
nológicos e científicos, é o paradigma comer-

cial-empresarial, profundamente instigado com

o avanço do managed care (cuidado gerencia-

do). A tecnologia, novos fármacos e equipa-

mentos sofisticados têm um preço, às vezes

bem alto. Este fato deu margem à evolução de

um estilo de medicina em que o médico deixa

de ser  profissional liberal e se torna fun-

cionário, nem sempre bem pago, que atua no

contexto de uma ou várias empresas hospita-

lares. Principalmente no setor privado lucrati-

vo, é a capacidade do doente terminal pagar - e

não o diagnóstico - o critério que tende a deter-

minar sua admissão como paciente numa

Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e o

tratamento a ser utilizado. Nesta perspectiva,

com o fator econômico predominando, é o

poder aquisitivo do cliente (seguro saúde espe-

cial), mais do que o conhecimento e a sabedo-

ria médicas, que determina o procedimento te-

rapêutico a ser aplicado. Mesmo nas grandes

instituições públicas de saúde, percebe-se esta

mentalidade entrando e ganhando força.

Na ótica do paradigma comercial-empresarial

da medicina, a obstinação terapêutica segue

outra racionalidade. Aqui ela tem sentido na

medida em que gera lucro para a empresa hos-

pitalar e os profissionais nela envolvidos.

Existindo um plano de saúde diferenciado ou

uma instituição dispostos a investir nesse pro-

cedimento, os tratamentos continuam enquan-

to o paciente não morrer ou os recursos não

acabarem. Num sistema de valores capitalistas,

em que o lucro é o elemento primordial, esta

exploração da fragilidade do doente terminal e

dos seus amigos e familiares tem sua própria

lógica - uma lógica sedutora porque, além de

garantir lucro para a empresa, parece defender

um dos grandes valores da ética humanitária: o

valor da vida humana. Contudo, a precariedade

do compromisso com o valor da vida humana,

nesta perspectiva, se manifesta logo quando

começam a faltar recursos para pagar as contas:

a tecnologia de ponta, que parecia tão desejá-

vel, de repente é retirada e são sugeridos trata-

mentos menos onerosos em termos econômi-

cos.

22..33..  OO  ppaarraaddiiggmmaa  ddaa  bbeenniiggnniiddaaddee

hhuummaanniittáárriiaa  ee  ssoolliiddáárriiaa

Este modelo reconhece os benefícios da tec-

nologia e da ciência e a necessidade de uma

administração competente dos serviços de

saúde. Esta perspectiva procura resistir aos

excessos dos dois paradigmas anteriores e colo-

ca o ser humano como o valor fundamental e

central na sua visão da medicina a serviço da

saúde, da concepção à morte. Este paradigma

rejeita a mistanásia (“morte miserável e infeliz

de muitos, fora e antes da hora”) em todas as

formas, questiona os que apelam à eutanásia e

à distanásia (obstinação terapêutica, futilidade

médica) e, num espírito de solidariedade,

procura promover nas suas práticas junto ao

paciente terminal a ortotanásia, ou seja, a

morte digna e humana na hora certa. Nesta

linha de atenção situa-se a medicina paliativa.

Este paradigma médico da benignidade

humanitária e solidária e a teologia moral

procuram outras abordagens na tentativa de

resolver o dilema entre tratar o doente terminal

em excesso ou deixar de tratá-lo o suficiente.

Procuram mostrar que atribuir grande valor à
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