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EDITORIAL

stou certo de que o único objetivo da ciên-
cia é o de aliviar as penas da existência
humana”.

Bertold Brecht em Galileu Galilei
O conceito da morte e do morrer evoluiu desde a

idade média; mais precisamente desde o século XII,
dando à morte um valor cada vez mais forte e um lu-
gar cada vez maior entre os vivos.1,2  O moribundo de-
sempenhava o papel de protagonista no processo, que
obedecia a ritos largamente conhecidos e que se de-
senvolviam em ambiente totalmente doméstico. Todos,
inclusive crianças, participavam dos ritos fúnebres.1

Esse processo, numa atitude acrônica, permaneceu apa-
rentemente imutável até o século XX, principalmente
até a sua segunda metade.

Os avanços científicos e tecnológicos do novo pe-
ríodo acarretaram a hospitalização da doença e do do-
ente, mas o que inicialmente parecia um grande avan-
ço passou a ter um grande custo, não apenas financei-
ro, mas também humano. A morte foi interditada. Já
não era mais possível permitir ao paciente que mor-
resse sem que se “tentasse de tudo” só permitindo o
óbito quando “não houvesse mais nada a ser feito”,
entendendo-se como “fazer tudo”: uma hemodiálise,
uma quimioterapia, mais uma troca de antibióticos!

Os incontestáveis progressos da Medicina e das téc-
nicas, aliados às fantasias sobre imortalidade, termi-
naram por levar com freqüência a “desapropriar o do-
ente, na fase final da vida, da própria morte” e a não
permitir – onde seria possível – algum controle de vi-
ver os últimos momentos de sua vida3  e se passou a
morrer no hospital, mesmo quando os médicos não
conseguiam a cura. Vai-se ou ir-se-á parar no hospital,
já não mais para ser curado, mas para morrer. A morte
foi empurrada mais e mais para os bastidores da vida
social durante o processo civilizador. Para os próprios
moribundos, isso significou que eles também são em-
purrados para os bastidores, são isolados.4

Com a hospitalização (interdição) da morte veio a
exclusão do moribundo. As decisões sobre o paciente
foram deslocadas; hoje em dia, a iniciativa passou da
família, tão alienada como o doente, para o médico e
para a equipe hospitalar. São eles os senhores da mor-
te, do momento e também das circunstâncias da mor-
te. E o processo excludente avançou também sobre o
luto, só restando o direito de chorar sem ninguém vir
nem ouvir: o luto solitário e envergonhado é o único
recurso, como uma espécie de masturbação.5  Troca-
mos o tabu victoriano do sexo pelo tabu da morte. Cla-
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“E ramente, a resistência de tratar a morte abertamente,
numa relação mais descontraída com os moribundos,
passou a ser mais forte que no caso da sexualidade.
Intimamente ligado, em nossos dias, à maior exclusão
possível da morte e dos moribundos da vida social, e à
ocultação dos moribundos dos outros, particularmen-
te das crianças, há um desconforto peculiar sentido
pelos vivos na presença dos moribundos, muitas ve-
zes não sabendo o que dizer. A gama de palavras dis-
poníveis para uso nessas ocasiões é relativamente pe-
quena. Nossos pacientes já não morrem, fazem parada
cardiorrespiratória; não discutimos a terminalidade
com pacientes e familiares, e nem sequer com a pró-
pria equipe assistencial, deixamos as decisões de rea-
nimação ou de não-reanimação para os plantonistas.4

Em suma, a verdade começa a levantar problemas. A
primeira motivação da mentira foi o desejo de poupar
o doente de assumir a sua provação; ela, entretanto,
estendeu-se aos familiares e á própria equipe
assistencial. Apenas as rotinas institucionalizadas dos
hospitais dão alguma estruturação social para a situa-
ção de morrer. Essas, no entanto, são em sua maioria
destituídas de sentimentos e acabam contribuindo para
o isolamento dos moribundos.

