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RESUMO

Esta dissertação tem por objetivo analisar sob a perspectiva do médico, o processo de
comunicação de diagnósticos de câncer, identificando conflitos éticos que se
apresentam, não apenas na fase de informação inicial, mas também no estabelecimento
e condução do tratamento e na fase avançada da doença, como também identificar os
problemas éticos relacionados à qualidade da comunicação de más notícias. Trata-se de
uma pesquisa de abordagem qualitativa, que consistiu na realização de entrevistas semiestruturadas, analisadas a partir do método hermenêutico-dialético. Foram entrevistados
quinze oncologistas, clínicos e cirurgiões, atuantes no município do Rio de Janeiro. A
revelação do diagnóstico de câncer foi considerada pelos médicos uma difícil tarefa na
prática oncológica, especialmente quando não há mais alternativas de tratamento
curativo para oferecer ao paciente. As dificuldades estão relacionadas ao estigma da
doença e às fantasias relacionadas ao seu conhecimento, à dificuldade do profissional
em lidar com a morte, à carência de treinamento específico nos cursos de graduação, e
se mostraram independentes do sexo e do período em que o médico concluiu sua
graduação. Percebemos que na fase curativa, a necessidade do paciente conhecer o
diagnóstico, para que assim possa colaborar com o médico no tratamento é decisiva para
a revelação da verdade ao doente. Conflitos éticos foram identificados quando a família
solicita que o diagnóstico ou o prognóstico da doença não seja revelado ao paciente.
Identificamos forte influência da espiritualidade e da religiosidade nos médicos
entrevistados, especialmente das religiões que atribuem um valor de sentido ao
sofrimento e que defendem a idéia de continuidade da vida após a morte.
Palavras-chave: câncer; más notícias; relações médico-paciente; autonomia; cuidados
paliativos.

ABSTRACT

This thesis aim to examine the perspective of the physician in the communication
process of cancer diagnoses, identifying ethical conflicts that arise, not only at the
healing stage, but also in establishing and conducting the treatment and in advanced
stages of disease, and also identify the ethical problems related to quality of
communication of bad news. This is a qualitative study, which consisted of semistructured interviews, analyzed from the hermeneutic-dialectic method. We interviewed
fifteen oncologists, clinicians and surgeons, working in Rio de Janeiro. Disclosure of
cancer diagnosis was considered a difficult task for physicians in medical oncology,
especially when no alternative curative treatment to offer the patient. The difficulties are
related to stigma and the fantasies related to his knowledge, the difficulty of the
professional in dealing with death, the lack of specific training in graduate courses, and
were independent of sex and the period in which the doctor concluded graduation. We
noticed that during healing stage, the patient's need to know the diagnosis, for to it can
collaborate with the medical treatment is crucial for revealing the truth to the patient.
Ethical conflicts were identified as the family calls for the diagnosis or prognosis of the
disease is not disclosed to the patient. We identified a strong influence of spirituality
and religiosity in the doctors interviewed, especially religions that ascribe a meaning to
the value of suffering and support the idea of continuity of life after death.

Keywords: cancer; bad news, doctor-patient relations, autonomy, palliative care.
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INTRODUÇÃO

O tema dessa pesquisa, a comunicação de más notícias em oncologia, encontrase inserido no contexto das relações médico-pacientes, uma vez que se propôs a
identificar, no discurso médico, de que forma, tanto os diagnósticos quanto os
prognósticos de câncer, são revelados aos pacientes. Também nos interessou suas
implicações éticas, bem como os possíveis conflitos enfrentados por esses profissionais
quanto à revelação ou não da verdade ao doente.
Em oncologia notícias difíceis são constantemente transmitidas, uma vez que o
diagnóstico de câncer desencadeia uma série de mudanças na vida de seu portador,
sendo muitas vezes o precursor de outras tantas informações negativas que ao paciente
serão endereçadas, impondo restrições tanto na qualidade quanto no tempo de vida a ele
disponível. Se para o paciente a informação acerca de sua doença pode se caracterizar
como uma notícia impactante, para o médico também percebemos que este pode ser um
momento de difícil manejo, com importantes repercussões na sua vida pessoal,
profissional e na qualidade da relação estabelecida com o paciente e seus familiares. Por
isso, comunicar más notícias tem sido considerado uma das tarefas mais difíceis no
exercício da prática médica.
O interesse pelo tema foi em mim despertado através da prática profissional. Nos
últimos cinco anos venho desenvolvendo meu trabalho, como psicóloga na área
hospitalar, especificamente na assistência a pacientes com câncer. Tendo atuado em
duas instituições, um hospital de referência para atendimento em cuidados paliativos
oncológicos, e um hospital geral, identifiquei impasses, dificuldades e a relevância do
papel da comunicação do diagnóstico de câncer na relação médico-paciente e na
condução do tratamento. Por se tratar de instituições bastante distintas em sua prática,
em seus objetivos e na filosofia do cuidado, tive o privilégio de acompanhar diferentes
condutas quanto à revelação do diagnóstico ao paciente com câncer. Na assistência
paliativa, a verdade constituía uma prática corriqueira, especialmente quando o paciente
expressava sua vontade. Já no hospital geral, fazia-se uso com certa freqüência, da
“mentira piedosa”, à princípio para não causar dano ao paciente, sendo muitas vezes a
informação do diagnóstico revelada apenas aos familiares do doente. Empregamos aqui
a expressão “mentira piedosa” para nos referirmos às variantes utilizadas para justificar
o uso de informações com conteúdos não verdadeiros dirigidos ao paciente1. O
confronto com essas duas realidades foi sem dúvida fator decisivo para aprofundar meu
interesse neste objeto de estudo, levando-me a buscar no campo da psicanálise e da

bioética fundamentação teórica para os meus questionamentos. Na tentativa de
compreender as características do processo de comunicação de más notícias, a partir da
perspectiva do médico oncologista, iniciamos um projeto de estudo, que deu origem a
esta pesquisa.
A dificuldade na comunicação pode ser um fator inerente a qualquer situação,
onde estejam envolvidas questões de doença e morte, podendo ser agravada pelo
simbolismo da palavra câncer, pelas limitações de ordem pessoal e pela falta de reflexão
e preparo do profissional designado para a realização desta tarefa. Durante muito tempo,
dificuldades em torno dessa questão contribuíram para a prevalência da mentira, da
ocultação da verdade, ou mesmo do silêncio, como recursos para intermediarem a
comunicação e as relações com o paciente oncológico, colocando em risco a autonomia
do doente. A ocultação da verdade, utilizada pelos profissionais, embasada em
justificativas pouco convincentes do ponto de vista científico, é condizente com a idéia
popular de que a palavra câncer não deve ser pronunciada, à título de atrair maus
agouros a quem ousar nomeá-la corretamente.
Acreditamos que essa prática, ainda presente na atualidade, seja sustentada por
alguns fatores, dentre os quais podemos destacar a tradição da ética médica, associada
ao paradigma hipocrático de não produzir ou evitar todo tipo de dor física ou moral e o
significado simbólico do câncer, que associado à terminalidade, reacende em todos o
medo da própria finitude.
Partimos do pressuposto de que mudanças tanto na sociedade, com o
desenvolvimento de novas tecnologias de informação, como no campo biomédico, com
o surgimento do moderno movimento Hospice - movimento que alberga os cuidados
paliativos2 - e da bioética, estejam contribuindo para a construção de novos paradigmas
no campo da saúde, onde ganham destaque valores e regras morais associados, para
além da doença, à valorização do paciente, na realização de seus desejos e no exercício
de seus direitos.
Nesse contexto, de transição de paradigmas, acreditamos que surjam conflitos
éticos, quando ao médico cabe revelar diagnósticos e prognósticos de câncer, exigindo
deste profissional um novo posicionamento, pautado na reflexão e na atribuição de
juízos de valor.
Sendo hoje o câncer um problema de saúde pública, apresentando significativo
avanço na população, a despeito dos progressos no campo biotecnológico, justifica-se
este estudo, que trazendo à tona o discurso dos médicos oncologistas, analisado a partir
dos preceitos da psicanálise e da bioética, pretende contribuir para o enriquecimento

teórico nesse campo, apostando que, na impossibilidade de esgotar a questão, possa
impulsionar a produção de novas pesquisas em torno desta temática.

OBJETIVOS:

Objetivo Geral:

Analisar, sob a perspectiva do médico, o processo de comunicação de
diagnósticos de câncer, identificando conflitos éticos que possam se apresentar, não
apenas na fase de informação inicial, mas também no estabelecimento e condução do
tratamento.

Objetivos Específicos:

Realizar levantamento bibliográfico de como se dá o processo de comunicação
de más notícias em oncologia, considerando os critérios e os paradigmas que
determinam a forma e o conteúdo do que tem sido revelado.
Identificar e analisar os entraves e os conflitos éticos enfrentados pelo médico,
especialmente no que se refere à transmissão da verdade e à tomada de decisões e
condutas de tratamento na fase avançada da doença.
Analisar os problemas bioéticos relacionados à qualidade da comunicação de
más notícias.

Questão problema

Quais são as dificuldades e os conflitos éticos que se apresentam aos médicos,
no processo de revelação de diagnósticos e prognósticos a pacientes com câncer
avançado?

CONSIDERAÇÕES SOBRE O MÉTODO E O PERCURSO METODOLÓGICO

Nossa pesquisa se traduz em um estudo de casos, de cunho exploratório e
qualitativo, dividido em duas etapas: pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo. De
acordo com os objetivos propostos nesse projeto, consideramos que a abordagem
qualitativa é a que melhor se aplicaria à nossa pesquisa, pois entendemos com Minayo3
que o método qualitativo, cuja fundamentação é teórica, pode “[...] além de permitir
desvelar processos sociais ainda pouco conhecidos referentes a grupos particulares,
propicia a construção de novas abordagens, revisão e criação de novos conceitos e
categorias durante a investigação”3:57.
Na primeira etapa desse estudo, realizamos uma pesquisa bibliográfica, onde
procuramos identificar, através de um levantamento bibliográfico, os principais autores
que discorrem sobre o tema, inseridos na área da oncologia, dos cuidados paliativos e
no campo da Bioética. Levantando produções teóricas atuais, inseridas nesse campo de
discussão, encontramos autores4-7, que merecem destaque na elaboração teórica sobre o
tema, além de Kübler-Ross8 e Hennezel9 que, preocupadas com os aspectos
psicológicos dos pacientes com câncer, em fase terminal da doença, enfatizaram
especialmente a importância da comunicação no conhecimento do paciente acerca de
seu diagnóstico e prognóstico, para que este consiga ter uma participação ativa no
processo de sua própria morte. Importante ressaltar nosso interesse complementar por
publicações que datam da década de sessenta, setenta e oitenta do século passado, posto
que revelam o entendimento de uma época e as orientações dadas aos médicos no que
concerne à relação médico-paciente e à comunicação de más notícias. Com isso,
fizemos uma busca incessante por sebos, virtuais e presenciais, procurando encontrar
publicações que atendessem a esse nosso objetivo.
Para a segunda etapa dessa pesquisa, no campo, optamos pela realização de
entrevistas semi-estruturadas, onde se podem combinar perguntas estruturadas, isto é,
fechadas com perguntas abertas, em que o entrevistado pode discorrer livremente sobre
o tema proposto em nosso roteiro (ANEXO B)3.
Por se tratar de pesquisa qualitativa, não estabelecemos a priori a amostra.
Consideramos o alcance do número ideal de entrevistados, encerrando assim nosso
trabalho de campo, à medida que as entrevistas foram realizadas e as falas se repetindo,
num processo denominado saturação do discurso10, alcançando em nossa pesquisa o
total de quinze entrevistados.

Os sujeitos dessa pesquisa foram médicos oncologistas, de ambos os sexos, com
residência, especialização ou pós-graduação em oncologia clínica ou cirúrgica. No caso
dos residentes, foi condição necessária para a participação nesta pesquisa estar cursando
o segundo ano da residência. Não foram incluídos oncologistas pediatras, por se tratar
de uma especificidade que foge à nossa proposta, nem os oncologistas que por algum
motivo, no momento, não estivessem em contato direto com pacientes. Buscamos
entrevistar profissionais de diferentes gerações, portanto distribuímos nossos
entrevistados de acordo com o tempo de graduação em medicina, conseguindo a
participação de médicos que contam de quatro a quarenta e sete anos de formado,
distribuídos de forma equilibrada. Não atrelamos nosso estudo a nenhuma instituição
hospitalar, sendo condição necessária que o médico atuasse em consultório ou clínica de
oncologia, sabendo que a prática hospitalar é em geral concomitante ao atendimento nos
consultórios e clínicas particulares.
Nossos entrevistados foram, em sua grande maioria, integrantes ou exintegrantes de um importante centro de referência no atendimento a pacientes com
câncer na cidade do Rio de Janeiro. O fato de a pesquisadora ter atuado como psicóloga
nesta instituição, facilitou o encontro com esses profissionais, no entanto, todos os
sujeitos da pesquisa foram, desde que respeitados os critérios de inclusão e exclusão,
selecionados aleatoriamente e poucos eram do conhecimento pessoal da entrevistadora.
A apresentação, ou o convite inicial para a participação na pesquisa e concessão da
entrevista foi realizado em um primeiro momento ao oncologista pela mediação de uma
pessoa, que do conhecimento social ou profissional da pesquisadora, era também de
confiança do entrevistado. A partir desse primeiro contato e autorização prévia, a
comunicação era feita por e-mail ou telefone, quando era apresentado o objetivo da
pesquisa e então agendado o momento de realização da entrevista. Encontramos boa
receptividade por parte dos médicos, manifesta tanto na prontidão em aceitar o convite,
como na disponibilidade para a indicação e mediação de outros profissionais que
pudessem colaborar com a pesquisa. Dos convites por mim realizados, apenas dois não
responderam ao contato eletrônico via e-mail.
As entrevistas levaram em média uma hora de duração, sendo realizadas de
acordo com a preferência do médico, acontecendo no hospital e nas clínicas privadas de
oncologia. Apenas uma entrevista foi feita no consultório da própria pesquisadora.
Dividimos as entrevistas em eixos temáticos, de acordo com as categorias teóricas. A
primeira entrevista realizada foi fundamental para garantir os ajustes necessários e
reorganizar os eixos temáticos, a partir das categorias empíricas destacadas. Como

mencionamos, utilizamos perguntas fechadas e abertas, pois, considerando a fala
material primordial para captar as relações e as práticas que pontuam o cotidiano desse
contexto3, nosso objetivo era propiciar ao entrevistado condições e estímulos para que
ele se sentisse à vontade para discorrer sobre o tema livremente. Antes de iniciarmos as
entrevistas, cada entrevistado leu e assinou o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (ANEXO A), momento em que também foram fornecidos outros
esclarecimentos a respeito da pesquisa. As transcrições foram realizadas imediatamente
após o término de cada entrevista, facilitando o momento da saturação do discurso.
A análise das falas se deu em três momentos3. No primeiro momento realizamos
a ordenação dos dados e sua classificação, iniciando este processo na transcrição de
fitas. Este momento é o da leitura flutuante que é o primeiro contato com os dados
empíricos e que permite a montagem do mapa das entrevistas. Na análise do material
extraído na fala de nossos entrevistados procuramos escutar para além do dito, o que se
manifesta nas entrelinhas do discurso, nas contradições e no conteúdo não manifesto.
Por isso, o método hermenêutico-dialético, foi eleito, pois uma “análise compreensiva
ancorada na hermenêutica-dialética busca apreender a prática social empírica dos
indivíduos em sociedade em seu movimento contraditório” 3:347.
Na montagem do mapa das entrevistas, dispomos na vertical os entrevistados
organizados na forma de “corpus de comunicações”. Na horizontal, os eixos temáticos
de acordo com o roteiro proposto3:317 e, em cada quadrado assim formado, recortadas,
organizadas e coladas as respostas dos entrevistados.
No segundo momento, procedeu-se uma análise descritiva do material empírico
com a realização da leitura detalhada do mapa de entrevistas, verticalmente, objetivando
especificar cada tema dentro de cada um dos entrevistados e, horizontalmente,
comparando, deste modo os temas para cada entrevistado. A partir disto, extraímos as
categorias empíricas, posteriormente analisadas.
No terceiro momento, concluímos nosso processo de análise, com a
interpretação das falas que seguiu o método hermenêutico-dialético proposto por
Minayo3. Foi feito um confronto entre as categorias teóricas e as argumentações
extraídas dos entrevistados, que são as categorias empíricas.
A atenção para que os entrevistados não fossem identificados, na medida em que
todos pertencem a um pequeno grupo de médicos oncologistas da cidade do Rio de
Janeiro, gerou o cuidado no uso das falas, e por isso, os dados que possam contribuir
para identificação não foram citados.

