
SIMPÓSIO

minal com Aids, fundamentado na filosofia

dos cuidados paliativos.

Na visão desta médica, o ideal entrevisto e a ser

atingido para a área de assistência à saúde é

“desenvolver uma consciência geral da

importância do cuidar, principalmente quando

curar não é mais possível; da prevalência da dor

total, com seus componentes físico, psíquico e

espiritual; do respeito às preocupações do

doente; da aceitação da morte como um evento

natural como o nascimento, o qual os profis-

sionais da saúde devem assistir orientando, pre-

venindo complicações, aliviando sofrimento,

auxiliando a torná-lo um evento menos

doloroso, digno para todos os que dele partici-

pam” (33).

Temos na medicina brasileira algumas vozes

interessantes em relação à causa de uma medi-

cina humana que cuide do ser humano na sua

globalidade. Eminentes médicos brasileiros uti-

lizam-se com freqüência da chamada grande

imprensa e refletem sobre estas questões da

medicina frente ao morrer. É o caso do dr.

Miguel Srougi (Escola Paulista de Medicina,

São Paulo/SP) frente à morte do governador

Covas e de um médico famoso em São Paulo,

o dr. Cutait. 

Diz o dr. Miguel Srougi:

“Levando em conta os temores que povoam a

mente dos pacientes terminais, os médicos só

exercerão com grandiosidade o seu papel se

assumirem a posição que ocupavam em épocas

anciãs, quando, guiados por valores espirituais

e religiosos, eram os guardiães do corpo e da

alma. E também se misturarem seus

poderosos elixires, que aliviam o sofrimento

físico, com três poções mágicas de efeitos

quase sublimes: ouvir sem julgar, expressar-se

numa dimensão superior e estar ao lado con-

tinuamente” (34).

O que seria precisamente expressar-se nesta

dimensão superior? 

Continua o dr. Srougi:

“Significa eliminar os temores indevidos e

reforçar a espiritualidade, pois questões trans-

cendentais, como a vida depois da vida, o

encontro com o ser supremo e a eternidade,

diminuem o apego à existência física e trazem

serenidade. Tão importante quanto isso,

expressar-se de maneira adequada significa ali-

mentar a esperança (...). E significa também

falar para quem deseja ouvir, pois nem sempre

os pacientes estão querendo escutar. Muitas

vezes o silêncio solidário, a mão na mão e o

olhar cúmplice são atitudes pacificadoras mais

poderosas do que números e estatísticas frias

ou tecnicalidade estonteantes lançadas sobre

alguém que vive sob a desesperança” (34).

Uma leitura apressada desta postura profissio-

nal poderia simplesmente ser identificada como

sendo de um saudosismo romântico do exercí-

cio da medicina como um sacerdócio, que

acontecia somente na Antiguidade.

CCoonncclluussããoo

Em suma, a reflexão ética sobre a distanásia

partiu da ética médica brasileira codificada e

seguiu com a análise dos paradigmas da

medicina, a saber, o científico-tecnológico, o

comercial-empresarial, o da benignidade

humanitária e solidária e o biopsicossocial.  A

seguir, introduziu-se a discussão sobre a legis-

lação brasileira emergente em relação à dis-

tanásia, no caso do estado de São Paulo.
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