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RESUMO 

 

Os Cuidados Paliativos se fundamentam na filosofia humanitária de cuidar de pacientes em 

estado terminal, aliviando a sua dor e o sofrimento. Nesse campo, o psicólogo hospitalar atua para 

viabilizar a compreensão do paciente diante da atual conjuntura de sua vida, favorecendo o 

conforto para suas angústias e, consequentemente, amenizando o sofrimento emocional frente à 

terminalidade da vida. Desta forma, este estudo busca ampliar a reflexão da Psicologia Hospitalar 

e dos Cuidados Paliativos como possibilidade articulada de compreender o paciente e seus 

familiares, em distintos papéis, como sujeitos fragilizados diante da finitude e os conflitos 

resultantes dessa experiência. Para tanto, realizou-se pesquisas bibliográficas acerca dos subsídios 

da assistência psicológica aos pacientes fora de expectativas terapêuticas de cura e demais sujeitos 

envolvidos nesse contexto. Buscou-se elucidar, também, os princípios que conduzem os Cuidados 

Paliativos e, diante dos elementos expostos, correlacionou-se as áreas a fim de expandir a reflexão 

e a articulação destas frente ao sujeito e a terminalidade de sua vida.  
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sofrimento. 
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CUIDADOS PALIATIVOS 

 

Nas últimas décadas, o crescimento de casos de doenças crônicas e incapacitantes no mundo 

tem postulado uma maior necessidade de oferta de serviços em Cuidados Paliativos e, 

consequentemente, uma reflexão mais ampla acerca de suas bases e fundamentos. 

Entre os principais fatores que contribuem para o aumento das enfermidades, podemos citar, 

por exemplo, o processo de transição demográfica, com queda nas taxas de fecundidade e 

natalidade e o progressivo aumento na proporção de idosos. Esta transição favorece o aumento das 

doenças crônico-degenerativas (doenças cardiovasculares, cânceres, diabetes, doenças 

respiratórias); a transição nutricional, com da desnutrição e aumento do número de pessoas com 

excesso de peso; o aumento dos traumas decorrentes de causas externas como violência, acidentes, 

entre outros (BRASIL, 2011). 

Estimativas da Organização Mundial de Saúde (OMS) mostram que 57 milhões de pessoas 

morrem por ano no mundo, sendo que, destas, 33 milhões chegam ao óbito através de doenças 

crônico-degenerativas incuráveis e se beneficiariam dos Cuidados Paliativos (OMS, 2002). 

O marco do movimento moderno dos Cuidados Paliativos se deu através da 

institucionalização, na década de 1960, em Londres, do St. Christhoper Hospice, resultado dos 

esforços da Dra. Cicely Saunders. Pioneira no movimento de Cuidados Paliativos, a médica foi 

responsável por estruturar o conhecimento voltado para o alívio da dor, objetivando, assim, a 

redução do sofrimento característico no final da vida. Para tanto, sistematizou um projeto que 

conciliasse não apenas os cuidados ao corpo, mas também à vida psíquica, social e espiritual do 

paciente, bem como a oferta de cuidados aos familiares, amigos e pares com vínculos 

estabelecidos. 

Desde então, o St. Christopher Hospice despertou o interesse de profissionais de outros 

países e se tornou referência de um movimento em defesa de um melhor tratamento aos doentes 

terminais, em contraste com uma cultura tecnicista voltada apenas às terapias com foco 

modificador da doença (TWYCROSS, 2000). 

