

284:2476-82 

 Street AF, Kissane DW, “Constructions of dignity in end-of-life care” Journal of Palliative Care 

2001;17(2):93-101 

 The SUPPORT principal investigators, “A controlled trial to improve care for seriously ill hospitalized 

patients: the study to understand prognoses and preferences for outcomes and risk of treatment“ 

JAMA 1995 ; 274:1591-1598 

 Twycross R  “Cuidados Paliativos “, Lisboa, Climepsi 2003 2ª edição 

 Twycross R “Death without suffering?” Europ J of PCare, 2005; 12(2) suppl: 5-7 

 Van der Steen JT, Muller MT, Ooms ME, van der Wal G, Ribbe MW, “Decisions to treat or not to 

treat pneumonia in demented psychogeriatric nursing home patients: development of a guideline” J 

Med Ethics 2000; 26:114-120 

 Van Leeuwen AF, Voogt E, Visser A, van der Rijt CC, van der Heide A. “Considerations of 

healthcare professionals in medical decision-making about treatment for clinical end –stage cancer 

patients“ J Pain Symptom Management 2004 ; 28 (4):351-355 

 Vaz Carneiro A, Lobo Antunes J, Falcão de Freitas A, “Relatório sobre o estado vegetativo 

persistente”, Lisboa, CNECV, Fevº 2005 

 Vitetta L, Kenner D, Kissane D, Sali A, “Clinical outcomes in terminally ill patients admitted to 

hospice care: diagnostic and therapeutic interventions” Journal of Palliative Care, 2001; 17(2):69-77 

 Von Gunten CF, “Secondary and tertiary palliative care in US hospitals“, JAMA, 2002, 287(7):875-

881 

 Way J, Back AL, Curtis JR, “Withdrawing life support and resolution of conflict with families” BMJ 

2002; 325:1342-1345 

 Walker RM, “Ethical issues in end-of-life care“, Cancer Control 1999; 6 (2):162-167 



 

 41 

 Webb P, “Ethical issues in palliative care: reflections and considerations“ Londres, Hockland & 

Hockland, 2000 

 Weiner SJ, “Da evidência da investigação para o contexto: o desafio dos cuidados individualizados”, 

Evidence-based Medicine, ed.língua portuguesa; 2004, 8(6):163-164 

 Weissman DE, “Determining prognosis in advanced cancer” J of Palliative Medicine 2003;6(3):433-

434 

 Weissman DE, “Decision making at a time of crisis near the end of life”, JAMA 2004;292:1738-1743 

 Zalenski RJ, Raspa R “Maslow’s hierarchy of needs: a framework for achieving human potential in 

hospice, JPall Medicine, vol 9, nº 5, 2006 

 Zylics Z., “Adressing hopelessness in the context of legalized euthanasia in the Netherlands” 

Innovations in end-of-life care 2002;4(6) in www.edc.org/lastacts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


