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RESUMO 

A ÚLTIMA MORADA: RELATO DE OBSERVACÕES 
• 

EM HOSPITAIS ESPECIALIZADOS (HOSPICES) 

THE LAST STAY: REPORT OF OBSERVATIONS TAKEN 
AT SPECIALIZED HOSPITALS (HOSPICES) 

Maria Lúcia Ferreira1 

O objetivo dos cuidados paliativos desenvolvidos nos Hospices da Espanha, Inglaterra, Estados Unidos e 
Alemanha é cuidar de pacientes terminais com câncer. O enfoque principal é o alívio da dor e o 
controle de sintomas, em busca de qualidade de vida. Foram realizadas visitas e observações em diferentes 
Hospices para obter subsídios no sentido de ampliar o objeto de estudo nessa área. 
Os pioneiros, as diferentes modalidades (day care, home care e in-patient); os novos tratamentos aceitos pela 
comunidade médica; as terapias complementares e seus objetivos, bem como o papel do psicólogo no 
trabalho com as manifestações da psique no período terminal são abordados no presente artigo . 

Palavras-chave: hospices; cuidados paliativos; paciente terminal; médico; psicólogo. 

ABSTRACT 

The paliative care developed in Hospices from Spain, England, United States and Germany objectives to 
take care of cancer terminal patients. The main focus is the pain relief and symptoms controlling, 
while seeking life quality for the patients. Visits and observations in different Hospices were taken in arder 
to improve the research subject in this field. The pioneers, the different modalities (day-care, 
home care and in-patient); the new treatments accepted by the medicai community; the complementary 
therapies and their objectives as well as the psychologist role in working with psychological 
rnanifestations at the terminallife period are also approached in the present article. 

Key words: Hospices; palliative care; terminal patient; physician; psychologist 
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1 - HOSPICES: A ÚLTIMA MORADA 

Com o objetivo de conhecer o trabalho de cui
dados paliativos mais profundamente, e desejando re
colher mais subsídios que me permitissem ampliar o 
meu objeto de estudo, pude visitar e observar Hospices 
na Espanha, Inglaterra, Estados Unidos, e Alemanha 
no desenvolvimento de sua práxis. 

Gostaria de pontuar que essas pesquisas são 
muito difíceis de realizar, porque os Hospices 
investigam o pesquisador e a permissão só é 
concedida para Universidades ou Instituições 
representadas por pesquisadores que sejam teóricos 
e desenvolvam na prática clínica o atendimento ao 
terminal. Pelo caráter diferenciado de atendimento 
na terminalidade, e por se encontrar fora do Brasil, 
seria procedente apresentar um breve histórico desse 
tipo de instituição. 

Em 1960, na Inglaterra, a Ora. Cicely Saunders 
despontou como uma luz de esperança para os pa
cientes terminais com câncer. A partir de sua expe
riência prática como médica oncologista, enfermeira, 
assistente social e ministra religiosa, ela declarou à 
comunidade científica, em Londres, que seria pos
sível reduzir em 90% o sofrimento desses pacientes, 
pois «o sofrimento só é intolerável ao paciente que 
está morrendo, quando não lhe dispensamos cuida
dos adequados nesta fase>> (SAUNDERS, 1994, p.20). 

A sua proposta baseia-se em dois itens: novo 
enfoque da prática médica para esses pacientes e dife
rente estilo de atendimento, que envolveria uma filo
sofia própria de trabalho na terminalidade. Nesse tipo 
de atendimento (Saunders e Baum, 1992), é preciso es
tar afetivamente próximo dos pacientes e aprender 
com isso. Assim, os seres humanos serão capazes de 
morrer com dignidade e paz, pois como o paciente ter
minal é aquele que não tem mais possibilidade tera
pêutica de cura, o enfoque principal será o alívio e o 
controle de sintomas, em busca de qualidade de vida, 
o que compreende uma parte subjetiva pertencente à 
avaliação do próprio paciente, e uma parte objetiva 
que envolve a área física, funcional, emocional, social, 
familiar e religiosa. 

A equipe para esse tipo de atendimento, com
posta por médico, enfermeira, assistente social, 
terapeuta ocupacional, ministro religioso (de todas as 
religiões), psiquiatra ou psicólogo e voluntários, co
meçou na Inglaterra em duas modalidades: nos hos
pitais gerais ou oncológicos, em uma ala acoplada, 
chamada de Unidade de Atendimento Paliativo, e nos 
Hospices - as antigas hospedarias para viajantes que 
ali paravam para descansar e que passaram a receber 
as pessoas doentes. 
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Esses Hospices são "casas" estruturadas e mon· 
tadas para receberem 10 a 20 paciente em estado ter· 
minai, que serão atendidos até o término de suas 
vidas. A seguir, passo a descrever aqueles que visitei. 