Acreditando que a linguagem de um grupo ou classe é reveladora de uma
realidade, expressando o empirismo de uma prática, com essa análise buscamos
identificar as relações estabelecidas entre médicos e pacientes com câncer, os
consensos, os conflitos e as contradições presentes no cotidiano de revelações de
diagnósticos e estabelecimentos do plano de tratamento, destacando as possíveis
transformações dentro do contexto histórico que se insere nossa pesquisa.

As principais Categorias Teóricas elegidas foram:
Câncer e suas representações sociais
A relação médico-paciente oncológico
O médico, o paciente e a família
O Médico e a Morte
A Comunicação do diagnóstico / prognóstico de câncer
Protocolos de Comunicação de Más Notícias
O médico e o paciente com câncer avançado
A verdade
O Princípio da Autonomia e o Respeito à Autonomia do Paciente
Os Cuidados Paliativos

Esse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola Nacional
de Saúde Pública Sérgio Arouca (ENSP) da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), sob o
número 36/10 recebendo apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de
Janeiro (FAPERJ), de acordo com o projeto denominado “Bolsa Nota 10”, a partir de
março de 2010.

ANÁLISE QUANTITATIVA DOS RESULTADOS
Nossa pesquisa contou com a participação de quinze oncologistas, clínicos e
cirurgiões. Utilizando entrevistas semi-estruturadas, caracterizamos nossa amostra,
descrita a seguir, de acordo com as seguintes características: gênero, especialidade
oncológica, tempo de graduação, instituição onde se formou (pública ou privada),
formação acadêmica, local de atuação profissional e religião.
Com relação ao gênero, contamos com oito entrevistados do sexo masculino e
sete do sexo feminino.
Quanto à especialidade oncológica, oito são oncologistas clínicos, cinco
cirurgiões oncológicos, e dois residentes em oncologia clínica. Importante destacar que,
dos cinco cirurgiões entrevistados, três são paliativistas.
Buscamos caracterizar nossa amostra de acordo com o tempo de graduação em
medicina, variando de dois a quarenta e sete anos de formado, distribuídos da seguinte
forma: de 2 a 5 anos: 02; de 5 a 10 anos: 02; de 10 a 15 anos: 02; de 15 a 20 anos: 03;
de 20 a 30 anos: 03; e com mais de 30 anos: 03 entrevistados.
Dos médicos oncologistas participantes dessa pesquisa, doze foram graduados
por instituições públicas, enquanto três em instituições privadas. De acordo com a
formação acadêmica, um se encontra com doutorado em curso; três com mestrado,
sendo dois ainda por concluir; três realizaram sua formação no exterior; treze fizeram
residência, sendo no mínimo duas, à exceção dos residentes ainda em curso; e apenas
um realizou especialização em cuidados paliativos.
Dos sujeitos participantes da pesquisa, dez atuam concomitantemente na rede
pública e privada, em consultórios e clínicas particulares. Apenas cinco médicos
desenvolvem atualmente suas atividades exclusivamente na clínica privada. Importante
característica de nossa amostra deve ser aqui ressaltada. Nossa pesquisa foi realizada no
município do Rio de Janeiro, onde se encontra um importante centro de referência no
atendimento a pacientes com câncer, e na formação de residentes e especialistas em
oncologia. Com isso, constatamos que dos dez oncologistas participantes da pesquisa,
que atuam em instituição pública, nove pertencem ao quadro funcional desse hospital.
Além disso, dos cinco médicos que atualmente estão desenvolvendo suas atividades
exclusivamente na área privada, três são ex-funcionários, e um fez especialização na
área de cuidados paliativos desta instituição. Observamos que, do total de entrevistados,
apenas dois não tiveram em sua formação, seja acadêmica ou profissional, nenhuma
passagem por este hospital de referência.

Quanto à religião professada, identificamos um forte predomínio do catolicismo
e do espiritismo, porém outras religiões também foram citadas. Assim encontramos:
Catolicismo: 03; Espiritismo: 02; Judaísmo: 02; Perfect Liberty: 01; Umbanda: 01;
Catolicismo concomitante ao Espiritismo: 02; Ateu: 02; Agnóstico: 01; Sem Religião:
01. Os entrevistados que se declararam sem religião ou agnóstico relataram possuir
crenças.
Com relação aos temas levantados ao longo das entrevistas, foi possível destacálos, de acordo com o número de vezes em que encontramos referência no discurso dos
médicos, apontando para sua relevância, conforme descritos a seguir:
- Categoria 1: Religião e Espiritualidade - 12 entrevistados
- Categoria 2: Diferenças entre o Serviço Público e o Serviço Privado - 11 entrevistados
- Categoria 3: Impacto na Vida Pessoal do Médico - 10 entrevistados
- Categoria 4: A Relação do Médico com o Câncer - 10 entrevistados
- Categoria 5: Obstinação Terapêutica dos Pacientes - 9 entrevistados
- Categoria 6: A Relação do Oncologista com a Especialidade Médica - 7 entrevistados
- Categoria 7: O Médico como Paciente - 6 entrevistados
- Categoria 8: Falando sobre Morte com os pacientes - 5 entrevistados
- Categoria 9: Mecanismos de Defesa do Médico - 2 entrevistados
- Categoria 10: Preocupação com os Residentes - 2 entrevistados
- Categoria 11: Novas Tecnologias - 1 entrevistado
- Categoria 12: Custo dos Medicamentos / Fontes Pagadoras - 1 entrevistado
- Categoria 13: Alocação adequada de recursos - 1 entrevistado
- Categoria 14: Política Nacional de Humanização - 1 entrevistado
- Categoria 15: Conflitos Institucionais - 1 entrevistado
- Categoria 16: Outros Conflitos Éticos - 1 entrevistado
Consideramos para a análise qualitativa as dez primeiras categorias
mencionadas, abordadas a seguir, ao longo dos capítulos dessa dissertação.

Dos Capítulos

Nosso roteiro de entrevista deu corpo aos capítulos dessa dissertação, conforme
se apresentam a seguir. Acreditando na impossibilidade de dissociação do empirismo
com a teoria, optamos por apresentar os resultados a cada capítulo, atravessando assim o
percurso teórico desenvolvido, de acordo com cada tema trabalhado
No primeiro capítulo – ‘Palavras em Torno do Paciente Oncológico’discorremos sobre os significantes que permeiam o contexto do câncer, desenvolvendo
aspectos relativos à doença e suas representações, e ao médico, quanto ao enfrentamento
da morte, à espiritualidade, à escolha pela especialidade oncológica; e aos
relacionamentos desenvolvidos, no cenário oncológico, que incluem tanto a relação com

o paciente e com os familiares, como também com a instituição a qual se encontra
inserido.
O segundo capítulo – ‘O Desengano: comunicando más notícias’ - foi dedicado
ao momento da comunicação do diagnóstico propriamente dito, relacionando os
principais autores implicados no tema, as dificuldades na revelação do diagnóstico e do
prognóstico, as fantasias e crenças envolvidas nesse processo, o modelo de
comunicação protocolar; assim como o lugar e o estatuto da verdade na relação com o
paciente com câncer.
No terceiro capítulo – ‘A Bioética e as Más Notícias’ – buscamos a
fundamentação teórica da bioética, especificamente da bioética principialista de
Beauchamp e Childress, para sustentar a análise ética das implicações e das
conseqüências sobre o paciente, a partir das dificuldades na comunicação do
diagnóstico. Nesse capítulo, abordamos a questão da veracidade no contexto da ética
médica contemporânea, e também, de que forma a revelação da verdade encontra-se
inserida no campo dos cuidados paliativos.
Considerações Finais – onde resumimos nossas conclusões da pesquisa levadas a
efeito.

1 PALAVRAS EM TORNO DO PACIENTE ONCOLÓGICO

Algumas questões teóricas e conceituais necessitam ser, previamente,
examinadas. Inicialmente, a partir dos significantes que permeiam a doença oncológica,
situou-se o câncer no cenário epidemiológico e nos campos simbólico e imaginário.
Como já explicitado, para a realização das entrevistas foram estabelecidas previamente
as categorias teóricas, considerando os principais eixos relacionados ao tema,
organizadas de forma a constituir o roteiro da entrevista e posteriormente os capítulos a
serem apresentados e discutidos. Sendo o nosso foco o médico oncologista, com a
análise dos conteúdos manifestos e latentes das entrevistas foi possível identificar as
categorias empíricas que se mostraram de relevante valor. A seguir, através dos
resultados das entrevistas, apresentaremos essas categorias que apareceram e seu
entrecruzamento com as categorias teóricas elegidas, apresentando-as ao longo deste
primeiro capítulo. Dentre elas destacamos: a percepção do médico quanto ao impacto
da notícia sobre o paciente, o temor do câncer, o médico como paciente, a religião e a
espiritualidade, a escolha da especialidade oncológica, o impacto na vida do médico, as
diferenças entre o serviço público e o privado e a obstinação terapêutica do paciente.

1.1 O CÂNCER E SUAS REPRESENTAÇÕES
1.1.1 O que é o câncer?
No contexto biomédico, o câncer é uma doença que se caracteriza pelo crescimento
desordenado de células que invadem tecidos e órgãos, podendo espalhar-se para outras
regiões do corpo. Essas células, dividindo-se rapidamente, tendem a ser muito
agressivas e incontroláveis, determinando a formação de tumores malignos. As
características que diferenciam os tipos de câncer entre si são a velocidade de
multiplicação das células e a capacidade de invadir tecidos e órgãos vizinhos ou
distantes11.
Segundo Susan Sontag12, a mais antiga definição literal de câncer é a de um tumor,
uma inchação ou uma protuberância. O nome câncer vem do grego, Karkinos, e do
latim Cancer, ambos significando caranguejo e foi inspirado, segundo Galeno, pela
semelhança entre as veias intumescidas de um tumor externo e as pernas de um
caranguejo, e não pela associação da doença metastática aos movimentos do
caranguejo12.

O poder de destruição de uma formação maligna já era conhecido pelos antigos
médicos gregos, desde antes de Hipócrates. Para distingui-la dos inchaços comuns, a
que chamavam oncos, usando o termo Karkinos - caranguejo, e acrescentando o sufixo
oma, que se refere à tumor, criou-se a palavra Karkinoma, ou carcinoma, designação
ainda nos dias de hoje empregada para nomear algumas formações tumorais malignas.
A origem de Karkinos ou Karkinoma, da mesma forma que outros termos, foram
nomeados pelos médicos na Grécia Antiga através da observação clínica e do toque.
Com o avanço dos séculos, entra em uso a palavra latina para “caranguejo - câncer – e o
termo oncos começa a ser aplicado a toda espécie de tumores, sendo esta a origem de,
na atualidade, se chamar de oncologista o profissional especialista em câncer13.
Scliar14 define o câncer como uma doença associada à informação, pois começa
com uma mensagem genética anormal, que a célula vai transmitir às suas descendentes.
Nesta definição, o autor associa a doença a um modo específico de informação, neste
caso, a genética.
Considera-se o câncer um problema de saúde pública tanto nos países
desenvolvidos como nos países em desenvolvimento. Em 2005, de um total de 58
milhões de mortes ocorridas no mundo, o câncer foi responsável por 7,6 milhões, o que
representou 13% de todas as mortes. Estima-se que em 2020 o número de casos novos
anuais seja da ordem de 15 milhões11. Mantendo-se como a mais importante causa de
morte no mundo, constata-se que o número total de casos, de fato, está aumentando, em
parte pelo crescimento do envelhecimento populacional. O número de mortes por câncer
está projetado para aumentar em 45% entre 2007 e 2030, subindo de 7,9 milhões para
11,5 milhões de mortes. Esses dados estão mais diretamente relacionados aos países em
‘transição’, ou de renda média, como os da América do Sul e Ásia. Mais da metade, dos
casos totais de câncer, ocorre em países em desenvolvimento15.
No Brasil, o crescente número de novos casos é proporcional ao aumento da
expectativa de vida, sendo também considerado como o reflexo direto das mudanças
comportamentais globais, desenvolvidas especialmente a partir das últimas décadas,
como as transformações no estilo de vida, a urbanização acelerada, o estilo de consumo,
entre outros. O câncer torna-se assim uma doença diretamente relacionada aos padrões
de comportamento contemporâneos de nossa sociedade. Estima-se que o câncer de pele
do tipo não melanoma seja o mais incidente na população brasileira, seguido pelos
tumores de próstata, mama feminina, cólon e reto, pulmão, estômago e colo do útero16.
Desde 2003, o câncer tem sido responsável pela segunda causa de morte da
população, alcançando aproximadamente 17% das causas de mortes notificadas no país,

em 200711. Estima-se, igualmente para os anos de 2010 e 2011, uma ocorrência de
489.270 novos casos para o Brasil. Em nosso país encontramos diferenças significativas
de incidência da doença por região, sendo o Sul e o Sudeste as áreas de maior
magnitude, o Norte e o Nordeste com menores taxas e a região Centro-oeste, com níveis
intermediários de manifestação da doença16.
Diante do avanço da doença, foi instituída a Política Nacional de Atenção
Oncológica, que pretende atender ao objetivo de reduzir a incidência e a mortalidade
por câncer, através de um efetivo controle da doença, incluindo ações que incidam
desde a prevenção até os tratamentos de alta complexidade, passando por atuações na
área da vigilância, na formação de recursos humanos, na mobilização da sociedade, na
comunicação, na pesquisa e também na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS)11.
Considerando que ao menos um terço dos casos de câncer pode ser evitável, importante
ênfase deve ser dada à prevenção precoce, considerada atualmente como a estratégia
mais rentável em longo prazo para o controle da doença15.

1.1.2 O simbolismo do câncer

Desde seus primórdios, e ainda nos dias atuais, o câncer é uma doença que se
reveste de grande significado simbólico, associado a idéias e sentimentos de punição e
culpa. Muitas teorias psicológicas contribuíram para este pensamento, difundindo a
idéia de responsabilidade do sujeito na produção da doença, bem como na sua remissão,
seja através dos traços de caráter, como a resignação, ou pela repressão das emoções12.
Além disto, os avanços da ciência não foram suficientes para dissociar a doença de sua
mais forte representação: a de sentença de morte.
O universo simbólico em torno do câncer, no que se refere à sua nomeação, remete
a significantes que evocam conteúdo negativo: “inimigo satânico”, “doença
vergonhosa”,

“caroço”,

“massa”12:75

ou

até

mesmo,

apontando

para

uma

impossibilidade de nomeação - “àquela doença”. Quanto ao tratamento, podemos
observar um discurso próximo à linguagem militar: “o câncer é um inimigo a ser
combatido”; “o tratamento é uma luta a ser travada”; “a quimioterapia é uma guerra
química”12: 83.
No final do século XVIII, o autor de um texto sobre anatomia patológica, Giovanni
Morgagni, refere-se ao câncer, que ele via em seus pacientes e em suas autópsias, como
“uma doença muito suja”13:233.