 

A abertura do St. Christopher como primeiro Hospice1 que integrava pesquisa, ensino e 

assistência em cuidados paliativos, reunindo cuidados domiciliares, apoio às famílias no 

                                                 
1 Hospice não significa, necessariamente, um lugar físico. Pacientes indicados para um atendimento no estilo hospice são aqueles com doença em 

fase avançada e estimativa de vida de seis meses ou menos. O conceito de hospice refere-se a cuidados prestados ao final da vida, incluindo a 
assistência durante o processo de morrer, e se estende ao acolhimento de familiares em luto (Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, 

2015). 

https://www.facebook.com/psicologia.pt


Psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 25.06.2018 

 

 

Jones da Silva Gomes 3 facebook.com/psicologia.pt   
 
 

decorrer da doença e seguimento pós-morte do paciente com ajuda especializada no luto, 

levou a vários diferentes sistemas de cuidados (SANTOS, 2011, p. 5). 

 

Na década de 1980, a OMS passou a estimular o desenvolvimento dos Cuidados Paliativos, 

estendendo as reflexões e ampliando as discussões sobre o tema em todo o mundo. 

No Brasil, a história dos Cuidados Paliativos é relativamente recente. Segundo Figueiredo 

(2006), em 1983, a médica Dra. Miriam Martelete, do Departamento de Anestesiologia do Hospital 

de Clínicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e chefe do Serviço de Dor, 

compreendeu a importância da área e anexou ao seu departamento o Serviço de Cuidados 

Paliativos. Depois de três anos, na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, o médico fisiatra Dr. 

Antonio Carlos de Camargo Andrade Filho, recém-chegado da Inglaterra, desenvolveu e iniciou 

no hospital o Serviço de Dor e Cuidados Paliativos, atendendo uma demanda existente na 

instituição. Posteriormente, o professor Marco Túlio de Assis Figueiredo deu início aos primeiros 

cursos e atendimentos com filosofia paliativista na Escola Paulista de Medicina da Universidade 

Federal de São Paulo (UNIFESP/EPM). Em 1996, o Instituto Nacional do Câncer (INCA) inaugura 

o Centro de Suporte Terapêutico Oncológico, que veio a se transformar em uma unidade de 

Cuidados Paliativos (HC-IV) no Rio de Janeiro. Em 2002 o Sistema Único de Saúde (SUS) inclui 

a prática dos Cuidados Paliativos em serviços de Oncologia e, finalmente, em 2009 o Conselho 

Federal de Medicina (CFM) inclui, pela primeira vez na história da Medicina brasileira, os 

Cuidados Paliativos como princípio fundamental no novo Código de Ética Médica. 

Segundo Maciel (2006), os Cuidados Paliativos estão diretamente associados à prática do 

cuidado e alívio do sofrimento sem abreviação da vida, possibilitando tornar vivos todos os 

momentos que restam ao paciente, tendo ele um prognóstico de meses, semanas, dias ou horas. 

Para tanto, é necessário trabalhar com uma comunicação verdadeira, capaz de fazer entender toda 

a evolução da enfermidade, buscando a prevenção de complicações estressantes, orientando os 

familiares e oferecendo-lhes suporte adequado através de uma equipe multiprofissional.  

Os Cuidados Paliativos podem integrar e estender os tratamentos modificadores da doença 

ou podem tornar-se o ponto central do cuidado, objetivando, assim, 

 

Manter o paciente livre da dor durante todo o curso de sua doença, assim como de todos 

os outros sintomas. Entender e oferecer assistência adequada durante o processo de morrer 

e se manter ao lado do doente até seu último instante. Por fim, prover uma assistência 

adequada ao luto da família, durante o período necessário, prevenindo o luto complicado 

e suas implicações (MACIEL, 2006, p.49). 
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Descobrir-se portador de uma enfermidade crônica e muitas vezes fatal pode ser a causa de 

angústias e incertezas que excedem os recursos internos do sujeito humano. Esta ligação está 

diretamente associada à relação de quanto maior a compreensão de perigo que a conjuntura provoca 

e menor a percepção pessoal destes recursos, maior será o desconsolo do sujeito. O paciente em 

processo de morte, juntamente com os que lhe são caros, também vive uma condição de luto, 

fenômeno normal apresentado como resposta a qualquer perda de um vínculo significativo. Este 

estado é considerado como antecipatório por ocorrer em momento anterior ao evento da morte, 

mas não é menos importante por se dar nessas condições, pois o luto está indispensavelmente 

presente na dinâmica entre os dois pólos da existência humana: a vida e a morte. De maneira efitiva, 

a morte sempre é caracterizada pela perda e esta, consequentemente, traz algumas experiências de 

trauma enlutado. 