2- SAN CREU DE VIC, NA PROVÍNCIA DE VIC, 
ESPANHA 

Foi o primeiro Hospice visitado e o pioneiro do 
país (de 1987), na região da Catalunha, em uma pe· 
quena provúKia a uma hora e meia de Barcelona, com 
1.500 habitantes, que atende a população residente num 
raio de 40 a 60 krn da região. A sua construção asseme· 
lha-se a uma casa familiar, igual às outras da região. 
Dispõe de 20 leitos e de uma equipe multidisciplinar 
com três médicos, quatro enfermeiras, dez auxiliares 
de enfermagem, uma assistente social, um padre cató· 
lico (contratado), um terapeuta ocupacional, uma se· 
cretária que recebe os doentes, um psicólogo e 
voluntários (sem quantidade definida). Seus objetivos 
são: planejamento e realização de atividades docentes; 
promoção e suporte de pesquisas; documentação e in· 
formação; tarefas de implementação e arrecadação de 
recursos para cuidados paliativos, por meio de supor· 
te, assessoria técnica e auditoria; troca de experiências 
para o desenvolvimento dos cuidados paliativos em 
diferentes níveis. 

Nessa província, 85% da população com cân· 
cerda região são atendidos em diferentes modalida· 
des: Day Care (hospital-dia), Home Care (atendimento 
em casa) e In-patient (paciente internado). O atendi· 
menta ao paciente possui equipe multidisciplinar 
composta por médico, enfermeiras, as~istente social, 
psicólogo, religioso e voluntários. 

A dinâmica da rotina do atendimento é inicia· 
da pela manhã, com uma reunião da equipe, que é 
comunicada a respeito do estado dos pacientes por 
cada membro do grupo, cada qual na sua área de es· 
pecialização. Encerra-se a reunião com a distribuição 
das tarefas, para dar continuidade aos atendimentos, 
sob a coordenação do médico. Após o almoço, no re· 
feitório do Hospice, o mesmo grupo profissional sere· 
úne para relatar o andamento de cada paciente e 
discutir a conduta a desenvolver no período da tarde. 

Na visita monitorada pelo psicólogo do Hospice, 
pude observar o ambiente físico de dois andares: pare· 
des amarelo-claras, chão de ladrilho em cores vivas, plan· 
tas e passarinhos (trazidos pelos pacientes), portas dos 
quartos abertas para o corredor, acompanhantes circu· 
lando entre os quartos e os funcionários trabalhando e 
conversando descontraidamente. Mais parecia uma 
grande casa de família na sua rotina cotidiana. 



r a 

n
r
as 
e i. 

c, 

do 
pe-
1 

om 
! um 
I 
rne-

ar 

tes; 
ein
~o de 
lpor-

rcias 
sem 

cân
alida
hento . 
endi-
plinar 
social, 

inicia
que é 

es por 
de es

buição 
1entos, 
, no re-
11 sere
iente e 
a tarde. 

Hospice, 
!S: pare
as,plan
rtas dos 
cs circu
hando e 
cia uma 

8CH-PER/OI.JIC6J:.. 
Revista de Psicologia Maria Lúcia Ferreira "" 

O psicólogo entrava nos quartos cumprimen
tando o paciente e lhe perguntava como se sentia, e 
escutava atentamente suas queixas. Respondia com 
palavras de conforto, despedia-se e continuava o aten
dimento. 

Na visita a um dos pacientes, um homem de 
aproximadamente 60 anos, acompanhado da esposa, 
fugiu do esquema proposto e, após algumas pergun
tas formuladas por mim, ele interrogou-me a respeito 
do Brasil, do meu trabalho, dos meus pacientes, esta
belecendo um rapport terapêutico instantâneo. Alheio 
aos outros da sala, passou a falar dos seus sentimen
tos, da sua doença, das terríveis dores, do seu sofri
mento, da sua morte, que sabia ser iminente, do medo 
que sentia, da injustiça da vida, pois havia trabalha
do arduamente desde menino, com inúmeros sacrifí
cios e, quando iria começar a usufruir um pouco da 
vida com a esposa, estava condenado a morrer. Co
meçou a chorar aos soluços, tentando dominar as lá
grimas, sem conseguir. Nesse momento, o psicólogo 
encerrou o processo bruscamente, o paciente reprimiu 
o choro e a visita terminou, assim como foi cortada a 
minha possibilidade de fechar o diálogo estabelecido 
pelo paciente. Fiquei preocupada com o sofrimento 
que o paciente precisou controlar e com a reação do 
psicólogo que, pego de surpresa com o que aconte
ceu, ficou imobilizado e atônito com a explosão de 
angústia e de desespero do doente diante da morte. 

Após a visita aos pacientes, perguntei ao psicó
logo a respeito de sua base teórica, que soube ser 
cognitivista e psicanalista por formação. No dia se
guinte, participei de um workshop coordenado por esse 
mesmo psicólogo, a respeito de "Técnicas Terapêuti
cas para Pacientes Terminais", que abordou as técni
cas de organização do pensamento, sem alusão 
alguma ao inconsciente, às fantasias ou ao funciona
mento da dinâmica psíquica do paciente terminal. 