Algumas características da doença, relacionadas ao crescimento desordenado das
células, a possibilidade de afetar qualquer parte do corpo ou até mesmo todo o corpo,
além das dificuldades referentes à detecção precoce, contribuíram para o uso de termos,
ainda encontrados nos dias atuais, como “gravidez demoníaca” e “doença traiçoeira”12.
A palavra metástase, da preposição grega Meta, que significa ‘além’ e Estase definida
por ‘posição’ ou ‘colocação’, introduzido no início dos escritos de Hipócrates, para
nomear a mudança de uma forma de febre para outra, é atualmente empregada para
especificar a característica que define o fator de malignidade da doença, ou seja, o
potencial de migrar para outras partes do corpo. Essa parece ser a marca mais
ameaçadora da doença. A idéia de algo que se encontra no interior do corpo, porém
totalmente alheio à vontade de seu portador, pode ser considerada uma das causas
geradoras de angústia frente à realidade da doença. Além disso, há nas células
cancerígenas não apenas a ausência de regras com relação ao seu crescimento, mas
também com relação à regra fundamental a que todos os seres vivos estão submetidos, a
finitude. As células malignas não morrem quando deveriam e sua longevidade pode ser
infinita13.
Sontag12 traça um paralelo entre a tuberculose, doença dominante no século XIX, e
o câncer, sob o ponto de vista das fantasias imaginárias inspiradas por essas doenças.
Embora de forma distinta, ambas estão relacionadas às paixões e carregadas de
conteúdos simbólicos, sendo a tuberculose comumente relacionada às emoções
glorificantes, enquanto que o câncer às mais vergonhosas e humilhantes. É a partir da
patologia, com o uso do microscópio, que foi possível separar definitivamente o câncer
da tuberculose, doença desde então compreendida como uma infecção bacteriana. O
câncer, a partir dos anos vinte do século XX, embora já tendo seus sintomas e sua
etiologia concebidos de forma distinta, herda a maior parte das fantasias e conteúdos
simbólicos até então atribuídos à tuberculose. Ao câncer é delegado o lugar de doença
cruel e furtiva12. Essa herança de ligações odiosas a qual o câncer está atrelado,
encontra-se ainda presente nas gerações atuais, e pode ser considerado como um dos
fatores que contribuem para perpetuar a dificuldade de se pronunciar a palavra câncer
entre pacientes, familiares e profissionais de saúde13.
Podemos também considerar o câncer como uma doença verdadeira, como aquela
que não engana, ou mesmo a que desengana, desfazendo possíveis ilusões, à medida
que revela na sua manifestação, a fragilidade do corpo, nada mais que um corpo, em
suas precariedades e limitações, que culminarão na sua finitude. Interessante
destacarmos que é justamente diante de uma doença que não ‘engana’, que se

estabelecem tantas dificuldades relativas à revelação do diagnóstico, prevalecendo
muitas vezes informações com conteúdos não exatamente claros e verdadeiros.
Sontag12 acreditava que avanços na etiologia, bem como no tratamento do câncer,
se tornariam, um dia, tão eficazes a ponto de mitigar o valor simbólico a ele atribuído.
Observamos que os significativos progressos já alcançados, especialmente a partir de
meados do século passado, que tanto contribuíram para uma onda de otimismo e
esperança frente ao tratamento e à cura das neoplasias, não foram capazes de alterar de
maneira significativa a relação da sociedade com esta doença, reforçando a idéia de que
de fato há algo humanamente intransponível e inassimilável nesta doença, que é, em
última instância, a morte.
Os dados estatísticos referentes às neoplasias malignas apontam para a gravidade
da doença, reafirmando conteúdos imaginários comumente a ela atribuídos. Assim,
podemos considerar que o câncer é uma doença, que, se por um lado é revestida de
significados simbólicos e imaginários que o associam à morte, é também, por outro,
acrescida de informações concretas que, introduzindo dados da realidade, agregam
novos conteúdos que contribuem para disseminação do medo frente à possibilidade de
seu desenvolvimento.
Sendo o câncer uma patologia que ameaça a integridade do sujeito, tanto pela alta
letalidade quanto pela capacidade sempre presente de mutilações ao longo do
tratamento, reconhecemos na sociedade contemporânea um padrão de comportamento
condizente com atitudes fóbicas frente à possibilidade de desenvolvimento da doença. O
fato de pessoas famosas, políticos ou artistas de televisão e cinema, divulgarem o
acometimento do câncer em suas vidas e seu exitoso tratamento, podem contribuir tanto
para um clima de otimismo quanto de alarde, quanto à sua expansão e crescimento na
população.

1.1.3 O medo/fobia do câncer

Outra questão que permeia esse campo está bem analisada pela psicanálise.
Freud17 diferenciou dois grupos de fobias (do Grego φόβος - medo), com relação ao
temor do objeto: as fobias comuns e as fobias contingentes. As fobias comuns dizem
respeito a um medo exagerado de coisas que todas as pessoas em algum grau também
temem, como por exemplo, a noite, a solidão, a morte, as doenças, os perigos em geral,
entre outros. Já as fobias contingentes correspondem aos medos que normalmente não
ameaçam as pessoas, como a agorafobia ou as fobias de locomoção Freud17.

Freud17 conclui que as fobias, cujo estado emocional de base é sempre a
angústia, não devem ser consideradas como um processo patológico independente, mas
sim como síndrome, pois podem fazer parte de várias neuroses. O aparelho psíquico
diante de uma idéia que lhe traz sofrimento tende a se defender. O mecanismo de defesa
utilizado pelo sujeito pode se manifestar, de forma isolada ou conjuntamente, por três
vias de comportamento desenvolvido. Um recurso utilizado é o mecanismo de
conversão, onde a quantidade de excitação provocada pela fobia pode culminar em
manifestações

corporais,

ou

seja,

sintomas

psicossomáticos.

Uma

segunda

possibilidade, mais comumente empregada, é a do esvaziamento da emoção, onde há a
manutenção da idéia, porém sem aparente emoção. Uma terceira forma do ego se
defender de uma idéia incompatível, considerada mais eficaz, mas também mais
arriscada à saúde psíquica, se dá através de uma completa rejeição da idéia do aparelho
mental e, por conseqüência, dos dados reais a ela relacionados, já que a idéia encontrase irremediavelmente ligada à realidade Freud18.
Como observamos, o temor do câncer atende a duas importantes características
das fobias tidas pelo autor como comuns, ou seja, a doença e a morte, características
essas de difícil aceitação e enfrentamento.
Podemos observar também que o temor em relação ao câncer está presente de
forma bastante expressiva entre os oncologistas, independentemente de sua idade e
tempo de formação, sendo mais diretamente verbalizado pelos entrevistados do sexo
feminino, que trouxeram referências ao medo do câncer de mama. Esta questão deve ser
levada em conta, já que lidar com algo a que se tem verdadeiro pavor reveste-se de
sofrimento psíquico não desprezível, o que pode explicar as dificuldades dos médicos
em lidar com o câncer, assim como os mecanismos de defesa empregados frente a esse
sentimento.

1.2 O IMPACTO DA PALAVRA CÂNCER: RESULTADOS DA PESQUISA

1.2.1 Dificuldade na nomeação da doença

Como exposto no nosso roteiro da entrevista, após a análise do perfil do médico,
foi colocado como tema: O Câncer e suas representações e foi solicitado que o
profissional falasse sobre o significado do câncer para ele.
Foi possível observar uma dificuldade, não desprezível, em torno do significante
câncer e sua nomeação, muito embora também tenhamos identificado médicos que se

esforçam na utilização direta deste nome, de acordo com as circunstâncias, quando na
comunicação com pacientes e familiares. Assim revelam esses médicos:
Eu falo tumor, eu não falo câncer com o doente. Eu não falo. Eu acho
feio. Acho pesado falar câncer. Aliás, eu acho o nome do Instituto
Nacional de Câncer muito esquisito. Mas eu, eu não falo. Eu digo
assim, não... Aí a pessoa pergunta: isso é câncer? Aí eu digo é. Mas eu
não gosto. Não gosto. Eu falo tumor maligno, eu falo em malignidade.
Aí se a pessoa não entende aí eu falo câncer. Porque se for uma pessoa
muito humilde, uma pessoa que não adianta a gente usar termos
técnicos que ela não vai entender, aí eu tenho que ser direta (Dália).
Eu uso o câncer e a doença. Eu uso muito aquela que o paciente passa
pra gente, como ele fala e uso os termos dele. Também é pra não
chocar. Se é uma pessoa que evita falar câncer, a gente não vai falar
câncer, para não chocar. Deixando bem claro que aquilo é um câncer,
não é um machucadinho, não é uma lesãozinha, uma massa (Cravo).

“Câncer mesmo. Câncer. Talvez, numa primeira consulta isso que eu estou
falando, a gente fale em tumor, tumor maligno, tumor benigno, mas em geral é câncer
mesmo” (Camélia).
Os médicos se preocupam em não chocar seus pacientes utilizando de pronto a
palavra câncer, parecendo ser ou uma defesa em relação à reação do paciente ou uma
sensibilidade em se ir devagar com o diagnóstico na intenção de amenizar o impacto.
Todo esse aparato lingüístico, associado à doença, bem como seus dados
epidemiológicos, apontam para as dificuldades a que o paciente começa a enfrentar,
tanto do ponto de vista físico quanto psíquico, a partir da revelação do diagnóstico.

1.2.2 O impacto da notícia no médico e no paciente

Encontramos o significante ‘impacto’, repetidas vezes, no discurso dos
entrevistados, quando abordados a respeito do que pensam causar no paciente a
informação da doença.
Ainda quando não encontramos, diretamente, a palavra impacto pode-se inferir
que a idéia presente e associada à revelação é sempre de algo potencialmente
impactante. Entendemos aqui o sentido de impactante, como algo que tem o poder de
provocar um choque19. Encontramos assim:
“Quando ele recebe o diagnóstico da doença dele, ele já fica desesperançoso. É
quase como se fosse diagnóstico de morte para ele” (Cravo).
Tem vários atestados de óbito. O atestado de óbito que vem quando a
pessoa recebe o diagnóstico, o atestado de óbito que vem com a

recidiva, o atestado de óbito que vem com o fora de possibilidade
terapêutica e o verdadeiro atestado de óbito, quando a pessoa morre
(Gerânio).

O impacto da notícia parece estar principalmente associado ao choque frente à
iminência da morte, mas não somente, pois sabemos o quanto as neoplasias malignas,
ainda que em estágio inicial, podem desencadear sintomas incapacitantes, tanto pela
doença propriamente dita, quanto pelo seu tratamento. A doença impõe limites e
desencadeia mudanças importantes na rotina diária do seu portador, tirando-o muitas
vezes do papel até então ocupado na dinâmica familiar, bem como o afastando das
atividades profissionais e de lazer. Além disso, as alterações físicas podem interferir
negativamente na imagem corporal e na auto-estima do paciente. Com efeito, é comum
observarmos quadros depressivos, acompanhados de temores e sensações de profunda
fragilidade20. Como fala uma entrevistada:

Logicamente é um impacto. Agora, é um impacto de muitas coisas. E
a principal delas, que de repente você vai ter uma sobrevida menor
que o resto da população. O impacto de vida menor, de vida mais
curta e de repente uma vida sem qualidade. Porque você vai ter que
fazer um tratamento de câncer [...] que afasta você de tudo, por
quimioterapia ou mesmo porque você não tem condição da sua reação
às medicações. Podem criar uma série de intercorrências,
complicações do próprio tratamento. Então, ou seja, você não oferta
só a cura. Essa cura é cercada de complicações também e de efeitos
colaterais. Então, eu acho que o impacto de uma qualidade de vida, de
repente e da época de tratamento, ruim. Mas o que a gente vai tentar
fazer é que ele consiga executar esse tratamento, da melhor forma
possível. Mas é um impacto, não só da doença, do câncer, como do
tratamento (Rosa).

Por outro, o câncer pode também estar associado à possibilidade de reconstrução
de sentido e significado de uma vida, permitindo a oportunidade do paciente realizar
‘resgates’ de ordem pessoal, familiar ou social. Utilizamos aqui o termo resgate, como
normalmente empregado por profissionais paliativistas, indicando a resolução de
pendências relativas aos conflitos de ordem familiar ou legal, como aposentadoria,
procurações, entre outros, bem como a realização dos desejos do doente21.
“Isso pode ser uma oportunidade de mudança de um script de vida inteira, que a
pessoa de repente agiu de uma maneira e aquilo ali, a sensação de vida ameaçada é a
grande oportunidade” (Gerânio).
Uma oportunidade. Então, tem lucros e eu falo isso para os pacientes.
Não é só perda. Tem lucros. Sua vida vai mudar. E pode mudar para
muito melhor [...] E às vezes a doença não é tão grave, a pessoa vai
ficar curada, mas é uma marca tão forte na vida das pessoas, sabe, se
livrar disso é muito difícil. É um rótulo danado. Mas tem aqueles que

conseguem refazer a vida. Eu já ouvi mais de uma vez pacientes
dizerem: “A melhor coisa que eu tive na minha vida adulta foi o
câncer. Eu refiz minha vida. Minha vida estava uma porcaria, hoje eu
tenho outro relacionamento pessoal ou tenho outra coisa profissional.
Minhas perspectivas são completamente diferentes do que eram
antes”. Então é como se me tivessem dado uma chacoalhada.Decisões
tomadas, porque teve câncer, jamais seriam tomadas se não tivesse
tido” (Lisianto).

O potencial intrínseco ao câncer de gerar intenso sofrimento parece favorecer a
associação da doença à idéia de oportunidade de desenvolvimento e aprimoramento do
sujeito que adoece. Observamos que essa realidade influencia tanto o desenvolvimento
de aspectos religiosos e espirituais, que em função da freqüência de referências no
discurso dos entrevistados serão desenvolvidos especialmente, como também dos
aspectos emocionais.
Do ponto de vista psicológico, a preocupação com o sofrimento físico e
psíquico, vivido especialmente na fase final da vida, estimulou o desenvolvimento de
novas abordagens terapêuticas dirigidas a esses pacientes, centradas especialmente no
trabalho sobre as questões existenciais universais do ser humano22.
À frente desse trabalho, encontramos o médico William Breitbart, que baseandose especialmente no desenvolvimento teórico de autores como Viktor Frankl23 e Irvin
Yalom24, médicos voltados ao cuidado psicológico de seus pacientes, incorporou ao
trabalho psicoterapêutico técnicas que valorizam e estimulam a criação e a elaboração
de sentido. Encontra-se nesse trabalho importante valor dado à associação de sentido à
existência humana, considerado este um importante e determinante fator que atuará
sobre a forma como o sujeito vai enfrentar seu sofrimento, entendendo-se que, quando
diante de uma situação difícil, a elaboração de um ‘porque’, determinará o ‘como’
enfrentá-la22. Frankl23, em sua teoria, destaca a presença de três problemas existenciais
fundamentais: o sofrimento, a morte e a culpa. Assim, desenvolveu alguns conceitos
básicos, dentre os quais destaco aqui o de sentido da vida – a vida tem sempre um
sentido, mesmo nos seus momentos finais, e o de busca de sentido – instinto primário e
motivação básica no comportamento humano. Para o autor23, embora o sofrimento não
seja condição indispensável à descoberta de sentido, existe sempre a possibilidade de
encontrá-lo frente ao sofrimento inevitável, cabendo ao sujeito a possibilidade de
transformar sua própria tragédia em um triunfo pessoal. Já Yalom24 foca o conceito de
existência, referindo-se à idéia de que nós humanos somos as únicas criaturas cuja
própria existência é um problema, e que quatro questões existenciais são
particularmente pertinentes à abordagem terapêutica, a saber: a morte, o isolamento, o
sentido da vida e a liberdade24.

O impacto existencial provocado pela realidade da doença parece afetar o
médico oncologista, despertando-lhe questões que podem contribuir para elaboração de
sentido que atribui a sua própria vida. Um médico assim reproduz essa idéia:
Você saber que de uma hora para outra as coisas mudam. É ótimo.
Isso é um dos impactos positivos. Você tem certa intolerância
positiva. Quer dizer, às vezes você está num meio, fora disso daqui e
aí quando vêem aquelas questões tão triviais, tão banais [...] você fica
com uma intolerância [...] É um desdém, mas que não é ruim.Você
lida melhor com as coisas. Às vezes você lida pior. Você não tem
tolerância mesmo com essas questões menores. A outra coisa é que
você não pode subestimar isso no teu dia a dia, como um desgaste,
como um sofrimento que você acaba absorvendo, como uma
atmosfera de dor e medo e insegurança, que você está sempre ali
inserido naquilo. Mas que se protege daquilo (Gerânio).

