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Quando é diagnosticada alguma doença 
sem cura, o princípio que deve ser segui-
do é o da manutenção da vida com qua-
lidade, conforto e respeito. Lidar com a 
morte, porém, é um problema cultural 

difícil de ser resolvido de última hora. Na medida em 
que a morte se aproxima, a dificuldade é sentida tanto 
pelos pacientes como por seus familiares e pelos profis-
sionais envolvidos no cuidado.

Monique Cavenaghi, enfermeira especialista em ge-
rontologia e com experiência em cuidados paliativos, diz 
que é necessário preparo específico prévio e sólido para 
lidar com o paciente terminal .“Existe muita dificuldade 

de falar de morte. Daí a dificuldade de falar de cuidados 
paliativos”, afirma ela. “É preciso pensar os próprios li-
mites, mas manter acima de tudo o respeito a um pacien-
te que sofre sabendo que sua morte está próxima”.

Antes restritos a pacientes com câncer e hoje es-
tendidos à pediatria, portadores de HIV e doenças crô-
nicas, os cuidados paliativos são discussão recente no 
Brasil e mesmo no mundo: a primeira definição oficial 
do termo foi feita em 1982 pela OMS. Na definição está 
o princípio de aprimorar a qualidade de vida do doente. 
Em gerontologia, mesmo com as rápidas mudanças do 
padrão demográfico brasileiro, há poucas ações públicas 
voltadas ao cuidado paliativo do idoso.

QUALIDADE DE VIDA É BUSCA 
FUNDAMENTAL DOS CUIDADOS PALIATIVOS

cuidados paliativos
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Sobre a morte e o morrer
Em primeiro lugar o sofrimento do paciente é físico, 

mas muitos outros aspectos, principalmente psicológicos e 
sociais, devem ser observados com sensibilidade. A postura 
do profissional de enfermagem é crucial nesse momento. 
“Para trabalhar em cuidados paliativos é preciso tirar a cara-
paça”, afirma Monique. “Não é fácil, não é tranquilo, sofre-
mos o luto, inclusive o luto antecipado, junto com a família. 
Se não estivermos preparados, será ainda pior”.

O primeiro passo que Monique recomenda para alcan-
çar essa maturidade é trabalhar a própria espiritualidade. É 
desejável também reconhecer a espiritualidade dos outros, 
para compreender as diferenças e facilitar os enfrentamen-
tos frequentes dessa fase da vida. “É o ideal para respeitar o 
outro, para que a assistência seja mais completa”.

Respeitar os pacientes em suas crenças se alinha com o 
princípio da participação destes. Os cuidados paliativos são 
uma série de pequenas iniciativas que se somam para dar 
ao paciente, que sofre perda acentuada de independência, a 
chance de terminar a vida da forma mais ativa e confortável 
possível. 

Monique aponta cuidados simples como: não esperar 
o paciente reclamar para agir, avaliá-lo periodicamente a 
fim de identificar sinais e sintomas que podem ser contro-
lados, realizar o registro da assistência para que esta tenha 
sua continuidade garantida, chamar o paciente pelo nome, 
explicar o que  está sendo feito, as causas dos sintomas que 
sofre, diminuir odores desagradáveis, ruídos excessivos 
do ambiente, situá-lo no tempo com o uso de expressões 
“bom dia” e “boa tarde”, situá-lo no espaço, tirando-o de 
seu quarto quando possível e desejado, promover a higiene, 
a movimentação ativa e passiva, enfim, estar disponível para 
ouvir e agir prontamente.

Outras recomendações, embora às vezes, limitadas pelo 
dimensionamento inadequado das equipes de enfermagem 
e pela burocracia dos serviços de saúde, também devem ser 
cumpridas, como, por exemplo, permitir visitas mais longas 
e fora dos horários padrões, encaminhar o paciente e seus 
familiares para aconselhamento psicológico, transferir o pa-
ciente para um local mais tranquilo e reservado na ausência 
de uma unidade específica para este tipo de assistência e, 
principalmente, permitir que as despedidas sejam feitas. “É 
preciso facilitar essas visitas junto à direção”, afirma Moni-
que. “Mudar regras também é um cuidado paliativo”.

Morrer em casa
Os cuidados paliativos incluem os familiares, 

que são parte chave do processo de morte, prin-
cipalmente quando o paciente permanece em sua 
casa. Catarina Aparecida Sales, docente do progra-
ma de Mestrado em Enfermagem da Universidade 
Estadual de Maringá (UEM), acompanha este tipo 
de cuidados desde 2004. 