Nessa primeira observação em um Hospice, 
constatei a eficácia de uma equipe multidisciplinar, a 
importância da qualidade de vida do paciente na sua 
terminalidade, e pude verificar também a existência 
de uma repressão, e até de um certo descaso, à mani
festação mais profunda da psique. Refleti a respeito 
da afirmação de Lopez (1994), do Hospital de Madrid 
(Unidade de Cuidados Paliativos): «a ansiedade di
ante da morte é o que o paciente mais reprime e nun
ca a expressa diretamente». Conclui que o paciente se 
comporta dessa forma porque nunca lhe é permitida 
a expressão da ansiedade e não existe o consentimen
to para que isso aconteça. 

Parti da Espanha com grandes interrogações e 
inquietações quanto às razões do limite imposto às 

manifestações do inconsciente, justamente no momen
to em que poderia haver o resgate de questões cruciais 
à psique, proporcionando muito mais qualidade de 
vida, mesmo na proximidade da morte. 

3- ST. CHRISTOPHER'S HOSPICE- LONDRES, 
INGLATERRA 

É o segundo mais antigo da Inglaterra, funda
do em 1967. Possui uma construção de três andares, 
cercada por um grande jardim. Tem 62 camas e aten
de 80 pacientes externos. É mantido com doações pro
vindas do NHS (National Health Service) (30%), 
contribuições mensais da comunidade e doações 
(70%). A fundadora e primeira diretora foi a Ora. 
Saunders. 

As primeiras turmas da nova área de Medicina 
estagiaram neste Hospice e é onde a formação da equi
pe de saúde continua sendo realizada. O Dr. Collin 
Parkes, psiquiatra e um dos fundadores, permanece 
em tempo integral e sua equipe é constituída de mé
dicos, enfermeiros, terapeuta ocupacional, fisiotera
peuta, assistente social, religiosos e voluntários. 

Observei que a organização e o atendimento 
terapêutico eram impecáveis. Os pacientes participa
vam de reuniões de confraternização todos os dias, 
indo com as próprias pernas, de cadeira de rodas ou 
transportados em suas camas. Os que podiam se 
locomover iam visitar os outros nos quartos e eles re
cebiam diariamente a família e os amigos. Durante o 
dia, mesmo os extremamente debilitados participa
vam de atividades organizadas pelo terapeuta 
ocupacional, adequadas ao estado do paciente. Com 
esse programa possível e desejado pelos pacientes, 
suas dores são mantidas sob controle e os efeitos 
colaterais dos medicamentos são bem administrados. 

Gostaria de ressaltar a ênfase que a equipe de 
saúde dos Hospices dá ao sintoma dor, pois, de acordo 
com a minha observação ao longo da prática, a dor é 
o fator mais temido pelo paciente com câncer. Em to
dos os Hospices e unidades de cuidados paliativos vi
sitados, pude verificar a serenidade dos pacientes, 
tanto em seus leitos como durante reuniões entre eles, 
em momentos de entretenimento ou durante ativida
des ocupacionais, sem nenhuma indicação de dor, em 
nenhum momento. É preciso assinalar que, na Ingla
terra, o uso dos opiáceos encontra-se absolutamente 
estabelecido. 

De acordo com Twycross (1991 ), a dor é uma ex
periência somato-psíquica e assim vista nesse atendi
mento. Não se trata de uma simples sensação, mas de 
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uma configuração mais complexa, que reflete a maior 
área de interação entre corpo e mente. Sua intensidade 
pode ser alterada pelo humor, moral e significado que 
tem para cada indivíduo. O controle da dor total é vis
to nos Hospices como um conjunto de fatores físicos e 
emocionais que influenciam a sensibilidade. 

Como os outros Hospices visitados apresenta
vam uma estrutura básica semelhante, vou descrever 
apenas os procedimentos diferentes de cada um de
les, para não tornar o relato repetitivo. 

4- SIR MICHAEL SOBELL HOUSE- OXFORD
CHURCHILL HOSPITAL, INGLATERRA 

Neste segundo Hospice visitado na Inglaterra, 
fomos recebidos pelo Dr. Twycross, da Universidade 
de Oxford e uma das maiores autoridades em dor do 
mundo. 

Considerado um centro de referência em dor 
pelo World Health Organization, o Collaborating 
Centre for Cancer Care Palliative encontra-se nomes
mo parque do Churchill Hospital, em Oxford. 