1.2.3 O médico, seu temor ao câncer e os mecanismos de defesa

Com relação ao temor da doença, pelo impacto que causa na vida das pessoas,
identificamos que está fortemente presente também entre os oncologistas, como falam
nossos entrevistados:

Eu também tenho medo. Eu faço mamografia anual, eu faço tudo e eu
fico morrendo de medo de abrir o resultado do meu exame. Isso é
normal para mim. Eu faço escândalo se eu acho que tem alguma coisa
eu já ligo, olha: eu achei um negócio esquisito (Dália).

“Eu, por exemplo, converso sempre. Fui fazer minha mamografia sexta feira,
falei olha, pode avisar à médica que eu sou médica, hoje é sexta, eu só vou sair daqui
quando ela me disser que o exame está bom” (Begônia).
“Eu tenho pavor de ter. Essa é que é a verdade. Tem amigo nosso, aqui da
emergência, que foi fazer o periódico aqui e descobriu leucemia semana passada. Então
aumenta um pouquinho o pavor da gente ter” (Amarílis).
Por estas falas, vemos que há uma verdadeira fobia entre os profissionais e
logicamente, para contorná-la, além de exames repetidos, há utilização de mecanismos
de defesa.
É por este motivo que o impacto, inerente a quem ouve uma informação
diagnóstica de tal ordem, deve ser mais atentamente destacado quando o paciente é um
médico, seja ele de especialidade oncológica ou não. Nesse caso, as repercussões são
distintas e as reações parecem ser mais exacerbadas. Além disso, podemos notar o
quanto parece ser difícil o manejo da relação médico-paciente. Percebemos a atenção
dedicada ao tema, nas respostas encontradas:

O usual é até médicos e etc, quando você fala do prognóstico, eles
tangenciam, não querem saber e não querem de fato se confrontar com
a realidade. É surpreendente quando você vê os médicos fazendo isso
e não é pouco comum. Médicos às vezes, cirurgiões que operam
câncer de pâncreas chegam aqui com câncer de pâncreas metastático,
que é normalmente o perfil do paciente com câncer de pâncreas, você
diz que vai fazer um tratamento paliativo, que não tem cura, não sei o
quê e eles se iludem que aquilo vai durar muito tempo... médico, quer
dizer que é fácil ter o acesso à informação, tem a experiência prévia,
tem tudo... então é uma negação mesmo (Camélia).
Existe sempre uma preocupação muito grande, já que isso vai haver o
comprometimento com a atividade profissional. Muitas pessoas, enfim
a doença não interfere nisso diretamente, mas enfim, o médico se
sente como um excluído imediato ao ser comunicado o diagnóstico.
Ele tem muito preconceito diante da questão da informação para os
colegas. Quer dizer, como é que isso vai ser enfrentado e o
conhecimento pelos colegas. Existe um preconceito gigantesco com
esse diagnóstico, que ele vai ser discriminado, que mesmo numa fase
em que ele está apto, ele imediatamente vai ser desqualificado. Então
é como se ele tivesse um rótulo daqui, quer dizer, eu sou um
condenado, não posso ser confiado como um profissional. Então essa,
eu acho que é um aspecto mais difícil do cuidar dos médicos, lidar
com o diagnóstico. Quer dizer, viver na idéia de paciente,
principalmente com esse rótulo. Eu acho que isso é mais difícil. É, o
peso do diagnóstico é muito difícil (Monsenhor).

A experiência de estar no lugar de paciente, tendo algum conhecimento e prática
médica diferenciados da maioria das pessoas, ainda que não seja especificamente sobre
a doença que lhe acomete, faz do médico um paciente peculiar. Sentimentos de baixaestima e minusvalia são, com freqüência, encontrados nesses pacientes. Parece que
nesse caso, entre ser médico e paciente, só existe uma possibilidade, ou se ocupa o
status social de pessoa que cuida e cura, ou o da pessoa que, demandando cuidados,
aspira ser curada. Encontramos na literatura dados que ressaltam a dificuldade do
médico de reconhecer a gravidade de seus sintomas, chegando a desvalorizá-los, quando
no encontro com seu colega. Parece haver nesses pacientes a preocupação de oferecer
sua própria leitura dos sintomas identificados, na tentativa de reforçar seu conhecimento
e de demonstrar que ele próprio sabe fazer seu diagnóstico, além da tentativa de auxiliar
o colega nessa tarefa médica. No que se refere à relação estabelecida entre ambos,
algumas características merecem atenção, pois o médico paciente, em geral, pode
assumir uma atitude crítica com relação às condutas adotadas pelo médico que o atende,
enquanto este parece apresentar um receio maior quanto à possibilidade de cometer erro
médico, fatores esses suficientes para tornar esta relação especialmente delicada25.
Em relação aos mecanismos de defesa, o de negação parece estar com freqüência
presente entre os médicos, conforme relato acima. Entendemos que nesse caso, o fator

conhecimento, no sentido técnico, cognitivo, em geral, maior nesses profissionais,
interfira sobremaneira não apenas no adiamento da decisão de procurar um colega,
como também no processo de elaboração e aceitação da doença, que deve ser feito pelo
sujeito, a partir da confirmação diagnóstica. Dois motivos básicos justificam esse
comportamento e devem ser destacados: ter o conhecimento das implicações, muitas
vezes assustadoras, de seus sintomas, e o orgulho profissional, que faz com que o
médico se julgue apto a exercer a responsabilidade de diagnosticar sua própria
enfermidade. Este último aspecto está atrelado à imagem idealizada do médico
onipotente e super poderoso, que não depende de ninguém para tratá-lo25.
Outros
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comportamentos de aproximação ou de afastamento do objeto, permeados por grandes
paixões ou por um distanciamento afetivo, ou ainda por um esvaziamento dos conteúdos
comumente associados à doença. Assim nos mostram alguns entrevistados:
A gente subestima o impacto. Isso talvez superestime a nossa
capacidade de lidar com isso e subestime o impacto. Isso eu costumo
falar com os residentes. Aqui está todo mundo doente. Todos. Todos.
Os que estão em cuidado e os que estão sendo cuidados. [...] eu falo
isso, não se angustie com aquilo que é a tua matéria prima de trabalho.
Já pensou se você ficar angustiado com aquilo que é o teu objeto de
trabalho? Se isso acontece, mude de trabalho. Porque não pode. Você
tem que olhar aquilo como uma oportunidade (Gerânio).

“Eu sou fanático por cuidados paliativos, se eu não trabalhasse
com isso talvez não fosse feliz. As pessoas acham isso muito
estranho, mas não tenho dificuldade nenhuma em lidar com isso.
Eu tenho uma couraça, não é? Uma forma de interpretar. Não
sei” (Cravo).
Pra mim o câncer é mais uma doença. Assim, mais uma como todas as
outras. É realmente assim, na minha cabeça eu trato uma doença como
todas as outras [...] o câncer pra mim é uma doença como qualquer
outra. Uma doença que leva à morte é verdade, como todo mundo vai
morrer um dia. Ou não. Uma pessoa pode ficar curada (Orquídea).

Essas dificuldades, além de afetar a vida pessoal e profissional do médico,
influenciam também a qualidade da relação médico-paciente.
A cobertura mediática apareceu espontaneamente ao levantarmos este tema da
representação do câncer, já que ao se falar claramente, de algum modo esta questão
poderia ajudar tanto na prevenção como na revelação da doença.
Encontramos essas indicações nas falas de alguns entrevistados:

Eu acho que o câncer hoje está mais na mídia. Hora porque pessoas
conhecidas têm o diagnóstico [...] Eu acho que tem o lado ruim e o
lado bom. Não tem tudo só bom ou ruim nessa história. Se isso se
reverte em mais cuidado com elas mesmas, se as pessoas deixam de
fumar mais por isso, se elas comem melhor, se elas têm mais atividade
física, ótimo. O resultado final vai ser bom. As pessoas chegam muito
com a sensação de que o câncer está aumentando. E de fato está
aumentando. É verdade (Gerânio).

“Então agora com a história do nosso vice-presidente, que também está se
arrastando é visível para todo mundo, então, eu não posso fazer um tratamento também
experimental, não?” (Camélia).
Está mais na mídia. Tem o apelo do ator, do cantor, da atriz [...] tipo,
por exemplo, o paciente que tirou um melanoma. O dermatologista diz
que está tudo bem, mas alguém falou: não, mas você já foi ao
oncologista? Aí ele vem aqui. Às vezes não tem nem o que fazer.
Você explica que não, que está tudo certo [...] então você vê muito
medo de ter câncer. Minha mãe teve câncer, será que eu preciso fazer
algum exame? É uma que é mais falada hoje. Mesmo ainda com todo
tabu tem mais conhecimento... (Begônia).

Pode-se inferir pelas falas que a cobertura da mídia, de algum modo, pode até
ajudar, mas também pode atrapalhar, já que alguns casos emblemáticos têm servido para
os pacientes solicitarem tratamentos fúteis na esperança de obter uma sobrevida maior
ou mesmo a cura. Apesar de reconhecerem que a mídia pode ajudar na procura, este
fator não parece ter peso entre os médicos, já que suas falas anteriores mostram que a
dificuldade em falar sobre o diagnóstico de câncer continua.
1.3 SOBRE O MÉDICO
1.3.1 Falando da própria morte
A morte é um evento natural do ponto de vista biológico, constituindo-se um
fato a qual todos os seres vivos estão destinados. Ao homem cabe a sua consciência,
para além da capacidade instintiva de reconhecer um perigo que ameace sua vida e que,
portanto, deva ser evitado. O ser humano sabe sobre a inexorabilidade de sua morte e,
por isto, esta se torna um problema para ele26. A morte é um evento a qual não
encontramos precedentes, não havendo experiência anterior capaz de fornecer o
conhecimento necessário ao seu enfrentamento. Esse pode ser um dos fatores que
contribuem para despertar sentimentos de angústia e medo frente à sua iminência. Além
disso, o receio de que ela venha acompanhada de dor, sofrimento e solidão contribuem
para o seu caráter aterrorizante na atualidade27. O problema da finitude humana se torna

assim uma questão existencial, central à espécie humana, perpassando toda a história da
humanidade e, não cabendo o seu predomínio a nenhuma ciência específica, vários
campos do saber buscam desenvolver teorias para compreendê-la28.
A medicina, enquanto um campo de prática baseado em saberes científicos,
ocupa-se diretamente com a morte, buscando incessantemente novas tecnologias para o
domínio de doenças e outros agravos, e seus profissionais, como os demais na área da
saúde, são os que mantêm mais contato com a morte ao longo de suas vidas, convivendo
diariamente não apenas com a morte, enquanto a cessação da vida, mas com todo o seu
processo de dor e sofrimento, que às vezes a precede. No campo da psicanálise, da
filosofia e da antropologia, encontramos inúmeras produções, que enfocam os aspectos
existenciais, culturais e históricos a respeito da morte.
O comportamento do homem frente à morte, manifesto ao longo do tempo pelas
sociedades ocidentais, foi apresentado por Ariès, demonstrando que a morte é um
evento construído socialmente, a partir de características culturais e históricas de uma
época. De acordo com suas pontuações, mudanças gradativas, porém significativas
ocorreram desde a Idade Média, quando a morte vivida publicamente com dignidade e
resignação, passa a partir do século XX, ao âmbito privado, sendo desde então
intencionalmente escondida, medicalizada e, se possível, restrita ao âmbito hospitalar.
Importante destaque é dado pelo autor a esse movimento, característico do período
moderno, de afastamento da morte do cenário cotidiano de vida da sociedade, marcado
pelo silêncio aos moribundos, pela repressão das emoções do luto e pela transferência
do local da morte, do lar, na convivência de familiares e amigos, para o leito hospitalar,
onde predominam a presença de profissionais especializados.
Outros estudos também se dedicaram ao tema. Norbert Elias26 , como Áries,
ressalta que, de fato, a morte era na Idade Média um assunto muito mais aberto e
presente, no discurso das pessoas, do que o é na atualidade. Ilustrando esse padrão,
destaca a atitude de nossa sociedade atual, com relação à relutância frente à
familiarização de crianças com os rituais fúnebres. Para esse autor, o processo
civilizador alterou não só o modo com que as pessoas enfrentam a morte, mas também a
própria maneira de morrer, reforçando atitudes de recalcamento da morte, nos planos
individual e coletivo.
Do ponto de vista individual, singular a cada sujeito, encontramos no campo da
psicanálise, importantes contribuições que merecem destaque. A questão da morte
atravessou toda a obra psicanalítica, estando presente em Freud ao longo de sua vida,
através de experiências dolorosas de doença e perda de familiares que, certamente muito

contribuíram para suas elaborações teóricas. Dentre elas, possivelmente a de maior
impacto sobre o tema, seja a afirmação29 de que na instância do aparelho psíquico,
conhecida como inconsciente, a camada mais profunda de nossa mente composta de
impulsos
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Inconscientemente, cada um de nós está absolutamente convencido de sua imortalidade,
tornando-se assim difícil para o eu imaginar a sua própria morte, ou o seu
aniquilamento. Freud prossegue afirmando, que do ponto de vista inconsciente, o
comportamento do homem com relação à finitude humana, permanece praticamente
inalterado desde os tempos primevos. É somente a partir da constatação da morte do
outro, seja alguém do convívio próximo ou não, que o eu se depara com a possibilidade
concreta de sua morte. Nesse caso inúmeros mecanismos de defesa psicológicos podem
ser acionados.30 retoma um dito popular, de que “o homem não pode olhar diretamente
tanto para o sol quanto para a morte”. Trata-se de uma frase que remete à
impossibilidade humana de se deparar a todo instante com a morte, precisando para tal
de anteparos, muitas vezes relacionados à negação. Hoje, na atualidade, muitos recursos
estão disponíveis para esse fim. A crença na imortalidade, sustentada pelo progresso
científico, contribui para a negação da morte, anestesiando o homem do século XXI28,30.
Quando a morte se faz inevitável, é comum a tendência de se interpretar o fato
como se fosse um azar, um caso fortuito, e não uma necessidade da natureza17. Freud
também aponta para características culturais que complementam esse comportamento,
como a tendência a adotar uma atitude especial com relação ao morto, que passa a
ocupar no discurso social um lugar de perfeição e idealização, assim como a reação
frente à perda da pessoa amada. Nesse caso17, chama a atenção para intensidade da
reação manifesta por quem enfrenta a perda de uma pessoa querida, acrescida por
sentimentos conflitantes para com o morto. A morte de quem se amou é vivida também,
com freqüência, de forma ambivalente. Sendo o amor e o ódio sentimentos coexistentes,
é possível que em algum momento o desejo pela morte da pessoa amada tenha se dado,
ainda que de forma inconsciente. Assim, à dor pela perda são também acrescidos
sentimentos de culpa difíceis de suportar, que podem conferir um fator complicador ao
luto28. O luto, vivido pela morte de quem se estima, é um doloroso teste de realidade, na
medida em que o objeto amado não mais existindo, demanda que toda a energia
investida seja retirada e reinvestida em outra relação. O processo de luto não deve ser
encarado como uma condição patológica, prescindindo portanto, de qualquer espécie de
intervenção médica, cabendo ao fator tempo o mérito pela sua solução17.

