
sobreviver precário e, muitas vezes, não mais

que vegetativo. Situação essa por nós conheci-

da como obstinação terapêutica, futilidade nos

países de língua inglesa e encarniçamento te-

rapêutico para os de fala hispânica. Até quan-

do avançar nos procedimentos tecnológicos de

suporte vital? O modelo cartesiano de medici-

na nos ensina muito sobre tecnologia de ponta

e pouco sobre o significado metafísico da vida

e da morte. (...) Fomos educados para interpre-

tar a vida como fenômeno estritamente

biológico e incorporamos toda a tecnologia bio-

médica para perseguir essa utopia. A obsessão

de manter a vida biológica a qualquer custo nos

conduziu à obstinação terapêutica. Temos, por-

tanto, um grave dilema ético que é cotidiana-

mente apresentado aos médicos intensivistas:

quando se impõe não utilizar toda a tecnologia

disponível?”(29)

Percebe-se, a partir da reflexão precedente, um

novo horizonte de sentido com o surgimento de

um novo paradigma, o biopsicossocial. Temos

entre nós, felizmente, já algumas sinalizações

de preocupações dessa mudança em curso, que

para além da excelência tecnocientífica desco-

bre a integralidade do ser humano.

55..  CCuuiiddaaddooss  ppaalliiaattiivvooss  nnoo  BBrraassiill  

No Brasil, ainda que de forma incipiente, já

começam a despontar experiências de assistên-

cia embasadas na filosofia de cuidados palia-

tivos nas instituições de saúde (30). A fundação

da Associação Brasileira de Cuidados Paliativos

(São Paulo, 1997) é uma esperança maior de

operacionalização - entre nós - da filosofia dos

cuidados paliativos. Entre as razões de se fun-

dar esta associação, é dito:

“A medicina paliativa vem assumindo

importância crescente no mundo, incorporan-

do o conceito de cuidar e não somente de

curar. O paciente passa a ser visto como um

ser que sofre nos âmbitos físico, psicológico,

social e espiritual. Os cuidados paliativos

visam ao controle da dor, ao alívio de sintomas

e à melhoria da qualidade de vida dentro de

um enfoque multidisciplinar” (31).

Segundo informe da Associação Brasileira de

Cuidados Paliativos, temos hoje no país apenas

vinte e nove serviços de cuidados paliativos,

provendo assistência em ambulatório, na inter-

nação e em domicílio. Quase todas estas inicia-

tivas nasceram de serviços de dor. Entre os

desafios a serem vencidos, mencionam-se: a)

ausência de uma política nacional em alívio de

dor; b) deficiência na educação dos profissio-

nais de saúde e comunidade; c) preocupações

quanto ao abuso da morfina e outros opióides,

causando aumento de restrições na prescrição e

no fornecimento de morfina; d) limitações no

fornecimento de distribuição de outras drogas

necessárias para o alívio da dor e outros sin-

tomas; e) deficiência na formação dos profis-

sionais de saúde responsáveis pela prescrição de

analgésicos e outras drogas; e) carência de

recursos financeiros para pesquisa e desenvolvi-

mento em cuidados paliativos (32).

Existem sinais animadores na área da medici-

na brasileira, com a introdução dos cuidados

paliativos, pelo menos como preocupação

nesta fase inicial. Começam a surgir trabalhos

acadêmicos, teses de mestrado e doutorado e

inúmeros seminários e eventos que abordam a

questão. É o caso, por exemplo, da dra. Maria

Aparecida Telles Guerra, que desenvolveu sua

tese doutoral na Universidade de São Paulo

(2001) abordando o cuidado ao paciente ter-
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