Participei de toda a rotina, e o Dr. Twycross, em 
longa sessão, explicou o que deveria ser observado 
antes de iniciar a visita supervisionada. A cada etapa 
dessa consistente observação, discutia-se a conduta de 
trabalho de cada membro da equipe multidisciplinar e 
ele também fez perguntas quanto ao enfoque de traba
lho com pacientes terminais no Brasil. Após a observa
ção de cada setor, o Dr. Twycross encerrava o encontro, 
pontuando e fornecendo mais subsídios. 

Percebi uma sensível diferença no ambiente da 
casa. A equipe de saúde, os médicos, e as enfermeiras 
vestiam-se com roupas normais, coloridas e todos 
mantinham uma comunicação alegre e discreta. Os 
pacientes circulavam pelos jardins, compareciam ao 
chá das cinco, com música ao vivo, em seus melhores 
trajes, inclusive gravata para os homens, e comporta
vam-se com a dignidade de quem está vivo e ainda 
pode extrair da vida os prazeres possíveis, mesmo 
aguardando a morte iminente. Havia também casais 
idosos que conversavam bem juntinhas, mergulhados 
em um olhar profundo e afetivo. 

Este Hospice, assim como os outros visitados, 
recebe pacientes a partir dos 15 anos de idade. As cri
anças terminais são atendidas em outros Hospices, em 
regime de Day Care e Home Care. 

Uma das atividades coordenadas que me cha
mou a atenção foi o trabalho terapêutico desenvolvi
do com cães treinados por um instituto de treinamento 
para acompanharem pacientes internados. Esse siste-
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ma (Petas Therapy) começou em 1985 e visa prover de 
conforto, alegria e prazer os pacientes. A equipe mé
dica comparou o quadro físico dos pacientes antes e 
após as visitas do cão treinado e constatou que a pres
são sangüínea aumentava, diminuía o nível de 
estresse, com um sensível alívio e uma positiva esta
bilidade para os sintomas da doença (Hospice Bulletin, 
dezembro/1998). 

Existem 8.000 cães adestrados e registrados no 
P.A.T. Dogs na Inglaterra e eles chegam a detectar uma 
mudança na voz do paciente, quando está mais triste 
ou deprimido e "agem" com carinho e brincadeiras, 
até obterem um feedback do mesmo. O animal treinado 
começa sua ronda às 6h15, "acordando" os pacientes 
em cada quarto e "conduzindo-os" ao jardim. 

Outro trabalho terapêutico desenvolvido com os 
pacientes é a pintura, com o projeto Coulour ofFeelings, 
monitorado por artistas profissionais, como Michele 
Angel Petrone, que realiza seu trabalho de colabora
ção em uma Oficina (Free Workshops) de duas semanas, 
obtendo dos pacientes a média de 100 pinturas em cada 
Workshop, além de máscaras e esculturas em pedra, que 
permanecem nos jardins do Hospice. As pinturas são 
apresentadas em exposições chamadas An Emotional 
Cancer Journey, mantidas pela Health Autority, e algu
mas pinturas ficam nos corredores do Hospice. 

O Sobell House atende 20 in-patients, com 34 

enfermeiras e um psiquiatra que dá plantão uma vez 
por semana, durante meio período. Há também 200 
voluntários treinados pelas enfermeiras, os quais tra
balham com os doentes internados que passam só o 
dia. Atendem em casa e executam diversos serviços, 
treinados pela Cruz Vermelha, como massagem, ma
nicure, cabelereiro, beauty therapy e outros. 

As reuniões da equipe, na hora do almoço, são 
mais didáticas e científicas. Reúnem-se na sala de es
tudos e cada profissional traz as fichas de seus pacien
tes, descreve o quadro com detalhes, discute e ouve 
sugestões dos outros membros do grupo. No final, o 
Dr. Twycross dá uma explicação para cada dúvida ou 
problema surgido, com o uso de uma lousa. 

Pudemos constatar a consciência de respon
sabilidade da comunidade para com os Hospices. 
Trabalham voluntariamente e se responsabilizam 
pela manutenção, promovendo e arrecadando o di
nheiro necessário, como dever cívico do cidadão. 
Dessa forma, o foco do trabalho é o paciente e a fa
mília, isto é, a pessoa antes do processo patológico 
(Twycross, 1991). 

Esse mesmo processo de atendimento da equi
pe multidisciplinar é dado aos pacientes do Day Care 
e do Home Care. 
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O trabalho desenvolvido neste Hospice, centro 
de referência, é ftmdamentado por pesquisas quanto 
a todas as estratégias realizadas junto ao paciente. 
Dentre elas, gostaria de citar algumas das mais rele
vantes: Introducting palliative care (TWYCROSS, 1990); 
Grief and Bereavement (RELF, COULDRIK, BARRIE, 
1991); Sympton management in advanced cancer 
(CHURCHILL Hospital, 1991); Cancer and emotion 
(BARRADOUGH, 1992); Therapeutics in terminal care 
(pesquisa desenvolvida no Churchill Livingstone, 
1992); "Petas therapy" (Hospice Bulletin, 1998). 