Sendo a consciência da morte reavivada a partir da morte do outro, Freud17
acreditou que a guerra, como um importante teste da realidade, contribuiria para o fim
desse tratamento convencional da morte, ou seja, sua negação. Hoje podemos ver que
isso não foi possível, mas acreditamos que a exposição excessiva à morte e ao luto pode
afetar o sujeito de forma irreversível na maneira como ele lida com a morte e, em última
instância, com a própria vida. No caso dos médicos oncologistas esse é um aspecto que
deve ser especialmente delineado, pois esses profissionais em função de sua rotina de
trabalho estão constantemente expostos à realidade da morte, impondo-lhes uma
condição de eterno processo de luto, onde a cada dia novos vínculos precisam ser feitos,
enquanto outros serão desfeitos.
Entre os oncologistas, encontram-se também presente o medo da morte, tanto do
fato em si, como do processo, bem como a dificuldade de racionalizá-la. Assim
encontramos:
Eu tenho muito medo da morte. Minha morte, a morte das pessoas que
eu amo [...] a minha morte é uma coisa que eu não consigo nem
analisar como seria minha morte. Eu tento racionalizar a minha morte.
Será que eu vou estar pensando... que coisa chata vai ser. Eu vou ficar
lá parado? Muito difícil (Cravo).
A morte para mim são os implicadores de uma situação. Então, por
exemplo, a morte para mim, eu me preocupo como vão ficar meus
filhos. Como qualquer coisa que a gente deixa nessa vida. Mas assim,
a minha morte eu só não quero sofrer. Se eu puder ter todo o meu
cuidado assim, de que, alívio do meu sofrimento, não só quando eu
falo alívio do sofrimento sintomático, mas o alívio psicológico. Pôxa,
eu já vivi e, que essas coisas que eu vou estar passando, não seja para
sofrer, fazer o meu corpo sofrer ainda mais. É isso que eu quero,
alívio. Se eu conseguir ter conforto e alívio, eu acho que a morte é
muito melhor. Eu acho que deve ser assim, nunca morri. Mas eu acho
que deve ser assim. Porque é isso que eu vejo todo dia. Eu quero uma
morte com conforto. E quando eu falo alívio não é só de sintoma.
Porque não adianta nada você estar em coma, sem sentir nada. Eu
acho que o alívio de sofrimento social, que é isso do, como é que vão
ficar meus filhos e o quê que eu vou deixar. Quais são as pendências
que eu estou deixando. É o alívio social, o alívio físico e o alívio
emocional. Meu Deus! Ah! Encerrei tudo que eu tinha que encerrar,
eu quero estar feliz comigo mesma. Na hora. Nessa hora (Rosa).
Não, sinceramente da minha parte eu não tenho muito problema, mas
eu acho, eu tenho dificuldade em aceitar a morte de um ente querido.
Eu tenho dificuldade. Assim, eu sei que eu trabalho com isso, que a
gente procura tentar confortar as outras pessoas, mas assim, quando
chega na minha vez, eu tenho dificuldade [...] é diferente. Eu acho
assim, eu não lido muito bem com perdas... eu até modifico o que eu
disse, eu acho que depende muito da situação. Porque, por exemplo,
se for para perder um ente muito querido por acidente, eu vou lidar
muito mal. Vou lidar muito mal. Mas se for para perder um ente
querido de câncer, a pessoa já sofreu com o tratamento, já sofreu com

a progressão da doença, está tendo dor, está tendo falta de ar. Chega
um determinado momento que não dá mais, que você percebe que já
chegou, que já passou da hora na verdade. Tem esse dois lados
(Azaléia).
Pessimamente. Eu, eu, eu fico muito triste, meu sogro morreu há duas
semanas e era uma pessoa super alegre. Apesar d’ele já, já estar senil,
acamado, muito difícil. Muito difícil, por exemplo, lidar com a... eu
que tive que contar para a minha filha de nove anos, que o avô tinha
morrido. Então foi muito difícil. A gente chorou. Ela chorou muito
também, não quis ir ao enterro. No fundo no fundo eu não gosto que
ela vá entendeu? Eu não gostaria. Mas eu abri essa possibilidade e
achei ótimo que ela não quisesse ir, porque seria mais doloroso para
mim vê-la lá (Dália).

Acompanhar o processo de morte de alguém pode ser especialmente doloroso,
além da dor da perda, por remeter o sujeito expectador à idéia de sua própria finitude.
Essa experiência é relevante para os oncologistas, com repercussões na vida profissional
e pessoal desses médicos, cuja experiência constante com a morte, os impele a pensar
com freqüência sobre sua própria morte. Esse fato pode também se caracterizar como
uma oportunidade. Comumente vemos atribuído à morte a capacidade de estimular a
reflexão sobre o sentido da vida, dando a esta novos significados. Especialmente no
campo filosófico encontramos autores, como Heidegger, Sartre, Schopenhauer, e Freud,
que viam na morte, ou na sua iminência, a possibilidade de ensinamentos sobre a vida,
possibilitando a esta, novos direcionamentos30.
Essas experiências ganham uma conotação de tamanha importância quando se
trata de médicos oncologistas, pelo constante confronto com o sofrimento e a morte e
não passam despercebidas nem mesmo pelos seus familiares, podendo despertar
diferentes reações frente à emoção vivida. Como nos esclarece esses entrevistados:

Olha, ela é uma constante na minha vida. Ela é uma constante. Teve
uma época que eu me lembro, fico até emocionada, mas foi um tempo
que eu andava no Rio de Janeiro e eu era assistente ainda [...]. E aí eu
andava no Rio e dizia: nossa, o Rio parece um grande cemitério para
mim. Em todo lugar que eu passo num prédio, eu lembro que aqui eu
fazia visita domiciliar [...] então, eu lembrava muito bem das
residências, dos pacientes [...] Mas assim, a morte, ela me ajuda a
viver. Acho que é basicamente isso. Quer dizer, toda vez que eu vejo
alguém, quer dizer mesmo num diagnóstico, mas alguém, às vezes que
eu sei que a morte é inevitável, ela só me lembra o tempo todo de que
isso vai acontecer com todo mundo e que eu tenho que ter a melhor
vida que eu puder ter. Então, acho que assim, é um privilégio do
oncologista. Nem todos conseguem entender este privilégio que é
você ter esse aprendizado que a gente está falando que algumas
pessoas dão uma virada na vida em função do diagnóstico. A gente
tem o privilégio de ver isso no outro e não exatamente na gente [...]
(Camélia).

Você tem muitos pacientes que você acompanha durante muito tempo
e isso é muito doloroso. Muitos pacientes que conhecem sua família.
Você chega em casa e sua mulher pergunta: como vai fulano? Muito
próximo. Se mistura. E as pessoas vão morrendo, vão sumindo [...]
Tem situações muito dolorosas, muito dolorosas [...] Meu consultório
anterior era no décimo terceiro andar de um prédio e a sensação que
quando o paciente saía pela porta, a vontade era de sair pela janela,
sabe. Cansaço, de um desânimo, de uma dor, sabe, de ouvir, nossa,
muito difícil, muito difícil. A vida do oncologista é muito dura.Você
tem que ser um pouco super-homem para agüentar isso tudo [...] Isso
tudo perturba muito você e a sua vida, sua vida privada. Não passa de
graça, não passa despercebido, e hoje eu sou menos super herói que eu
fui no passado. É mais difícil ver o sofrimento (Lisianto).

Encontramos também um grupo de médicos que aparentemente não encontram
dificuldades com essa questão, mas a deslocam para outras formas de morrer a sua
própria morte, como podemos observar:

Eu encaro a morte muito bem. Eu acho que até isso talvez seja o
motivo d’eu ter uma facilidade em fazer oncologia. Eu vejo a morte
como uma situação natural, que a gente tem que enfrentar. Como a
única certeza que a gente tem na vida, que um dia vai morrer [...] é
sempre muito mais traumática, muito mais difícil de aceitar, quando
não é esperada. Quando você tem muitas coisas ainda a fazer na vida.
Quando é uma faixa etária ainda mais jovem (Lírio).
Na verdade, a partir do momento que você encara a morte como um
evento natural para você, é obvio que se um parente meu morrer eu
vou ficar muito mal, já fiquei. É obvio que se meu pai morrer eu vou
ficar triste. É obvio que se a minha mãe morrer eu vou ficar triste. Mas
eu encaro muito a morte como um evento natural. Eu me treinei a
pensar assim. Você vai pensando assim. Você tem que aceitar que as
pessoas morrem. Elas nascem e morrem [...] O aceitar não ficar
curado é que a gente tem que entender que todo mundo vai morrer um
dia, independente da idade (Orquídea).

Reiterando a idéia de que diante da morte, o investimento e o cuidado com a
vida podem ser reavivados, fechamos esse tópico, embora este tema atravesse todo o
trabalho, com a fala de um entrevistado:
[...] A gente não precisa se preocupar com ela (a morte), porque ela
virá. Preocupe-se com a vida, porque é o que você realmente pode
reger. Agora com a morte, deixa que isto não é da sua competência.
Então viver bem que é a nossa tarefa (Gerânio).

1.3.2 A Oncologia como escolha e o Impacto na Vida do Médico
A relação do oncologista com sua especialidade médica ganhou relevância no
discurso de nossos entrevistados. Dois aspectos foram destacados e merecem especial

atenção: a escolha pela especialidade oncológica e seu impacto na vida pessoal,
emocional e familiar do médico.
Dos quinze médicos entrevistados, sete fizeram alguma referência à opção pela
oncologia, levantando questões que reforçam a idéia de que essa escolha não foi, de
forma alguma, determinada fortuitamente. Como enfatizam esses entrevistados:
Eu diria que eu tenho uma vocação para tratar, para acompanhar e
lidar diretamente com pacientes portadores de câncer. Eu não tenho
dificuldade tanto da parte técnica profissional, como emocional. Eu
consigo suportar bem essa situação. Eu reconheço que não é fácil,
envolve uma série de dificuldades, mas é uma situação que eu consigo
superar bem, enfrentar bem (Lírio).

“Para mim é um privilégio trabalhar na área da oncologia. Desde a faculdade era
o meu objetivo. Era a minha meta, eu existo para poder estar atendendo” (Antúrio).
Não é rara a associação da profissão médica a atributos vocacionais do sujeito
que a exerce. A medicina, sendo talvez uma das profissões mais antigas da história da
humanidade, é normalmente relacionada a comportamentos virtuosos por parte de seus
profissionais que, de acordo com a expectativa social, é alguém que por opção dedica
sua vida ao bem-estar e à salvação das pessoas31.
A palavra vocação deriva do latim vocare, que significa chamar. Em geral é um
termo empregado para expressar a sensação de ser chamado por uma força externa para
a realização de algo. A idéia de uma determinação externa sobre o sujeito é central para
a compreensão desse significante32.
A vocação médica geralmente é manifesta através de um desejo que acompanha
a pessoa, ao longo de sua vida, podendo receber influências pela identificação aos pais,
por um amigo da família médico, ou mesmo pelo médico da infância. Vários motivos
podem ser atribuídos à escolha pela profissão médica, como a afinidade pelas ciências
biológicas, o amor ao próximo, o desejo de praticar o bem, a atração pelo poder, entre
outros32. De toda forma a escolha não se dando aleatoriamente, encontra-se determinada
também por conteúdos inconscientes. Encontramos em Freud o conceito de sublimação,
que explica o quanto uma característica humana, mais relacionada aos processos
instintivos, de sexualidade e agressividade, pode ser transformada em atitudes nobres
exercidas através da profissão, da criatividade e da arte.
Os estudos de Missenard, citado por Júlio de Mello Filho32, apontam três grupos
de motivações determinantes na escolha pela carreira médica:
- Interesse Humanitário: desejo de cuidar, se dedicar, prazer por contatos e reparar.

- Interesse Científico: pela biologia; desejo de experimentar, de transgredir, associado
ao gosto do saber, do voyeurismo, da curiosidade de ver detalhes do corpo humano.
- Interesses Socioeconômicos: interesse pecuniário, posição social, busca de prestígio e
de segurança pessoal.
A escolha pela especialidade é comumente um processo mais aberto, onde,
embora também determinado por ideais e aspectos inconscientes, ganham relevância
características pragmáticas da profissão. A influência parental, marcada pelas
identificações, costuma ser importante fator determinante. Uma entrevistada, cirurgiã de
mama e gineco-oncológista, reafirma essa hipótese ao falar de suas preferências e de
como o modo de se relacionar com as pacientes pode ter sido influenciado pela atuação
de seus pais:
Eu gosto de tratar paciente, paciente mulher. Eu gosto de tratar da
mulher [...]. Paciente do meu consultório, eu tenho esse tipo de
comportamento. Mas isso é meu, isso não foi ensinado. Talvez tenha
sido ensinado pelo meu pai, pela minha mãe que são médicos e que eu
vejo o modo deles lidarem com os pacientes [...] os dois são gineco.
Meu pai e minha mãe [...]”.

O lugar que a doença ocupa no imaginário social, associado às suas
características reais, parece influir no motivo determinante pela escolha, especialmente
se considerarmos os desejos altruístas, relacionados à prática do bem e à ajuda do
próximo carente de cuidados. Essas características ainda imputam ao médico
especialista o lugar de controle e poder ao longo do tratamento. Destacamos aqui o
discurso de nossos entrevistados, ambos residentes:
“O principal motivo por eu ter feito oncologia é porque eu gosto de tratar de
pessoas que precisam. Eu queria uma especialidade que eu pudesse realmente resolver
problemas, tratar de pessoas doentes. E eu acho que é mais assim a oncologia”
(Azaléia).

Eu já tinha essa idéia de que eu queria fazer oncologia desde a
faculdade, por ser uma especialidade clínica e aí você ter essa
facilidade de você ser aquela pessoa que vai ver várias coisas ao
mesmo tempo. Você às vezes faz todo o possível e até o impossível
pelo paciente [...] e eu como eu tinha falado é uma especialidade que
reúne muita coisa técnica [...] então às vezes é interessante o
oncologista, como é aquele que está organizando tudo, às vezes ele
pode ficar até sobrecarregado nas tarefas (Girassol).

Outro motivo, que subjaz à escolha pela oncologia, parece estar relacionado à
questão da morte. Reações de diversas qualidades, tanto de aproximação, afastamento

ou tentativa de controlá-la podem estar atuando de forma consciente e inconsciente,
além de experiências passadas de doença na própria pessoa ou com familiares. Alguns
entrevistados enfatizaram essa idéia:

Eu resolvi fazer oncologia numa época em que as limitações
terapêuticas eram muito maiores. Mas eu acho que a idéia, quer dizer,
isso veio, começou a se materializar em dois aspectos. Primeiro que
antes de decidir por fazer oncologia, a minha idéia, a visão da doença
hematológica que podia ser definitivamente curar, então a idéia do
transplante se colocou primeiro, quer dizer, a idéia de que eu
realmente, quer dizer, havia a possibilidade de modificar a história
daquelas pessoas. Então esse desafio, a idéia de poder vencer a morte
prevaleceu. Era o meu objetivo principal, quer dizer, primeiro eu
poderia vencer a morte. Essa foi a primeira etapa. Isso não foi embora,
quer dizer, aí toda vez quando surge um diagnóstico novo, de uma
doença em que existe a possibilidade de cura, esse desafio ainda me
deixa, me estimula muito. Quer dizer, diante de um paciente que tem
uma doença potencialmente curável, eu acho que isso é um estímulo
muito grande, no sentido de preservar a vida. Eu acho que o sentido da
morte tem muito sentido para mim, no sentido que ela se opõe à vida e
eu acho que isso existe também muito da formação [...] Eu acho que
isso sempre foi muito ligado e é claro e eu não tenho dúvida nenhuma
que isso tem muito a ver com a idéia de que, enfim eu briguei muito,
eu acho que porque eu realmente participei muito do tratamento do
meu pai e acho que enfim, eu contribuí muito para que a sobrevida
dele fosse com melhor qualidade principalmente pelo fato dele se
sentir apoiado comigo do lado dele (Monsenhor).
Desde o terceiro ano da faculdade. Eu queria fazer hematologia e
oncologia. E na realidade eu queria fazer hemato e onco pediátrica.
Depois eu voltei para trás. Perdi uma criança com sete anos de uma
púrpura, que era uma doença benigna hematológica. E aí eu disse,
nunca mais quero saber de criança doente. Não tenho condição de
tratar criança doente (Begônia).