Junto ao Nepaaf (Núcleo de Estudos, Pesqui-
sa, Assistência e Apoio à Família), Catarina coor-
dena o programa de acompanhamento domiciliar a 
famílias com doentes terminais portadores de cân-
cer. No período, ela e seus alunos de graduação e 
pós-graduação do curso de Enfermagem da referida 
Universidade acompanharam cerca de 40 famílias. 
A proposta é prepará-las de acordo com os princí-
pios dos cuidados paliativos.

De acordo com a professora, estes princípios 
mostraram-se eficazes na minimização da ansiedade 
da família. A postura necessária aos profissionais de 
saúde que acompanham essas famílias, no hospital 
ou em casa, é “trabalhar com amor, saber escutar e, 
principalmente se colocar no lugar do outro. Acre-
dito também que cada profissional deva fazer refle-
xões acerca do processo de morte, uma vez que só 
poderemos apreender o sentido de nossa existência 
a partir do desvelamento dos mistérios dela”. 

Monique Cavenaghi. (Foto: COREN-SP)
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Catarina realiza pesquisa acerca da 
temática. Em uma de suas pesquisas, 
conjuntamente com seus alunos, pro-
curou investigar suas concepções acer-
ca do cuidado paliativo, humanizado e 
domiciliar. A pesquisa demonstrou que 
os alunos constatavam a acentuação do 
sofrimento físico e emocional do do-
ente e sua família dia a dia. “Os alunos 
apreenderam também a importância do 
cuidado humanizado, do ato de escutar, 
do toque, da atenção e do estar-com 
plenos de amor e compaixão”, diz ela.

Em outra pesquisa realizada com 
alunos de pós-graduação, Catarina ob-
servou que para eles “os doentes e seus 
entes queridos têm direitos e necessida-
des que devem ser satisfeitos indepen-
dentemente do resultado final”, supe-
rando um grande tabu da área de saúde: 
o ideal de que êxito significa curar do-
enças e salvar vidas. “Nessa concepção, 
cuidar de um paciente morrendo e aju-
dar sua família tornava-se um esforço 
inútil e um fracasso da medicina”.

cuidados paliativos

Cuidados paliativos
Segundo Catarina, no âmbito da saúde, os cuidados paliativos sur-

gem em vários países, inclusive no Brasil, como a pedra fundamental 
que busca resgatar o respeito e a dignidade do doente terminal. “É im-
portante compreender o outro não apenas ante seu sofrimento físico, 
mas também perante seu padecimento existencial”.

Muitas abordagens podem ser aplicadas dentro dos princípios dos 
cuidados paliativos. Uma das experiências mais interessantes para Ca-
tarina iniciou-se em 2009, quando juntamente com seu orientando de 
mestrado Vladimir Araújo da Silva, utilizou música como instrumento 
para avivar força e coragem aos doentes e familiares. 

A música revelou-se um recurso “valioso no cuidado de enferma-
gem, considerando-se o déficit de lazer e a monotonia do ambiente 
domiciliar. A utilização da música está inserida na historicidade e tem-
poralidade do paciente, sendo assim, a meu ver, ela pode ser utilizada 
sempre, mas com a permissão do doente e da família”. Uma vez que  
a música transmite vida à própria solidão, silenciando a morte em sua 
hora de vida. 

Participar da escolha do repertório musical permite maior entusias-
mo, músicas religiosas podem representar suporte psicoespiritual. “Por 
algum tempo suspende-se a angústia relacionada à evolução da doença 
e à terminalidade iminente. A música conduz a momentos de alegria 
e emoção. Por constituir um recurso de comunicação, a música pode 
promover relação interpessoal e abertura do paciente para o discurso”, 
conclui o artigo da professora publicado em maio na Revista da Escola 
de Enfermagem da USP. Leia o artigo em http://bit.ly/catarinacuida-
dospaliativos.

Equipe de Saúde
Para Monique Cavenaghi, os surtos de afeto são comuns no leito 

de morte. Há reconciliações de última hora, declarações de afeto nunca 
feitas antes, bem como abandono, de acordo com a história de cada 
família. O profissional de Enfermagem deve estar acima destas rixas, e 
na medida do possível prover conforto ao paciente.

Para o sucesso da assistência paliativa, a equipe deve ser multipro-
fissional e estar apta para aceitar suas limitações. 

Também é preciso se por na situação hipotética do paciente. É um 
bom teste para verificar a adequação dos cuidados: é assim que você se 
sentiria bem cuidado? “As últimas horas de vida podem ter um grande 
significado. Permanecer essas horas em sofrimento físico pode ser o 
desperdício de toda uma existência”, afirma Monique. 

A principal reflexão que o cuidado de pacientes terminais inspira é: 
“O que é ter uma boa morte? Eu, Monique, acho que é ter uma boa vida. 
É a reflexão essencial, a ser feita pelos profissionais de saúde”.

Foto: Arquivo COREN-SP