5 - CENTRO DE PESQUISAS DE SOUTH 
HAMPTON -INGLATERRA 

Esse Centro de Pesquisa faz parte da Universi
dade de South Hampton, e dedica-se exclusivamente 
a pesquisas referentes ao paciente oncológico termi
nal, às Unidades de Cuidados Paliativos ligadas aos 
Hospitais e aos Hospices. É considerado um dos me
lhores e o mais bem equipado na área que abrange os 
Cuidados Paliativos. A diretora, doutora Sheila Payne, 
monitorou a visita minuciosa a todos os departamen
tos, fornecendo explicações e material didático refe
rente à pesquisa. 

A observação foi feita durante o expediente, nos 
diferentes departamentos, e um pesquisador relatava 
a pesquisa em andamento realizada pela equipe. Os 
objetos de pesquisa referiam-se somente aos pertinen
tes ao paciente com câncer, na sua fase terminal, ou 
seja: depressão, angústia, ansiedade, dor, medo, sen
timentos diante da morte, eficácia ou falhas do aten
dimento paliativo. 

Após a observação do Centro de Pesquisa de 
South Hampton, a Ora. Payne apresentou técnicas de 
saúde de várias partes do mundo, que ali estagiavam 
e ficou à disposição para responder a perguntas e dú
vidas que surgissem após a visita. 

6- MEMORIAL SLOAN-KETTERING CANCER 
CENTER- NOVA IORQUE, EUA 

O hospital norte-americano opera de forma di
ferente dos Hospices ingleses. Possui uma unidade de 
Cuidados Paliativos em setor isolado, mas que faz 
parte do mesmo bloco do complexo hospitalar. A ob
servação monitorada durou vários dias e compreen
deu, além da visita e da observação, entrevistas dos 
médicos, assistentes sociais, enfermeiras, psiquiatras, 
músico-terapeuta e pesquisadores. Conhecemos todo 
o material utilizado por eles, participamos de reuni-

ões de equipe e acompanhamento do Dr. David Payne, 
psicólogo-chefe do atendimento aos pacientes em seus 
quartos, e do Prof. Dr. Breithbart, chefe do setor de 
Psiquiatria e Neurologia. 

No atendimento aos pacientes, pude observar, 
na equipe de saúde, a mesma forma de conduta 
afetiva, próxima do paciente, prática e eficaz, encon
trada nas outras Unidades de Cuidados Paliativos 
visitadas. 

O terapeuta entra no quarto, cumprimenta o 
paciente pelo nome, senta-se à beira da cama, segu
ra suas mãos, ouve atentamente suas queixas, e res
ponde às indagações. Permanece o tempo necessário 
e só encerra o atendimento quando observa que ele 
está tranqüilo. 

Ainda no Memorial Cancer Center, no departa
mento do serviço de atendimento à dor, conheci a Ora. 
Kathleen Foley, chefe desse serviço, que forneceu es
clarecimentos a respeito da terapia desenvolvida para 
o controle da dor, no setor de cuidados paliativos, que 
usam opiáceos e derivados necessários, assim como 
massagem e relaxamento. Conheci também a Ora . 
Jimmie Holland, a presidente do Memorial, do setor 
de Oncologia, e assisti à sua palestra a respeito do cân
cer e Cuidados Paliativos, além da prática do Hospi
tal. Com essa palestra, pude ter acesso a subsídios 
esclarecedores da área médica para o meu trabalho. 

7- BETH ISRAEL- NOVA IORQUE, EUA 

Este grande hospital, ligado à University Hos
pital and Manhattan Campus For the Albert Einstein 
College o f Medicine, tem um setor de cuidados palia
tivos similar ao do Memorial. O ponto notável foi o 
atendimento Home Care por toda a equipe disciplinar. 
Cada profissional visita sozinho o paciente e depois 
se reúne com os colegas para a troca de informações e 
a discussão de estratégias de atendimento . 

Durante as visitas monitoradas aos doentes ter
minais, observei a conduta e comunicação entre os psi
quiatras e os pacientes e pude constatar a importância 
do "cuidador" estar sempre atento e em contato mais 
profundo com a psique do paciente, interpretando e 
analisando, e não só oferecendo explicações baseadas 
em condutas externas. Para ilustrar essa observação, 
relatarei o trabalho de acompanhamento de um psi
quiatra. Entramos no quarto de uma paciente com cân
cer de 50 anos, em estado muito debilitado e com 
prognóstico de poucos dias de vida. Seu histórico pes
soal apresentava muito sofrimento. De origem hispâ
nica e muito humilde, trabalhava como servente, 
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lavando banheiros de um prédio no centro de Nova 
Iorque. Sozinha, sem família, sem amigos, tinha um 
filho na cadeia e uma filha morrendo de AIDS. Foi 
atendida com todo o respeito e carinho por parte do 
psiquiatra, em espanhol, pois neste hospital são de
signados médicos americanos para estudarem espa
nhol e assim poderem atender aos pacientes de fala 
hispânica. Ela limitou-se a respostas breves, fechou 
os olhos e manteve-se em silêncio quando me dirigi a 
ela em espanhoL Foi a única das pacientes em todas 
as visitas feitas que se negou a falar. O psiquiatra ex
plicou que ela estava muito mal e perturbada mental
mente pelo sofrimento. 