Outros fatores que devem ser considerados decisivos na vocação médica de uma
maneira geral, e particularmente à especialidade oncológica referem-se às questões da
onipotência e do desejo de reparação. A onipotência é palavra chave quando se trata de
doença e morte, dois grandes mistérios da humanidade, sendo o curso médico a
possibilidade de outorgar ferramentas para o seu enfrentamento. O conceito de
reparação vem do campo da psicologia e foi definido por Melanie Klein, na década de
cinqüenta do século XX. Podemos entendê-lo como o ato de corrigir um mal que
infligimos a nós mesmos ou a alguém, sendo este considerado uma ação nobre e
valorizada socialmente32. Esta é uma necessidade psíquica inconsciente, de corrigir um
dano, que pode ser real ou imaginário. Com relação à idéia de reparação uma
entrevistada sintetiza:

A gente quando escolhe ser médico, a gente tem uma, uma... Como é
que chama? Uma ânsia de querer ajudar, no sentido de resolver. E o
cirurgião mais ainda. Então a gente quer resolver. Então, quando a
gente se depara com o diagnóstico de câncer, a gente se repara com...
Se depara com uma dúvida. Isso foi uma coisa que eu aprendi também
na minha vida médica. O câncer, não é uma doença que a gente, a
princípio, possa acreditar numa cura, assim de 100% de 90%. A gente
propõe o tratamento, mas espera que uma série de fatores atuem junto
com esse tratamento para o paciente ficar curado (Dália).

A escolha pela oncologia, associada ao envolvimento do médico com sua
especialidade, provoca efeitos na sua vida pessoal, que podem se estender ao âmbito
familiar, especialmente nos filhos. A proximidade com a morte, ainda que experienciada
no outro, pode determinar a forma com que esses profissionais administram situações
rotineiras da vida, e freqüentemente é associado à oportunidade de desenvolvimento
pessoal. Alguns entrevistados assim falaram:

Eu falo muito de morte com a minha família. Acho que falo até
demais. Que minhas filhas falam que é a minha frase. [...] Falaram,
mãe sabe qual uma frase que a gente liga a você? Que a única coisa
que a gente sabe quando nasce é que a gente vai morrer. [...] Mas eu
sou uma pessoa que convivo com a morte vinte e quatro horas por dia.
Então o quê que acontece? Para mim, a morte me preocupa muito.
Então hoje eu tenho seguro de vida, hoje eu tenho todo aquele fóbico
[...] não faço dívida, nem de crediário. [...] Eu tenho o tempo todo
pensando que, se eu morrer amanhã o quê que vai acontecer? Isso eu
faço toda hora. Aquilo que você se preocupa de deixar um testamento
só quando você está mal, para mim não existe isso. Eu penso nisso
todo dia. Todo dia (Rosa).
Eu acredito que eu cresço como ser humano. E é até interessante, que
me perguntaram uma vez, quando eu vim trabalhar aqui, se eu me
tornei uma pessoa mais triste. Eu falei, pelo contrário [...] hoje eu sou
uma pessoa mais feliz, porque eu valorizo mais a vida. A gente vê
tanta desgraça aqui, que a gente passa a valorizar mais a vida e viver a
nossa vida mais plenamente. Passo a valorizar mais os amigos, minha
família. Diante do que a gente encontra aqui [...] Então a troca é essa.
Eu acho que eu me torno uma pessoa melhor. Apesar de tanta dor
(Antúrio).

Com relação à influência sobre a escolha profissional dos filhos, encontramos:
Nenhum dos dois mais velhos fez medicina. A pequena não sei. Meu
marido é médico também. [...] E aí o meu filho mais velho vivia
dizendo para mim assim: - “mamãe eu quero trabalhar com a beleza.
Eu não quero trabalhar com essas coisas tristes”. Eu acho que ele, no
fundo ele percebe. Ele percebia sempre a doença como uma coisa
triste (Dália).

Tanto na literatura quanto no senso comum, encontramos discussões que
apontam para diferenças entre as especialidades clínicas e cirúrgicas. Clínica e cirurgia
se traduzem em duas especialidades centrais da medicina, normalmente descritas como
pólos opostos em termos de características de personalidade e interesse entre seus
praticantes. O cirurgião pode ser visto como um profissional com menor tolerância às
intempéries e ambigüidades da medicina e da vida32. Estereótipos do clínico o associam
à figura de um médico mais afetivo e/ou criativo no relacionamento com os pacientes e
com as situações-problema, enquanto que os do cirurgião estão relacionados ao modo
mais racional e/ou técnico de relações33. Como o câncer, dependendo da localização e
estadiamento, pode envolver o tratamento cirúrgico e clínico, buscamos entrevistar
essas duas especialidades do campo oncológico. Identificamos diferenças entre um
profissional e outro, reconhecendo uma atuação mais pragmática por parte dos
cirurgiões, no tocante à revelação do diagnóstico ou prognóstico da doença, mas não no
que se refere ao sofrimento de lidar diariamente com situações de doença, dor e morte.
Assim demonstram as falas:

Eu sou muito técnica, nas suas notícias difíceis não é? Eu não sei se eu
dou da maneira certa, se é a maneira pedagogicamente correta. Mas é
a melhor maneira que eu aprendi a dar. E até porque ninguém nunca
ensinou. E eu sei qual é a errada. Eu sei que eu não dou da maneira
errada. Então você aprende mais ou menos como não, como não agir.
E o resto eu acho que é por feeling mesmo (Amarílis).

“O cirurgião, ele se acha muito Deus, muito poderoso. E é muito doloroso para o
cirurgião também quando ele vê que falhou” (Cravo).
De fato, o sofrimento está para todos, mas não podemos deixar de destacar o fato
de que nossos cirurgiões entrevistados pertencem a um grupo diferenciado. Dos cinco
cirurgiões participantes da pesquisa, três são também médicos paliativistas, o que pode
desencadear outras influências determinadas pela filosofia dos cuidados paliativos, mais
voltada à prática humanizada do cuidar.
Permeando as narrativas encontradas, identificamos o teor vocacional presente
entre os entrevistados. Nesse caso, a vocação se assemelhou à idéia de um chamamento,
que mais do que apontar para uma atividade ativa na escolha, transmite a sensação de
passividade, de ter sido escolhido. Assim, encontramos reforço no pensamento popular
que associa a medicina a um sacerdócio, por ser esta uma profissão altruísta e de alguma
forma ainda influenciada por conteúdos religiosos, especialmente as religiões
monoteístas, como a judia, a cristã e a muçulmana31.

1.3.3 O Apoio Espiritual
Identificamos no discurso de nossos entrevistados uma forte influência de
conteúdos religiosos. Destacaremos aqui, mais do que a presença de uma religião, ou da
crença em Deus, a maneira como essas questões podem estar atravessando a prática
oncológica dos médicos e as relações por eles desenvolvidas com seus pacientes. A
crença em algo para além do alcance humano, capaz de atribuir um sentido ao
sofrimento, pode auxiliar o médico no seu trabalho diário de perdas e dor. Uma médica
enfatizou esse argumento em seu discurso:
“Eu tenho fé, eu acredito. Acho que tem uma coisa a mais, que a gente
desconhece e que nunca vai conhecer. Está além da nossa capacidade. Eu acho que isso
ajuda muito. Fé ajuda muito. Ainda mais com esse dia a dia de perdas” (Begônia).
Outras falas também expressam este ponto:
Que tem o lado espiritual do negócio, eu acredito um pouco nisso
também [...] eu acho que todo mundo tem um momento na terra, um
momento aqui. Eu não acredito em vida depois. Não acho que vá para
um lugar, tipo Chico Xavier, “Nosso Lar” assim, eu não acho. Eu acho
até que depois isso mistura e vira uma outra energia, que vai passando
em outras coisas. Mas eu acho que existe um motivo para todo mundo
estar aqui e o tempo das pessoas, ele é definido de uma forma
aleatória (Orquídea).

Percebemos que a presença da religiosidade, ou mesmo sua inexistência, pode
influenciar de maneira significativa, tanto a interpretação da morte, como o seu estilo de
enfrentamento. Alguns oncologistas assim corroboram esta idéia:
É a morte para mim é como a mesma coisa que nascer. É uma
mudança de status. Seria só isso. Nada mais do que isso. Vem sempre
com uma questão de separação, de distanciamento, de convívio essa
coisa toda. Mas nas grandes tradições, a pessoa já se recolhe antes da
morte. Já existe um recolhimento. Já existe um distanciamento, que é
quase que um preparo para aquela passagem, para aquela mudança de
condição. Então a morte é uma coisa absolutamente esperada,
previsível, inexorável (Gerânio).
Pfut! Acabou! Acabou! Não existe! Acabou! Não tem aquela
discussão, não. Porque o problema do homem lidar com a morte é
terrível. Isso é desde que o homem passou a pensar, ele lida com a
morte. Então, não tem aquele negócio. Aí, um é mais religioso,
acredita... outro acredita em reencarnação. Eu não acredito em
absolutamente nada, porque não adianta. Pfut! Acabou! É como se não
tivesse existido (Crisântemo).

“Hoje eu acredito que a morte seja só uma passagem. Que existam outras
existências e que não necessariamente a gente tenha conhecimento de uma ou de outra”
(Girassol).

É um fenômeno natural. É até um paradoxo, mas a morte é a única a
certeza da vida. Você não tem certeza se vai casar, se vai ter filho.
Você tem certeza que você vai morrer. Então é natural, é uma certeza.
E para mim, morre o invólucro, mas a sua essência não morre. Eu não
vou entrar no mérito aqui agora, de você vai encarnar de novo ou não,
mas a sua essência, a sua espiritualidade, ela é eterna. Então, a morte
seria uma fachada. Você está terminando um capítulo de um livro,
mas seria um livro de páginas ilimitadas” (Antúrio).

Experiências no contexto da saúde adquirem um fundo dramático quando,
trazendo à tona situações de doença e morte, desvelam à humanidade sua condição
precária de existência finita. A doença e a morte fazem parte do ciclo de eventos da
natureza, submetendo o homem a um permanente estado de expectativa frente às
possibilidades de acometimentos, e conferindo a este um grave prejuízo a seu
narcisismo natural34. Para Freud34, o sofrimento que ameaça a humanidade provém de
três fontes principais: do nosso próprio corpo, condenado à decadência e à dissolução;
do mundo externo; e dos nossos relacionamentos com outros homens. Pode-se esperar
que, quando envolto em situações de dor e sofrimento, o sujeito busque alternativas para
sua dissipação ou apaziguamento. O sofrimento é para Freud a força propulsora para a
criação das idéias religiosas. A experiência do desamparo vivido na infância
desencadeia a necessidade de proteção, originando no campo psíquico as idéias
religiosas, denominadas pelo autor como ilusões, não por considerá-las como erros, mas
por estas terem em sua origem a realização de desejos humanos. A posse dessas idéias,
além de oferecer ao sujeito a promessa de proteção contra os danos da vida, ainda
permite, quando o sofrimento é inevitável, uma atribuição de propósito a este, em geral
designado como algo de elevação espiritual e aperfeiçoamento da natureza. Na busca
pela felicidade, e o conseqüente afastamento do sofrimento, a religião entra como um
recurso, que para o autor consiste em um remodelamento delirante da realidade,
efetuado em massa, por um considerável número de pessoas35.
Diferenças conceituais marcam as definições dos significantes normalmente
empregados nesse campo. Embora usados muitas vezes como sinônimos, religião e
espiritualidade, não devem ser utilizados de tal forma. O termo religião é definido como
a manifestação de uma crença que se dá através de doutrinas e rituais próprios19.
Podemos entendê-la também como um fenômeno humano, com repercussões na vida
pessoal e coletiva, cujas dimensões abarcam questões de ordem psicológica, social,
histórica, antropológica, política, teológica, filosófica, entre outras36. A crença associada
à prática religiosa implica na existência de uma forma institucionalizada específica de
religião. Para Durkheim37:79 a religião também pode ser definida como “um sistema

solidário de crenças e práticas relativo a entidades sacras, quer dizer, separadas,
proibidas; crenças e práticas que unem em uma mesma comunidade moral, chamada
igreja, a todos que aderem a ela”. Já o conceito de espiritualidade faz referência a uma
experiência de ordem pessoal e desvinculada de uma representação institucional, em
geral associado à crença em Deus ou em um poder superior, e ao movimento de busca
pelo sagrado. A noção de transcendência, referindo-se à possibilidade de um campo
experiencial para além do espaço material, freqüentemente está associada à
espiritualidade, assim como a capacidade de estar em conexão intrapessoal, interpessoal
e transpessoal36.
Dentre as religiões citadas por nossos entrevistados, foi marcante a
predominância do catolicismo e do espiritismo, inclusive havendo a adesão a essas duas
religiões concomitantemente. Como dizem esses entrevistados:
“Assim, eu fico tranqüilo, de certa maneira, como tenho assim, eu
tenho a religião católica, mas eu acredito mais em Deus. Tenho
também a questão do espírita, então eu pego um pouquinho de cada
religião, então eu não acredito em um destino só, numa existência
única. Então eu acho que isso conforta um pouco” (Girassol).

“Eu fui batizada na religião católica, acredito em Deus, mas assim, acabo vendo
e estudando algumas outras religiões e absorvendo o que eu acho que tem de melhor
entre todas as religiões. Aproximação maior talvez com a religião espírita, no dia a dia”
(Camélia).
Dos entrevistados que se declararam ateus ou agnósticos, apenas no discurso de
um médico identificamos a ausência de idéias religiosas em sua prática clínica, ainda
que tenha recebido em sua formação influências do catolicismo. No entanto, há os que
embora não tomem para si a prática religiosa, reconhecem sua importância para o
doente. Assim encontramos nesses discursos:
“Quando vem com esse espiritual eu mando ir pro... não é aqui. -“Ah, Jesus...”
Lá fora. Aqui não [...] Aqui sou eu. Depois a Sra. pode ir para onde quiser. Jesus lá fora.
Aqui comigo é a medicação que a Sra. vai fazer” (Crisântemo).
Eu não sou nada religioso. Ateu, não tenho nada de religioso, mas
acho que o paciente que se dedica a alguma coisa de religião, que se
mete em religião tem um certo apoio. Acho uma coisa boa. Muitos
conseguem. Acho que se eu adoecesse não conseguiria. Seria
completamente falso” (Lisianto).

Dentre as demais religiões citadas, encontramos o Judaísmo, a Umbanda e a
Perfect Libert. A Perfect Liberty é uma religião, de origem japonesa, que nascida no

século passado, ganhou projeção a partir de 1946, com a denominação de Instituição
Religiosa Perfect Liberty. Trata-se de uma religião que considera a influência de
aspectos psicossomáticos atuando na origem e na remissão das doenças38. Ainda entre
os médicos que afirmaram não possuir religião, observamos a presença de algumas
crenças, ainda que estas estejam em construção. Nesse caso, observamos a prevalência
de crenças espiritualistas, associadas às idéias que apontam para a possibilidade de
alguma existência pós-morte e para a atribuição de sentido ao sofrimento.
Eu, embora não tenha uma religião, eu fui criado, meus pais são
espiritualistas. Eles fazem parte de uma doutrina espiritualista e
sempre me passaram esse conceito de morte como uma coisa natural.
De que a vida do espírito continua. Embora eu não tenha crenças e não
tenha seguido nem a doutrina deles, nem nenhuma religião, isso foi
uma coisa que foi passada, numa educação mais remota (Lírio).

Cada religião, à sua maneira, professa a imortalidade da alma. Elaborações em
torno da morte estão invariavelmente presentes na origem das diferentes doutrinas
religiosas. No Cristianismo, a idéia prevalente é a de que o homem não foi criado para
morrer. A morte representa uma mudança, mas não a retirada da vida. No Catolicismo, e
em todo Cristianismo, a morte não é compreendida como o último destino da pessoa
humana, mas como uma passagem para uma nova maneira de ser39,30.
O espiritismo se destaca marcadamente pela defesa e expressão da crença na
imortalidade e continuidade da alma. Fundado na França, em 1857, por Allan Kardec, o
espiritismo, ora conceituado como ciência, ora como filosofia de vida, ou ainda como
uma prática impregnada de moral cristã, expandiu-se rapidamente por toda a Europa e
América. Sua expansão está associada à constante busca do homem para aplacar a
angústia frente à perda e à morte30.
Entendemos que o enigma da morte é um fator propulsor para a utilização do
recurso religioso como possibilidade de fornecer respostas às questões que diante dela
invariavelmente se apresentam. Na prática oncológica, percebemos um movimento de
busca para o auxílio no enfrentamento do médico diante de situações geradoras de
sofrimento. O sofrimento do ser humano tem sido comumente identificado à
possibilidade de elevação espiritual, muito fortemente influenciada por idéias de ordem
religiosas ou mesmo espiritualista. Dentro da concepção cristã tradicional, o sofrimento,
tal como a doença e a morte, envolvem o pecado, a clemência e a salvação. O
sofrimento pode então representar uma oportunidade de dominar o orgulho, as paixões,
pedir perdão e conseguir enxergar para além do imanente40.