Fonseca (2012) preceitua que o trauma emerge pela ansiedade da separação de um ente 

querido em estado terminal, pelas características do processo de luto antecipatório e pelas 

demandas resultantes da situação. Tais demandas podem ser exemplificadas pela exposição a 

estímulos visuais desagradáveis frente à pluralidade de perdas e traumas produzidos pela doença. 

Ademais, o surgimento de estresse secundário traumático, a falta de apoio e a experiência com 

emoções depressivas nos períodos de grandes necessidades também elucidam essas demandas, 

estreitamente correlacionadas à função do apego. 

O psicólogo e médico psiquiatra britânico John Bowlby revela em sua Teoria do Apego2 

conceitos elementares que possibilitam pensar os vínculos afetivos do sujeito humano no decurso 

de toda a vida. Bowlby (1990) explana acerca da perspectiva para o entendimento da natureza e o 

princípio dos vínculos afetivos, elucidando a construção do laço pela criança em relação à mãe (ou 

ao cuidador imediato) com início nos primeiros meses de vida e seu fortalecimento por todo o ciclo 

vital. Entretanto, uma importante distinção entre apego e comportamento de apego deve ser 

aclarada: o comportamento de apego pode, em conjunturas variadas, ser apresentado a diferentes 

indivíduos, enquanto o apego ou laço de apego é restrito a poucos. 

Assim, para Bowlby (1982), o luto só existe quando um vínculo significativo tenha sido 

interrompido. Ele deve ser assimilado como uma crise, pois há uma discordância entre a quantidade 

de ajustamento fundamental e os recursos instantaneamente disponíveis para lidar com eles. Isto 

ocorre porque tais vicissitudes provocam uma demanda sistêmica de ordem emocional e relacional 

sobre a família e sobre grupos sociais que tenham algum tipo de vínculo afetivo com a pessoa que 

se perde. Com tal característica, geralmente esta demanda excede aquilo que a família ou os grupos 

sociais podem dar conta.  

                                                 
2 A Teoria do Apego foi desenvolvida como uma variação da teoria das relações objetais. Como sua gênese se deu a partir da observação do 

comportamento, foi tomada por alguns estudiosos como uma versão do Behaviorismo, equívoco que decorre, para o autor, da confusão entre apego 

e comportamento de apego. 
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Desta forma, a ideologia dos Cuidados Paliativos é atender a pessoa, na fase final da vida, 

na sua globalidade de ser, promovendo o bem estar global e a dignidade do paciente crônico e 

terminal e sua possibilidade de não ser expropriado do momento final de sua vida, mas de viver a 

própria morte (CHAVES, MENDONÇA, PESSINI, REGO & NUNES, 2011). 

 

PSICOLOGIA E CUIDADOS PALIATIVOS 

 

De acordo com a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia - SBG (2015), a formação 

do grupo familiar original desfaz-se conforme a doença ameaçadora da continuidade da vida evolui 

até o momento da morte do paciente. Ao longo dessa progressão, surge uma nova formação do 

grupo com mudanças na liderança, nas funções dos seus membros e consequentemente na sua 

dinâmica. Muitas vezes, mesmo o paciente não estando mais presente, suas memórias e seu legado 

sobrevivem e afetam a todos os seus pares. Quando as pessoas com vínculos afetivos fortemente 

estabelecidos conseguem lidar com as múltiplas mudanças e perdas relacionadas à morte, fazendo 

uma transição saudável através do processo de luto, é possível reconstruir suas vidas e se reintegrar 

à sociedade. Entretanto, se essa transição não for bem sucedida, os familiares tendem a adoecer, 

prejudicando seus relacionamentos e consolidando os seus sofrimentos. 