Quando saí do quarto, fiquei no corredor, 
aguardando a próxima visita. Nisso essa paciente pas
sou numa maca e, ao me ver, pediu à enfermeira que 
me chamasse, pois queria falar comigo. Aproximei
me dela e ela disse, procurando resgatar sua dignida
de ferida, num fio de voz: «- Soy una sefiora, no podría 
mostrarme a usted desnuda, descubierta y con 
pafiuelos sucios como estaba. Soy una sefiora>>. 

Ouvi sua indignação, revolta e dor. Quando se 
acalmou, pude falar-lhe longamente, até ela relaxar, 
fechar os olhos e a enfermeira a levou. Parecia ter re
cuperado a sua dignidade. 

O paciente seguinte também chamou a minha 
atenção. Fui avisada de que haveria uma demora para 
poder entrar no quarto, por causa da "violência" com 
a qual o paciente reagira à enfermeira. O diagnóstico 
era agressividade e o paciente se recusava a comer. 
Entramos. O psicólogo, parecendo muito preocupa
do, dirigiu-se a ele, apresentou-me e começamos a 
conversar. Enquanto eu o distraía, o psicólogo apro
veitava para lhe dar comida na boca. Muito educado, 
o paciente falava com muita calma, mostrando ter 
novamente entrado no "comportamento esperado". 
Pareceu-me que qualquer manifestação de rebeldia à 
rotina ou alguma contrariedade provocada pelo paci
ente é recebida como um problema sério na Unidade 
de Cuidados Paliativos. 

No Centre International of Musicotherapie 
(C.LM.), na unidade de Cuidados Paliativos do hospi
tal e do H o me Care, pude observar e entrevistar a canto
ra lírica Rima Joy Starr, M.A. em Musicoterapia, pela 
Universidade de Nova Iorque (Advanced Psychiatric 
Training at the Institute for Expressive Analysis), que 
explicou como a música é coadjuvante na terapêutica 
de cuidados paliativos, por desenvolver efeitos 
psicofisiológicos, aliviando sintomas e dores, elevan
do o nível espiritual e evocando recordações. Pela pes
quisa realizada em 1992, pela Universidade de Nova 
Iorque, no setor de Musicoterapia (publicada no folder 
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da Universidade), em quinze segundos são aciona
das reações sedativas ou energéticas e o interesse 
por esse tratamento é de 91% junto aos pacientes 
(LASSAUNIERE, SRAIKI, VERNEY., et aL, 1995). 

8- CALVARY HOSPICE- NOVA IORQUE, EUA 

Este Hospice, no bairro do Bronx, é um pouco 
maior, com três andares. Os quartos são individuais, 
cada um de uma cor, em tom pasteL Observamos a 
atenção dada à parte de arte-terapia (pintura, dese
nho e modelagem). Após expressarem seus sentimen
tos na arte, os pacientes falam de si aos terapeutas, 
que os ouvem em respeitoso silêncio, sem nenhum 
comentário. Outro tipo de trabalho muito especial 
que conheci, devido ao seu significado simbólico, é 
a Terapia do Plantio (Horticultura[ Therapy, da 
Conventry University). O paciente trabalha com a ter
ra, plantando sementes, mudas e observando seu 
crescimento, suas doenças, quando as plantas secam 
e morrem. Enquanto acompanha o ciclo da nature
za, o paciente trabalha todos os dias a terra com as 
mãos, em silêncio absoluto, para levá-lo à reflexão e 
introspecção. 

9 - PALLIATIVSTATION AK BARMBEK 
ALEMANHA 

Este Hospice foi construído dentro de um imen
so parque e está escondido entre a vegetação, sem pla
ca e de difícil acesso. A construção e a localização são 
excelentes para esse trabalho. Situa-se numa peque
na cidade a uma hora e meia de trem de Hamburgo. 
Os quartos têm vista para o jardim, as paredes da sala 
de convivência dos pacientes são de vidro, causando 
a ilusão de se estar dentro do jardim. O ambiente é 
totalmente diferente dos outros Hospices. Há dez lei
tos cuidados pela enfermeira-chefe Sabine Haase, de 
alto nível de formação e pelos auxiliares de enferma
gem. Uma psicóloga atende uma vez por semana e os 
voluntários das cercanias e os familiares dos pacien
tes internados ajudam na execução de trabalhos do
mésticos, como a preparação dos alimentos dos 
pacientes, a limpeza e o atendimento nos quartos. 
Mantém-se silêncio em todas as dependências e to
dos que trabalham falam sussurrando. 