Se ao paciente cabe a busca por explicações que forneçam um contorno ao seu
sofrimento, ao médico, também, é ofertado essa possibilidade através de suas próprias
construções religiosas. Alguns entrevistados enfatizam esse pensamento:
“Eu sou kardecista. Então eu encaro a morte como uma passagem. Para um outro
mundo que eu acredito que vai ser melhor que esse” (Rosa).
“Me conforta saber que existe um porque daquilo ali, senão eu ia pirar na
minha profissão” (Antúrio).
Um fator que consideramos relevante é como a religião, aliada à técnica, pode
conferir à prática clínica uma forma singular de atuação. Como observamos no discurso
desses entrevistados:

Eu não consigo distinguir a minha religiosidade da minha profissão.
Que são coisas que caminham juntas. A minha forma de trabalhar
tecnicamente é baseada na minha formação profissional, mas o humor,
o vigor, a disposição são baseados na minha religiosidade (Antúrio).
Eu sou umbandista. É, eu tenho a minha crença [...] A minha religião
dentro do meu trabalho, eu posso praticar assim, no dia a dia mesmo.
Porque você, a mediunidade tem tudo a ver com a medicina. Eu acho
não é? E é isso. Essa é a minha religião[...] Eu acredito, o que
acontece é o seguinte, eu acredito que eu nunca estou sozinha. É, tem
situações cirúrgicas que eu enfrento, que eu digo assim, meu Deus!
Você fica desesperada. A pessoa krof, sangrando por todos os lados e
você diz assim, ah eu preciso ter uma tranquilidade para resolver. E
nessas horas eu sinto (Dália).

A religião pode também estar conferindo ao papel do médico novas
configurações, estando este mais disponível para oferecer ao paciente apoio religioso,
independente da religião professada. Assim esses médicos argumentam:

Eu menciono muito Deus. Falo de fé em Deus. Não
especificamente a minha religião, mas Deus. Alguns sim, outros
não. Outros estão naquela fase de revolta, que faz parte também
do processo do recebimento de más notícias. Tem uns que não
querem mesmo saber. Mas, a maioria sim (Azaléia).
“[...] Porque o apoio espiritual que o paciente quer, ele quer que venha do
médico dele” (Gerânio).
Dentro do contexto da moral e da ética, a bioética religiosa, em oposição à
bioética secular, valoriza a presença de Deus, de uma igreja, e do cumprimento às suas
leis, como um caminho para o embasamento teórico para uma moralidade plena de
conteúdo. Para Engelhardt40, a moralidade proveniente da ligação com um Deus

onisciente, onipotente, amoroso e pessoal, é a possibilidade para que a justificação e a
motivação da moralidade se concentrem no próprio ser de Deus, favorecendo uma
harmonia entre o que é certo e o que é bom. Para o autor, a perspectiva de eternidade e
da existência de Deus reafirma os valores sob uma perspectiva divina, oferecendo certa
contenção à valorização de interesses comunitários ou particulares, e estabelecendo
limites importantes aos imperativos tecnológicos seculares, proporcionando assim
suporte às difíceis decisões no campo da saúde. Segundo o autor40:13: “ao situar o
sofrimento e a morte numa vida direcionada para a transcendência, as preocupações
imanentes, inclusive aquelas relacionadas à saúde, são radicalmente relativizadas”.
A constante presença da religião na prática médica reafirma sua função, enquanto
alternativa para lidar com as dificuldades inerentes à vida e à morte. Quanto à promessa
de alcançar a felicidade, Freud35:104 ressalta:
“Existem, como dissemos, muitos caminhos que podem levar à felicidade possível
de ser atingida pelos homens, mas nenhuma que o faça com toda segurança. Mesmo a
religião não consegue manter sua promessa”.

1.4 NO CENÁRIO DAS RELAÇÕES MÉDICAS
1.4.1 A relação médico-paciente
Por relação podemos entender uma vinculação, uma ligação, ou ainda uma
comunicação ou interação entre pessoas, grupos ou países19. Toda e qualquer relação
estabelecida entre duas ou mais pessoas se desenvolve dentro de um contexto e se
submete a uma ordem, composta de regras e leis, ainda que não explicitamente
estabelecidas. A relação médico-paciente está submetida à ordem médica, caracterizada
por uma linguagem técnica peculiar, permeada por prescrições, medicamentos,
honorários e acima de tudo por um saber, o saber médico-científico, cujo objetivo é
assegurar a ordem do organismo41. É no contexto de desordem de um organismo doente,
que médicos e pacientes se encontram. O objetivo da cura e do restabelecimento da
saúde como regra que ordena o campo médico, aliado ao conhecimento técnico,
estabelece de que lado está o poder. É a partir deste poder outorgado ao médico que este
tomará decisões e assumirá suas condutas, fundamentalmente embasadas pelo discurso
científico.
Uma boa relação médico-paciente foi considerada, pelos entrevistados, de
importância fundamental para a condução do tratamento, sendo muitas vezes,
considerado o próprio tratamento. Algumas falam reproduzem isto:

“[...] a relação com o médico é muito importante, esta relação com o médico ajuda
muito. Quem consegue fazer esse vínculo... tem paciente que não se vincula a nada nem
a ninguém. Mas é muito ruim, esse é muito ruim” (Lisianto).

[...] quer dizer, a identificação com o médico, eu acho particularmente
que é fundamental. Eu acho que esse é um dos aspectos mais
importantes que cria o vinculo. Um elo muito forte, muito forte. Quer
dizer, na verdade a proximidade com o médico é muito mais
importante que qualquer tipo de tratamento [...] então a afinidade com
o médico eu acho que é crítico para que esse processo possa ser
conduzido” (Monsenhor).

Tamanha importância atribuída à relação médica pode favorecer idealizações,
muitas vezes estabelecendo patamares de difícil realização prática. Uma entrevistada
assim reforça essa idéia:
Tem muitos níveis, porque eu sou cirurgiã, mas tem pessoas que são
clínicas. Eu acho que todo mundo deveria ter uma relação, que a gente
chama de ideal, que é você ter uma boa confiança no seu médico, você
ter o paciente aderindo ao tratamento. Mas isso não existe de ambos
os lados, nem sempre, ao contrário. Existe uma dificuldade às vezes
muito grande e não só pelo nível social dos pacientes, nível cultural, a
religiosidade [...] então, geralmente essa relação pode ser complicada
por esses fatores. Mas eu acredito que se não houver boa relação
paciente, não se tem bom tratamento (Rosa).

Não podemos desconsiderar que significativas diferenças de ordem cultural,
econômica, social e emocional, mais do que presentes, sejam ressaltadas ao longo do
tratamento médico que, além de desencadear possíveis conflitos, podem inviabilizar a
relação. Trata-se de realidades e momentos de vida radicalmente diferentes, de tal forma
que pensar em um encontro ou mesmo em uma relação pode ser uma utopia41, assim
sintetizado na fala de uma entrevistada:
Não tenho muita dificuldade em dividir com o paciente, não. É claro,
depende muito do nível intelectual. Tem algumas pessoas que não tem
a menor condição da gente conversar. É muito difícil. Você fala uma
coisa e ele entende outra. Mas acho que a dificuldade passa por aí, o
resto a gente divide [...] (Camélia).

Para Clavreul41, a relação médico-paciente é caracterizada pelo distanciamento do
médico em relação ao doente e a existência de um vocabulário técnico e especializado
constitui um importante obstáculo a esta relação, que se ordena entre a confiança e a
desconfiança. Esse distanciamento pode estar representado também no próprio setting
da consulta médica, como observou um de nossos entrevistados:

“Ela tem que sentir que você está aliado. Os dois estão do mesmo lado da mesa.
Aliás, eu acho péssima a mesa de consultório. Se fizesse um consultório sem mesa seria
muito mais fácil. A gente tem que estar do mesmo lado” (Gerânio).
De um lado encontramos o médico, protegido pelo seu saber, pela linguagem que o
representa, mostrando o que pode oferecer, ainda que muitas vezes não esteja tão seguro
de seus recursos quanto deixa transparecer. Do outro lado, vemos o paciente
desprotegido pela doença que o acomete, muitas vezes tentando minimizar a distância
entre ambos através de uma apropriação do vocabulário médico e do saber científico,
atualmente mais acessível através de sites de pesquisa amplamente difundidos pela
internet. Diante desse cenário, parece difícil pensar que ambos possam estar de um
mesmo lado, não apenas por tratar-se de formas diferentes de ver e lidar com a vida,
com crenças e valores diferenciados, mas acima de tudo, por serem possivelmente
modos diferentes de poder viver a vida42. Nesse caso, a relação possível deve ser
instaurada por um ato de fé e confiança. A confiança fica do lado do doente, a partir da
segurança que o médico lhe transmite. Ao paciente cabe confiar, mais que escolher.
Dessa forma, podemos questionar se é possível falar em acordos, termo de
consentimento e exercício da autonomia nesse contexto de poder.
Engelhardt43 reconhece que quando alguém procura um profissional de saúde, está
entrando em uma terra estranha, fundamentada por preceitos que foram cuidadosamente
definidos ao longo da história da saúde. Este autor afirma a importância de se
reconhecer o quanto o médico e o paciente são estranhos com relação às crenças e aos
objetivos mútuos, enfatizando que quanto maior a estranheza maior deverá ser o
cuidado a se tomar no estabelecimento de regras que assegurem uma boa compreensão e
esclarecimento, orientando adequadamente o livre e informado consentimento. Ainda
que não por completo estranhos, o autor reforça a importância da informação e da
comunicação adequada, visto que mesmo os amigos precisam saber exatamente o
caráter dos empreendimentos que realizam em conjunto. O autor diferencia os amigos
dos estranhos morais com relação ao compartilhamento ou não de uma mesma visão
moral. Afirma que médicos e pacientes podem ser vistos como amigos e não como
estranhos, desde que não estejam separados por interesses possivelmente conflitantes
entre as profissões de assistência à saúde e o paciente; por visões diferentes sobre os
objetivos da assistência à saúde, por diferentes interpretações quanto à moral, à saúde e
à doença. Para Engelhardt43, uma visão comum da vida boa, entre médicos e pacientes,
leva ao compartilhamento das condutas sobre o que deve ser feito, quais os riscos e que
ações devem ser evitadas. Dessa forma, Engelhardt, diferente de Clavreul41, dá sinais da

crença na possibilidade de um verdadeiro encontro entre doente e médico, desde que
sustentados por uma comunicação clara e ativa.
Para uma médica, a relação médico-paciente foi considerada o reflexo das relações
estabelecidas por ela na sua vida, não havendo, portanto, dificuldades para ela se
relacionar com seus pacientes. Assim encontramos:
A relação do médico com o paciente não é muito diferente da que ela
tem com as outras pessoas também. Eu tenho uma relação muito
sincera, muito clara, muito resolvida com a maioria das pessoas, meus
amigos, a família, etc. Então acho que não é muito difícil para mim,
estabelecer uma relação que é muito semelhante, não é tão diferente
assim. Apenas é uma coisa profissional e que de vez em quando se
mistura. De vez em quando a gente passa a ser mais do que médico,
passa a ter uma afinidade maior (Camélia).

Segundo Adam e Herzlich44, conflitos de perspectivas existem em toda relação
médico-paciente. Embora ambos almejem a cura, o médico enxerga o paciente e suas
necessidades, de acordo com as categorias de sua especialidade. Por outro lado, o
doente vê sua doença, a partir de seu próprio contexto cultural e social. Essas relações
são estabelecidas, como todas as relações humanas, através de uma interação
comunicativa, permeadas por fortes conteúdos emocionais, visto que está o doente em
estado de especial fragilidade em função da doença que o acomete. O médico encontrase na posição de detentor de um saber, que pode salvar o paciente de sua moléstia. Por
outro lado, o paciente, assustado com a possibilidade de ver sua vida se deteriorando,
mostra-se fragilizado. Além disso, apesar do conhecimento que tem sobre seu corpo,
nem sempre detém embasamento científico para explicar racionalmente o que lhe
ocorre.
Podemos perceber que esse cenário vem apresentando mudanças importantes ao
longo do tempo. Muitas vezes o médico também se sente fragilizado, frente à
responsabilidade que o próprio avanço científico lhe imputou, e inseguro diante da
possibilidade de fracasso terapêutico e incurabilidade. Por outro lado, o paciente, com
os recursos atuais de tecnologia de informação, já não se sente tão desprovido de
instrumentos para se apropriar de explicações e terminologias médicas. Trata-se de uma
relação assimétrica que, dependendo de seu manejo e condução, apresentará variações
nessa assimetria.
No encontro que se dá entre médicos e pacientes, diferentes representações sobre
a doença, além de fenômenos transferenciais poderão determinar a qualidade da relação.
Entendemos aqui o conceito de transferência, conforme desenvolvido por Freud45, como

um fenômeno que propicia ao paciente a atualização de sentimentos e padrões de
relacionamento estabelecidos com as figuras parentais, na pessoa do médico,
constituindo, assim uma relação determinada por conteúdos inconscientes.
A contratransferência, ao contrário, se dá na atualização de material inconsciente
do médico, transferido para a figura do paciente, determinando a singularidade de cada
relação. Freud se refere a clichês estereotípicos, inerentes a todo sujeito, que tendem a
se repetir constantemente, ao longo da vida de cada um. O fenômeno da transferência se
estabelece em toda relação entre pessoas, sendo potencializado nas relações entre
profissionais de saúde e seus pacientes. Embora o médico não faça uso do manejo da
transferência na condução do tratamento, como é o caso dos psicanalistas, pela
intensidade com que ocorrem e determinam as relações, justifica-se a importância do
médico se ater a essa questão, buscando aprimorar o autoconhecimento e a capacidade
de escuta no relacionamento interpessoal.
No contexto das doenças oncológicas, algumas características da relação médicopaciente parecem ser exacerbadas, em função da fragilidade em que o paciente se
encontra e também em parte pela tabu ainda existente com relação à doença. No
discurso de nossos entrevistados encontramos essa idéia:
O paciente oncológico, como tem toda essa demanda relacionada à
palavra câncer, ao diagnóstico em si, sempre requer, às vezes uma
atenção diferenciada. Eu sempre me coloco à disposição de tentar,
dentro do possível, oferecer isso ao máximo ao paciente. Agora, é
aquela situação, são detalhes que, principalmente ligados a essa
questão do tabu que ainda envolve o câncer de forma geral, às vezes
uma doença cardíaca tem um prognóstico muito pior [...] (Lírio).
É uma relação bem diferente, porque o paciente oncológico, ele
deposita uma confiança muito grande em você. Ele coloca a vida dele
nas suas mãos. Então, assim, o que você fala, está falado. Claro se
você mantém uma relação boa. E então assim, uma relação de muita...
ele confia muito, ele deposita, ele dá a vida dele, ele entrega nas suas
mãos. Eu acho uma relação mais forte do que nas outras
especialidades (Azaléia).
[...] saber que a pessoa está passando pelo provável momento, ou pelo
menos um dos momentos mais difíceis da vida dela. De você ter o
cuidado e o zelo de lidar com isso. Se você não tem uma visão um
pouco mais ampliada da existência, realmente fica difícil para o
profissional e para a pessoa (Gerânio).
A gente lida com o que tem de pior no ser humano, que é medo, dor,
ansiedade, depressão. A gente lida com os sentimentos mais negativos
e tal. Eles são muito aflorados no paciente oncológico. E aí, a gente
tem que ter o cuidado de não absorver isso e a preocupação de
oferecer o contrário, para compensar aquela deficiência que eles estão
apresentando. Oferecer conforto, calor humano, oferecer

discernimento [...] então a nossa troca tem que ser oposta. A gente tem
que pegar a água suja e decantar (Antúrio).