Segundo Nunes (2011), a fragilidade da vida e a falta de garantias contra a morte se 

estabelecem de forma irremediável na experiência do paciente com doenças incuráveis e em fase 

terminal da vida (assim como de membros de sua família). Às vezes, os profissionais inseridos nos 

Cuidados Paliativos são convocados a ocupar, diante daqueles que desesperadamente lhe pedem 

conforto, a posição de protetores que restauram a segurança perdida. Entretanto, o olhar 

psicanalítico permite, dentre outros fatores, identificar os movimentos transferenciais presentes no 

relacionamento entre equipe e paciente, contribuindo, por exemplo, para a especificação de 

prioridades no atendimento.  

Os sentimentos envolvidos no sofrimento humano têm origem não somente em sintomas 

físicos, mas também no significado que o paciente e os familiares atribuem a todas as vivências 

decorrentes deste momento de vida, vinculadas às experiências emocionais anteriores. Assim, 

atribui-se ao psicólogo hospitalar da equipe de Cuidados Paliativos o papel de aproximar-se da 

dimensão afetiva do paciente, ofertando-lhe um lugar de escuta em que possa ressignificar sua 

condição, transformada pela presença da doença, proximidade da morte e consequente sofrimento, 

na busca pela adaptação possível, tendo como principais objetivos: resgatar e reforçar mecanismos 

de enfrentamento, ressignificar mágoas, medos e culpas, possibilitar a aceitação e atribuição do 

significado pessoal ao adoecimento e morte, bem como identificar e atuar sobre fatores de risco 

patológico. 
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O preceito de dor total postulado pela Dra. Cecily Saunders envolve diretamente o exercício 

do psicólogo, tendo em vista que o conceito engloba, ao lado dos elementos orgânicos, a razão 

emocional como particularidade envolvida no sofrimento humano. Ou seja, o conceito de dor total 

legitima e estabelece que, nos seres humanos, não existe organismo biológico desligado dos 

estados psíquicos. 

Na perspectiva dos Cuidados Paliativos, o cuidado ao paciente deve ter prioridade sobre a 

cura, visto que não se pode evitar a morte quando se tem um tratamento irreversível da doença. 

Nesse sentido, o psicólogo atuante nos Cuidados Paliativos trabalha para facilitar a compreensão 

do paciente sobre sua atual condição de vida, procurando dar conforto para suas angústias (e dos 

familiares e amigos com vínculos estabelecidos) e desta forma amenizar as dores emocionais, 

respeitando seu tempo diante da aceitação da finitude de sua vida. 

Não obstante, a ação multidisciplinar, uma das bases dos Cuidados Paliativos, requer do 

psicólogo hospitalar (e dos demais colegas de equipe) a competência de uma comunicação 

adequada com os profissionais de todas as áreas do conhecimento. Para isso, é necessário que ele 

tenha clareza das suas próprias atribuições, e procure, ao mesmo tempo, conhecer o fazer dos 

colegas da equipe. A compreensão do exercício multiprofissional se sustenta na percepção de que 

o paciente sofre globalmente. Assim, cada componente da equipe aborda o sofrimento a partir da 

ótica que a sua especialidade lhe possibilita. A finalidade coletiva é a de assegurar que as 

necessidades do paciente, da família e da equipe sejam reconhecidas, acolhidas e respondidas pela 

inter-relação de procedimentos de habilidades distintas. 

Nesse sentido, a Psicologia Hospitalar intervém, dentre outros fatores, para aperfeiçoar a 

comunicação, a fim de que o doente, a família e a equipe de Cuidados Paliativos solucionem seus 

conflitos e a partir daí sintam-se mais amparados, além de cooperar para os direcionamentos acerca 

das demandas pertinentes ao luto antecipatório e pós-morte. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Das consequências iminentes do sofrimento humano, os processos da angústia podem surgir 

com significativa intensidade nos sujeitos. Este resultado é proveniente, dentre outros aspectos, da 

existência de significados e sentidos simbólicos e individuais existentes nos indivíduos, ou seja, da 

dimensão de finitude da própria condição humana que coloca o ser humano diante da angústia. 

