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uma boa relação médico-paciente-família e

quando se tem a convicção de que a conduta

proposta é a melhor para aquele doente, naque-

le lugar e naquele momento (26).

Diálogo é a palavra-chave na relação médico-

paciente-família. Na visão do médico Joaquim

Antônio César Mota (27), quem trabalha com

pacientes criticamente enfermos necessita ter

um treinamento intensivo e extensivo de técni-

cas de preservação e/ou restauração das funções

vitais dos mesmos. Além disso, deve estar

preparado para refletir sobre estas questões e ser

capaz de dialogar com todas as partes envolvi-

das no processo, que tem como interlocutores

os pacientes, os familiares e outros profissio-

nais comprometidos na atenção do paciente.

Esse diálogo deve ter como meta o melhor

interesse do paciente, sem o que perde o senti-

do, além de assumir como pressuposto que a

ciência não pode responder às questões éticas,

embora as fundamente via análise de dados e

perspectivas científicas. A escolha é sempre

fruto de uma decisão ética.

Este é o desafio ético no cuidado do paciente

criticamente enfermo. Quando e como agir,

fazendo o melhor possível para atender aos seus

interesses, sem transpor a linha da futilidade,

tarefa difícil, bem mais que apenas dominar o

uso de tecnologia sustentadora de vida.

Perseguindo esta trilha humanista, o dr. Márcio

Pallis Horta resume, a nosso ver com felicidade,

esta questão polêmica e aponta para um desafio:

“Quando a vida física é considerada um bem

supremo e absoluto, acima da liberdade e da

dignidade, o amor natural pela vida se trans-

forma em idolatria. A medicina promove

implicitamente esse culto idólatra da vida,

organizando a fase terminal como uma luta a

todo custo contra a morte.

Rebelarmo-nos contra a organização médica

do morrer é tarefa inadiável. A medicina e a

sociedade brasileira têm hoje diante de si um

desafio ético, ao qual é mister responder com

urgência, o de humanizar a vida no seu ocaso,

devolvendo-lhe a dignidade perdida. Centenas

ou talvez milhares de doentes estão hoje joga-

dos a um sofrimento sem perspectiva em hos-

pitais, sobretudo nas suas terapias intensivas e

emergências. Não raramente, acham-se sub-

metidos a uma parafernália tecnológica que

não só não consegue minorar-lhes a dor e o

sofrer como ainda os prolonga e os acrescenta,

inutilmente”(28).

A perspectiva entrevista pelo dr. José Eduardo

Siqueira, eminente cardiologista brasileiro

(Londrina/PR) e vice-presidente da Sociedade

Brasileira de Bioética, ao comentar a respeito

da utilização de tecnologia nas UTIs, é impor-

tante para registro: 

“Desnecessário ressaltar os benefícios obtidos

nessas unidades com as novas metodologias

diagnósticas e terapêuticas. Incontáveis são as

vidas salvas em situações críticas, tais como,

por exemplo, na recuperação de doentes com

infarto agudo do miocárdio e/ou enfermidades

com graves distúrbios hemodinâmicos, cuja

recuperação pôde ser alcançada com o uso de

engenhosos procedimentos terapêuticos.

Ocorre que nossas UTIs passaram a receber,

também, pacientes com doenças crônicas

incuráveis, apresentando intercorrências clíni-

cas as mais diversas, que foram contemplados

com os mesmos cuidados oferecidos aos aguda-

mente enfermos. Se para os últimos, com fre-

qüência, alcança-se plena recuperação, para os

doentes crônicos pouco se oferece além de um
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