Todo esse processo de “desdomesticação” da mor-
te não teve apenas custo humano, mas também teve
custo financeiro. Os gastos americanos com saúde
pularam de cerca de 250 bilhões de dólares em 1980
para mais de 1trilhão em 2001,6,7,8  sendo que 50% des-
ses gastos são consumidos por internações e os 5% de
leitos destinados às UTIs consumindo 20% dos gastos
das internações.9  Cerca de um terço dos custos anuais
são destinados as 5-6% dos beneficiários que irão
morrer naquele ano.10

O que fazer então?
Há sugestões para que se reduzam os custos pela

diminuição da necessidade e da demanda de serviços
médicos a pacientes terminais, idosos e outros, para
os quais a morte pareça iminente.11  Como os pacien-
tes terminais são os freqüentemente referenciados para
UTI, parece viável que a redução de custos só possa
ser feita nessa área.12  O problema é saber quem irá
morrer e quem terá chances de sobrevida, conseqüen-
temente é difícil saber antecipadamente qual o custo
do final da vida e qual o custo para salvar vidas.13,14

Por outro lado, não existem estudos conclusivos mos-
trando que a eliminação de tratamento considerado fútil
elimine substancialmente os custos.15

 Assim se configura o dilema da Medicina Intensi-
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va: a morte, parte inevitável da
vida, na UTI, torna-se um desfe-
cho e a terminalidade coloca-se de
maneira freqüente e urgente nas de-
cisões do intensivista, o dilema re-
side na permanência de um trata-
mento curativo ou na instalação de
um tratamento curativo que, no
entanto, pode ser fútil.16  É a preo-
cupação, ainda maior, da perspec-
tiva de que a terapia que não mais
cura nem alivia, só aumente a du-
ração da agonia. A decisão, toda-
via, entre o útil e o fútil não é mui-
to clara. Passa indubitavelmente
pela decisão de futilidade ou não e
para isso devemos primeiro exami-
nar os objetivos potenciais da in-
tervenção médica em questão.17

A futilidade ou não de um proce-
dimento terapêutico deve ser avalia-
da no contexto da perspectiva dos
objetivos a serem atingidos. Qual o
objetivo de uma hemodiálise a ser
instalada num paciente com sín-
drome de disfunção múltipla, que
apresente disfunção de quatro siste-
mas há mais de cinco dias? Se a res-
posta for baixar os níveis de uréia, o
procedimento poderá ser considera-
do útil, mas se o objetivo for o de
alterar a história natural da doença,
muito provavelmente a maioria dos
leitores estará de acordo de que se
trata de um procedimento fútil.

A imprecisão de definições de
objetivos terapêuticos bem defini-
dos decorre em grande parte da im-
precisão dos médicos em prognos-
ticar o desfecho de seus pacientes.
Eles são fundamentalmente impre-
cisos para pacientes terminalmente
doentes e o erro é sistematicamente
otimístico. A acurácia não está, em
geral, restrita a certos tipos de mé-
dicos ou de pacientes. Esse fenôme-
no pode afetar adversamente a qua-
lidade de cuidados dispensados a
pacientes na fase final de suas vi-
das.18  Aparentemente o melhor mé-
todo de melhorar a qualidade do cui-
dado no fim da vida é clarear os

objetivos bem antecipadamente e
evitar a internação quando ela é não
desejada ou não atingirá os objeti-
vos do paciente.19  Quando isso não
é realizado, corre-se o risco de não
se prestar um atendimento adequa-
do ao paciente em seus últimos mo-
mentos, como ficou bem demons-
trado no estudo SUPPORT, no qual
se constatou que a metade dos pa-
cientes que morreram estavam so-
frendo dor nos três últimos dias de
vida, embora 46% deles estivessem
em ventilação mecânica.20  Segun-
do interpretação, os pacientes re-
ceberam tratamento curativo não
desejado e tratamento paliativo in-
suficiente, tornando o morrer mui-
to prolongado e demasiadamente
doloroso.21

Sobram então alguns questio-
namentos: por que então há tão pou-
ca atenção dirigida a melhor enten-
der e aperfeiçoar a prática dos tra-
tamentos paliativos? Por que, ao
mesmo tempo em que detalhamos
o estudo da hemodinâmica e do su-
porte ventilatório, colocamos tão
pouca atenção no manejo dos cui-
dados do final da vida?22

Parece que o grande viés é o pró-
prio médico.23  Antes que o manejo
do paciente e dos familiares, a difi-
culdade de encarar a morte de si
mesmo. Como escreveu Norbert
Elias: “O amor de si sussurra que
eles são imortais: o contato muito
próximo com moribundos ameaça
o sonho acalentado.”
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