Igualmente, a constituição do ser humano também se fundamenta no desterro, fato que resulta na 

busca e na necessidade de sustentação pelo outro, justificando sua condição de ser relacional 

durante toda a vida até a concretização da morte. 
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A experiência em circunstância de enfermidade e morte pode, de acordo com o contexto, 

favorecer a aceitação dos limites humanos ou ser um potencial fator de angústia, não apenas para 

o paciente e seus pares, mas também para toda a equipe. Por tanto, as ações do psicólogo são 

imprescindíveis nos Cuidados Paliativos, pois além de abrandar o sofrimento emocional de todas 

as pessoas envolvidas no processo, o profissional atua com o doente em prol da sua qualidade de 

vida, da compreensão da finitude e aceitação de sua morte.  

Quando a família e os amigos do paciente vivenciam com ele a dor da finitude da vida e a 

imprevisibilidade da morte, surge, naturalmente, o sentimento de impotência. Nesse sentido, 

considerando a singularidade de cada ser humano, é extremamente necessário que o psicólogo 

hospitalar compreenda o sentido simbólico da morte para o enlutado e, a partir daí, elabore os 

procedimentos terapêuticos adequados para cada sujeito, oferecendo auxílio para que a pessoa 

suporte as demandas do cotidiano e encontre a forma menos dolorosa possível de atravessar esta 

fase (legitimando o sentido existencial da experiência da perda). Assim, a Psicologia Hospitalar 

deve estar articulada não apenas com o doente, mas com todos os atores envolvidos no sofrimento 

de maneira intrínseca, ou seja, os familiares, amigos e profissionais que lidam com a experiência 

da comunicação, luto antecipatório, proximidade da morte etc. 

A partir dos preceitos da literatura científica, verifica-se que muitos pacientes com 

enfermidades que ameaçam suas vidas apresentam resistência e conflitos na aceitação do 

diagnóstico ou prognóstico comunicado pelo médico. As doenças e as vicissitudes que fazem com 

que os humanos sejam confrontados com a questão da finitude da vida demandam, 

incondicionalmente, a atenção do psicólogo hospitalar e suas atribuições. Nesse contexto, a 

interface entre a Psicologia Hospitalar e os Cuidados Paliativos requer uma atitude pluralista e 

imediata unindo ambas as áreas em torno de um projeto comum, o cuidado dos sujeitos frente à 

terminalidade da vida. O psicólogo, por meio de sua escuta e das intervenções necessárias, 

possibilita os sujeitos articularem seus desejos através da fala, elaborando sua condição e 

simbolizando aspectos que outras áreas da saúde não conseguem executar, viabilizando, assim, a 

criação de um vínculo simbólico como nova perspectiva da relação com a ausência. 

Sendo a Psicologia uma ciência que - dentre outros fatores - debruça sua investigação no 

sofrimento humano, infere-se neste estudo a necessidade da inclusão dos Cuidados Paliativos no 

campo de investigação da Psicologia, dada a carência de publicações e contribuições específicas 

na área.  

Por fim, este estudo busca ampliar a compreensão das perspectivas de ambas as áreas e nos 

incita à reflexão acerca da correlação existente entre elas na terminalidade da vida. Surge, então, a 

necessidade de refletir o cuidado do paciente em estado terminal numa compreensão de assistência 

ampliada, articulando os fundamentos dos Cuidados Paliativos e as competências do psicólogo 
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hospitalar com vistas à possibilidade de potencializar a qualidade de vida de pacientes e familiares 

diante de doenças que ameacem a continuidade da vida. 
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