Quando o lampadário do corredor dos quartos 
se acende, significa que, naquele dia, um paciente mor
reu. As portas dos quartos ficam abertas e os quartos 
têm teto solar sobre a cama, para os pacientes obser
varem o nascer do dia, com o sol, e o fim do dia, com 
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a chegada da noite. Há também uma sala com um saco 
de areia e luvas de box, para os familiares que neces
sitarem extravasar sua revolta. 

Em quase todos os Hospices há um departamen
to de luto (Bereavment Support and Education), para o 
atendimento aos membros da família enlutada, com 
sessões terapêuticas individuais e em grupo. O traba
lho é dirigido pelo psiquiatra ou psicólogo da equipe 
de saúde da unidade paliativa. 

10- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quanto às habilidades exigidas de cada profis
sional da equipe multidisciplinar, nos diferentes 
Hospíces e Unidades descritas, observei que ao médi
co (oncologista ou não) é solicitado o conhecimento 
de clbica geral e de psiquiatria, com a exigência de 
«ver o paciente como uma pessoa total: os médicos 
estão diretamente envolvidos nos sérios problemas 
psicológicos, sociais e físicos, e têm o domínio da ci
ência do controle de sintomas» (EUROPEAN 
JOURNAL OF PALLIATIVE CARE, 1995, p.161). 

A enfermeira assiste o paciente, ouve suas quei
xas e angústias, para reduzir os sintomas percebidos. 
O capelão ouve o paciente, ajuda-o a resgatar o seu 
passado e tem como conduta levar o paciente a reco
nhecer e agradecer pela vida, pelo amor que recebeu 
ao longo dela, o que deu sentido à sua existência e 
ajuda-o a compreender a morte que se aproxima. Nos 
Hospices, todas as religiões são atendidas pelos seus 
respectivos ministros. 

A terapeuta musical propõe reduzir a ansieda
de, relaxar os músculos, melhorar a dispnéia e reduzir 
a dor. A função da arte-terapia é propiciar uma lin
guagem a mais para o paciente, permitindo a expres
são das emoções contidas, difíceis de serem externa das. 
O fisioterapeuta usa a massagem muscular para as 
contraturas e circulação, relaxando o paciente e ofere
ce-lhe a oportunidade para que fale de si mesmo, de 
como sente o corpo, quais são os desconfortos e dores. 

Os voluntários são treinados para atender os 
pacientes terminais e têm um papel de extrema im
portância. Sua colaboração é fundamental, pois sem 
o enorme contingente desses voluntários, os Hospices 
não poderiam existir. Assumem seu papel como de
ver cívico e humanitário: <<Hoje cuido de quem está 
morrendo; amanhã, outros cuidarão de mim na fase 
em que eu estiver morrendo>>. 

Quando um paciente morre, um membro da fa
mHia do falecido assume um posto de voluntário como 
retribuição. Eles são os que ficam mais próximos dos 

pacientes e, por mais tempo, concentrados na qualida
de de vida dos terminais, sempre atentos ao cuidado 
que dispensam a eles, acolhendo e ouvindo o que eles 
têm a dizer (OXFORD TEXTBOOK OF P A L LIA TIVE 
MEDICINE, 1999). 

Em toda formação acadêmica na área de saúde 
dos países que visitei, quando a opção de especializa
ção recai para os cuidados paliativos, o estudante deve 
cursar mais dois anos de psicologia. Portanto, o tra
balho do psicólogo, em relação aos demais "profissi
onais-terapeutas", parece desnecessário, pois se 
encontra em último lugar em todos os Hospíces e Uni
dades de Cuidados Paliativos visitados. 

Dessas visitas, surgiram questões intrigantes: 
por que as equipes desses países do Primeiro Mundo, 
com uma vasta e sofisticada formação, excelência téc
nica de atendimento, não pesquisam a psique? Por 
que permanecem calados quando observam suas ma
nifestações nos pacientes? Por que nem mesmo de
monstram alguma curiosidade de cunho científico e 
não investem em pesquisas referentes à origem e ao 
significado do material produzido espontaneamente 
pelo paciente, tais como conteúdo de sonhos, origem 
de estranhos desenhos, repetição de formas plásticas 
apresentadas nas pinturas dos pacientes, iguais às pin
turas dos pacientes falecidos há muitos anos, assim 
como as pinturas reproduzidas em boletins e livros 
de Hospíces de outros países? 

Como não pude fotografá-las, por ser proibi
do, observei as pinturas e comprovei a riqueza de sím
bolos, a respeito dos quais nada era comentado, e 
alguns desenhos eram idênticos aos feitos pelos meus 
pacientes na fase da terminalidade. 

Seria interessante refletir também a respeito dos 
novos tratamentos aceitos pela comunidade médica 
americana, na área dos cuidados paliativos. Desde 
1999, o Memorial Sloan-Kettering, de Nova Iorque, 
possui um serviço de Medicina Integrativa (Integrative 
Medicine Service), que oferece terapias complementa
res (Complementary Therapies) aos pacientes e familia
res, tais como shiatsu, massagem, massagem sueca, 
reflexologia, meditação, terapia da polaridade, reiki, 
arte-terapia, musicoterapia, terapia do som, back in shape, 
método Feldenkrais, tai-chi-chuan, acupuntura, 
bíofeedback, hipnoterapia, imagens dirigidas, 
visualização e ioga. 

O objetivo do uso dessas técnicas é aliviar o 
estresse, relaxar, despertar a criatividade, reduzir a dor 
e a fadiga causada pelo câncer. É vedado qualquer tipo 
de interpretação e análise dos conteúdos, que possam 
surgir. O profissional da saúde deve ouvir respeitosa
mente os relatos dos doentes e nada deverá comentar 
ou responder, apenas encerrar a sessão. 
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Não pretendo atribuir a essa realidade um juízo 
de valor e não poderia dar respostas às questões aqui 
levantadas, mas não posso deixar de pensar e questi
onar o pacto de silêncio a respeito da psique que rei
na nesses Hospices, nos Congressos de Cuidados 
Paliativos e nas unidades dos hospitais. 

Junto a essas equipes, observei que a concepção 
de homem e psique é diferente da minha, na medida 
em que se recusam a pesquisar a origem profunda dos 
sentimentos externados pelos pacientes e o manancial 
de produção apresentado, que permanece sem expli
cação para o doente e para a equipe. 

Como os cuidados paliativos visam à qualida
de de vida no período que antecede a morte, não es
taria sendo parcial essa qualidade se uma parte do 
paciente permanece sob controle, reprimida? Quais 
teriam sido os profundos e reais conflitos do paciente 
do Hospice espanhol, quando ele teve de "abortar" a 
expressão do seu desespero? Será que houve alguma 
repercussão interna? E o psicanalista, por que teve 
aquela reação tão dura? Medo do seu próprio medo 
de "tocar" na morte? Ou das indagações sem respos
ta de um moribundo? 

Também questiono o que houve com a pacien
te de origem hispânica da unidade americana de cui
dados paliativos. A sua recusa em falar e em abrir os 
olhos foi diagnosticada como perturbação mental cau
sada pelo sofrimento. A que sofrimento estariam se 
referindo? Ao câncer? À morte próxima? Ou estaria 
simbolizando a sua raiva, sua indignação e a necessi
dade de ser uma senhora e ter sua dignidade respei
tada? O psiquiatra pareceu sentir-se culpado, surpreso 
e aflito, como se algo de sua responsabilidade tivesse 
falhado; talvez o <<direcionamento do controle dos sin
tomas-alvo» (HOLLAND, 1990, p.467). 

Pareceu-me que qualquer manifestação de re
cusa à rotina, ou mesmo alguma contrariedade por 
parte do paciente são recebidas como um problema 
sério na Unidade de Cuidados Paliativos. E pude ob
servar que as poucas palavras desses dois pacientes e 
seu comportamento podem constituir um material 
para uma reflexão profunda, além de ampliar os ho
rizontes teóricos. 

A minha principal indagação remete à re
sistência diante das manifestações da psique na 
terminalidade do paciente. Por que existe essa 
barreira invisível e constrangedora? Será porque 
a proximidade da morte faz com que o homem 
civilizado regrida à condição de homem primiti
vo, possuído pelo medo ancestral do desconhe-
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cido, do não desvendado? Sentir-se-á o homem 
civilizado humilhado diante dessa situação, sem 
poder nem controle? Será que fazer pesquisas em 
áreas desconhecidas, tais como os conteúdos da 
psique na terminalidade do paciente, poderão 
abalar o controle conseguido e estabelecido? 

A experiência adquirida ao longo do meu tra
balho supõe que o horror e a negação à morte, em que 
o paciente se debate, indicam a profunda e ancestral 
agonia (MORIN, 1997) e a complexa angústia que 
pode acompanhar alguns doentes até a morte. Pude 
observar na minha prática que, quando o paciente 
morre em equilíbrio interno, demonstra um quadro 
geral de maior tranqüilidade, porque ele teve a opor
tunidade de entrar em contato com a repulsa à morte 
e pôde confrontar os monstros arquetípicos que sur
giram nos seus sonhos, decifrando-os e entendendo a 
sua finalidade simbólica. 

Nos dois anos de visitas e observações em 
Hospices e Unidades de Cuidados Paliativos, verifi
quei um atendimento rico em minúcias. A ressalva é 
quanto à posição -de ala dos fundos- da psique e de 
seus conteúdos, do limite terapêutico estabelecido por 
esse tipo de trabalho, a respeito das manifestações da 
psique nesse período terminal. 
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