Essas características da doença ainda contribuem para outras especificações
dessa relação, identificada em geral com alto nível na intensidade e no direcionamento
de demandas, e com elevada expectativa direcionada ao médico. Assim expressaram
alguns participantes:
Às vezes o doente suga sua alma. E tem a questão de você vai viajar
entram em pânico, todos. Eu vou tirar uma semana de férias é um
pânico. Todo mundo quer consulta em cima da hora. Não gente. E eu
deixo tudo acertado. O meu telefone fica com o assistente. Tem
contato. Eu respondo muito aos pacientes por email [...] (Begônia).
Demanda muito. Hoje virou uma coisa assim, o paciente fez a
tomografia, e me liga que fez, para eu passar para ver. [...] o paciente
não agüenta esperar até o dia seguinte para pegar o laudo. Então, é
tudo muito rápido, tudo muito imediato. Quer dizer, o paciente hoje já
me avisou que segunda-feira vai fazer uma ressonância de coluna
cervical [...]. Mas, ele já me avisou hoje e eu já anotei na minha
agenda que segunda-feira de manhã ver a ressonância de coluna
cervical. Uma invasão também. A coisa do celular é danado. O celular
permeia tudo (Lisianto).

Entendemos que uma relação com este nível de proximidade, intensidade e alto
grau de expectativa, pode também gerar problemas quando as expectativas não são
alcançadas, provocando rompimentos dolorosos para todos. De fato, encontramos no
discurso de nossos entrevistados essa referência:
No início o paciente está muito fragilizado. Ele fica muito ligado ao
seu médico, depende muito da opinião do médico e faz uma aliança
muito forte. Mais para frente, às vezes esta aliança se rompe. Até
porque ele busca outras coisas. Ele precisa buscar outras coisas. E, às
vezes, é muito traumático para o médico, sabe? Você acompanha um
paciente durante muitos anos e num determinado momento você não
cumpre alguma coisa dele, ah, ele ou a família tiram e vão procurar
outro médico (Lisianto).
Eu perdi um paciente recentemente para um outro médico, porque
muitas vezes o paciente não quer ouvir o que você quer falar. E ele
quer ir para um outro médico, que vai dizer o que ele quer ouvir.
Então, depois a esposa se arrependeu. Eu tinha um relacionamento
muito bom com o paciente. Na realidade quem deliberou isso foi a
família, não foi o paciente. O paciente não queria sair do meu
acompanhamento (Begônia).
Às vezes eu recebo pacientes que vêm de outro médico. Têm
pacientes que são pacientes há anos de outro médico e que quando o
médico joga a toalha, porque diz realmente, vê que... O paciente me
procura. E aí, eu analiso o caso obviamente com cuidado e concordo
com o colega. Tem situações que eu tenho que concordar e digo assim

olha, eu acho que você vai ouvir de novo a mesma... Mas eu vou
colocar o meu pensamento (Dália).

Observamos que os médicos entrevistados procuram manter uma relação
fortalecida com seus pacientes, mantendo-se próximo a esses, apesar de reconhecerem
que podem assim estar mais expostos à dor da perda, quando se dá o rompimento do
vínculo. Ressaltamos que esta característica foi encontrada nos médicos com diferentes
tempos de formação:
Mas eu não procuro ficar distante não. Procuro tentar, mesmo sendo
uma coisa pesada, eu não procuro ficar distante não. Acho que assim,
o distanciamento eu acho que te trás mais sofrimento, porque... cada
vez mais você se distanciar, você não consegue abraçar todos os
aspectos que envolvem essa relação. Então é muito difícil. Vai se
tornando cada dia mais difícil dar a notícia (Girassol).
Eu de um modo geral, eu tenho um bom relacionamento com a família
e com o paciente. Às vezes eu sou até muito amiga. Tenho que tomar
cuidado com a minha... Eu tenho doentes que são muito amigos meus.
E eu tenho que pensar que eu posso perder esse paciente a qualquer
momento. Então às vezes é complexo (Begônia).
Você tem muitos pacientes que você acompanha durante muito tempo
e isso é muito doloroso. Muitos pacientes que conhecem sua família.
Você chega em casa e sua mulher pergunta: como vai fulano? Muito
próximo. Se mistura. E as pessoas vão morrendo, vão sumindo
(Lisianto).

Em contrapartida encontramos no relato de uma entrevistada uma posição
diferenciada quanto ao verdadeiro envolvimento do médico com o paciente:
O oncologista tende a separar um pouco, mas o paciente estabelece
total relação. Primeiro porque durante o tratamento com
quimioterapia, ele não pode tomar nenhum remédio sem a autorização
da gente, por causa da quimioterapia. Então ele já cria uma
dependência absurda [...] aí ele cria intimidade. Ele se acha importante
[...] Às vezes ele se acha muito mais importante do que ele realmente
é. Porque ele nem é tão importante assim porque eu não posso me
ligar em todos os pacientes dessa forma, senão eu não durmo. Você
ficar pensando. Mas ao mesmo tempo você tem, você tem um carinho,
uma preocupação, você quer ajudar, na medida do possível até o
momento final [...] Todo oncologista tenta evitar. Eu acho assim, toda
relação do oncologista, você brinca com o paciente, você é agradável,
mas assim você tenta colocar uma certa barreira, para se proteger até
[...] O melhor amigo, ele não pode virar. Ele é paciente [...] Aquela
intimidade que também não pode ter [...] Eu decido isso aqui. Assim,
você tem que obedecer essa decisão. O resto você faz o que você
quiser, mas aqui essa decisão é assim, assim, assim. E aí ele cria uma
relação. Mas é uma relação boa[...] (Orquídea).

Em oncologia observamos o quanto o médico é o depositário das esperanças
criadas, com relação à cura e ao tratamento, tanto pelo paciente como pela sua família.
Ainda que o tratamento oncológico envolva a atuação de uma equipe multiprofissional,
é sobre o médico que será creditado a maior expectativa de sucesso nos resultados
obtidos. Destacamos em nossa pesquisa, uma importante diferença encontrada entre os
entrevistados, de acordo com o tempo de experiência e graduação, no que se refere à
posição de se colocar ou não no lugar daquele que pode atender às demandas do
paciente, correndo assim o risco de assumir uma posição centralizadora nos cuidados.
Ilustramos nossa observação com a fala destes entrevistados:
Eu acho que é um paciente que é bem complexo. Seja numa doença
inicial, numa doença avançada, tem suas complexidades. E envolve
vários profissionais também de outras áreas. Senão o oncologista
sozinho não consegue fazer o tratamento correto... mas também tem o
contrário. Os outros profissionais que lidam com câncer, sem o
oncologista que reúna todas as informações, também não consegue
abranger todas as necessidades do paciente. O oncologista seria o
Dunga dele, ele seria o técnico, aquele que seria responsável por
orquestrar todo o circuito, colocar as pessoas em contato... procurar as
respostas para cada pergunta. E esse é o papel do oncologista. Então
vai desde o mais simples, que é ter a confiança da pessoa, que é aquele
que lida direto com a pessoa, aquela referência para o paciente. Passa
aí por coisas complexas, como estar sempre se atualizando, para cada
situação diferente (Girassol).
[...] Acho assim o médico tem muito na cabeça, acho que esse é o
grande problema, que ele é quem vai tratar o paciente, curar o
paciente. E a gente cuida do paciente. É completamente diferente a tua
pretensão, quando você vai cuidar do paciente e que você vai expor a
ele dividir a responsabilidade, é uma coisa. Quando você se acha,
capaz de curar, capaz de tratar para a cura, essa responsabilidade está
toda nas tuas mãos. Então em geral eu discuto com os pacientes não só
o prognóstico como o tratamento, os efeitos colaterais, ou não, e a
opção obviamente é sempre dele. Não é minha. A minha função é
informar, entendeu? Então acho que isso dá um pouco menos peso
(Camélia).

Outro variável que ganhou destaque para a caracterização do relacionamento
entre doentes e médicos foi a relevância do papel das instituições hospitalares
intermediando essas relações. Médicos e pacientes falam a partir de lugares prédeterminados. O paciente fala de sua doença a partir de sua própria experiência, de seu
lugar de doente, cujo discurso pode ser desacreditado em função da intensa valorização
do saber técnico-científico sobre os demais saberes não atravessados pela ciência. Nesse
discurso, que nem sempre alcança o estatuto de uma comunicação efetiva, podemos
supor que haja, pela desvalorização da linguagem, uma destituição do lugar do doente
enquanto sujeito na relação médica, posto que seu sintoma carece de uma leitura

científica para sua legitimação. Ao médico também não está garantido a liberdade para
ocupar seu lugar, sem estar submetido às regras que podem igualmente destituí-lo como
sujeito. O médico fala enquanto representante de uma categoria e subordinado a uma
instituição. Quanto mais forte for a instituição a que estiver inserido, mais protegido
este estará, pagando o preço de seu assujeitamento. Ambos, médico e paciente estão
submetidos à ordem institucional. Segundo Clavreul41, não há relação médico-paciente,
mas sim uma relação doença-instituição médica, sendo o médico representante da
instituição. Um entrevistado sintetiza essa realidade:
Nos EUA tem uma coisa que é a interposição do Hospital. As
estruturas são muito sólidas, o Inca é muito sólido, é um caso de
referência. É muito sólido. Na prática privada é mais complicado.
Mais complicado. Até porque, na prática aqui fora, os pacientes têm
maior poder. Tem acesso a mais informação (...). Ajuda. Ajuda ao
médico. Não sei se ajuda tanto ao paciente. Essa história de passou
mal vai para o Inca. Os pacientes da clínica aqui têm o telefone nosso
vinte e quatro horas por dia. Pode acessar qualquer um de nós 24 h por
dia. Mas, não tem a instituição. Acho que falta... (Lisianto).

A interposição da instituição entre o médico e o paciente, ou mesmo entre o
médico e a doença, como Clavreul41 destaca, não minimiza a posição de superioridade
do médico diante do doente. Ao contrário, ao seu favor podemos entender que a
instituição atue como um fator adicional de proteção, inclusive como função de limite à
demanda excessiva a ele direcionada.
No contexto das instituições públicas, onde em geral o publico atendido pertence
às camadas sócio-econômico-culturais mais desfavorecidas, parece haver uma maior
estranheza entre o profissional que cuida e o doente, fazendo-nos supor que nesses casos
a balança do poder tenda ainda mais para o lado médico. À medida que o paciente se
encontra menos desprovido de conhecimento para compartilhar com o médico, ainda
que de fato poucos tenham acesso a esta linguagem, mais se caracteriza a dificuldade de
formular perguntas ou mesmo expressar seus sentimentos com relação à doença com
alguém que é detentor de tanto saber. Se por um lado o sofrimento e a dor de adoecer
estão para qualquer um, não dependendo da classe a que pertence e sim dos recursos
internos para o seu enfrentamento, a nomeação dessa experiência, de forma a se fazer
ser compreendido pela classe médica, não está disponível a todas as camadas da
sociedade, implicando em diferenças, muitas vezes, radicais.
Entendemos que essas características podem trazer dificuldades para o
estabelecimento de uma sólida relação, marcando nesse caso significativas diferenças
no estabelecimento do vínculo entre os médicos e os pacientes de clínica privada e o das

instituições públicas. Com relação a essa referência, encontramos em nossos
entrevistados:

Mais freqüente que o paciente desapareça. E eu acho também porque
não existe um vínculo. Existe, toda uma dificuldade de uma rede
social. Eles têm muita dificuldade de acesso. Não faz um vínculo forte
às vezes com o médico. E assim, tem tantos problemas sociais que ele
prefere dar prioridade a alguma coisa do filho, do marido, etc, do que
seu próprio tratamento. Então, isso eu acho que faz uma diferença
muito grande. Adesão de tratamento no consultório para uma
instituição pública é muito distinta [...] Eles tem uma consulta
extremamente breve. Número grande de pacientes que você tem que
atender, fora todas as outras atividades e você talvez não disponha de
tempo suficiente para ter um cuidado com essa informação, e lá o
cuidado é também um pouco dividido. O paciente da Instituição
Pública, ele é um paciente da Instituição. Então, se divide a
responsabilidade de toda essa informação, de tudo, com vários
profissionais. O problema é quando você divide tanto a ponto de achar
que o outro fez o teu papel [...] (Camélia).

“É diferente. Paciente de consultório, aí a paciente é sua. Aqui a paciente é
paciente da Instituição. Por mais que você crie vínculo com uma paciente ou outra as
pacientes são da Instituição [...]” (Amarílis).
Diante do câncer, reconhecemos que características da doença podem
intensificar as diferenças entre o médico e quem está sob seus cuidados, podendo
contribuir para reforçar a quem normalmente cabe o poder, estabelecendo um
distanciamento entre ambos. Destacamos o discurso desses entrevistados:

São pacientes que eu acho que são necessitados de ser acolhidos,
pacientes que a gente vê aí fora de serviços especializados, que são
jogados pra lá e pra cá, ninguém sabe tratar direito esses pacientes [...]
A palavra que define minha relação com eles é prazer (Cravo).
Eles são minha razão de ser. Eu vim ao mundo para poder servir os
pacientes. Essa é a minha missão nesse planeta. Então, cada pessoa
que surge na minha vida, cada história é um privilégio. É um ganho. É
uma troca muito grande, em que se aprende muito com eles. É um
filho que você ganha. Você ganha um filho (Antúrio).

Em uma sociedade plural, constituída por uma diversidade de culturas, valores,
crenças e experiências de vida, entendemos que os conflitos constituem as relações
humanas e que possivelmente o poder de uma comunicação mais atenta e esclarecida
cumpra apenas o objetivo de proporcionar certa contenção aos problemas, sem contudo
extinguir possíveis entraves. O cuidado ainda deve ser no sentido de que essas
diferenças e os conflitos não levem à intolerância entre as pessoas. No caso de relações

cujo poder se concentra visivelmente de forma irregular, especialmente em situações
dramáticas de saúde e doença ou vida e morte, o cuidado deve ser no sentido de evitar
práticas paternalistas, freqüentemente confundidas com benevolências, respaldadas pelo
saber científico42.
Podemos considerar de acordo com Charles, Whelan e Gafni46 principais modelos
de relação médico-paciente. O modelo paternalista, onde o médico embasado em seu
saber comunica ao paciente a decisão tomada; o modelo informativo, onde o médico
transmite informações e o paciente toma suas próprias decisões; e o modelo
compartilhado, quando a decisão é tomada em conjunto, pelo profissional e o doente.
Atualmente no Brasil, embora mudanças já sejam vislumbradas, ainda prevalece o
modelo paternalista.
O modelo compartilhado, conforme já assinalado anteriormente, tem sido
considerado o mais adequado, especialmente no trato com pacientes oncológicos. Como
visto, nesta relação não é suficiente apenas informar. É necessário e cada vez mais
valorizado, que o médico, detentor de um conhecimento, se disponha a escutar e a
compartilhar os anseios e as dúvidas do paciente, a fim de que este possa optar pelo
tratamento que melhor lhe convier.
Sem dúvida, compartilhar difíceis decisões não é tarefa fácil, ainda mais se
pensarmos no número crescente de pacientes com que o profissional, diariamente, tem
que lidar. Isto exige boa capacidade de interação comunicacional, habilidade esta não
aprendida formalmente. Além disso, o médico deverá contar com características
próprias de amadurecimento emocional, disponibilidade interna para refletir
constantemente, além de resistência à frustração, ingredientes necessários para uma boa
relação com o doente.
Como cada paciente é único, em sua história, personalidade e padrão de
comportamento, devemos considerar que uma parcela de dificuldade para o médico seja
identificar o que cada paciente de fato deseja, ou seja, o que ele quer dizer com aquilo
que fala. Sabemos com Freud45 e, posteriormente com Lacan47, que o significado do que
se escuta, só posteriormente será identificado e elucidado. É somente depois de algo ser
dito e escutado várias vezes, que seu significado poderá se esvair ou aparecer, indicando
a complexidade entre o dizer e o escutar.
Pensando nas implicações éticas, entendemos que o modelo de relação
compartilhada seja o que melhor contribua para o exercício da autonomia do paciente,
na medida em que reafirma uma escuta e um suporte às diferenças individuais,
estabelecendo uma rede de confiança, onde não cabem mentiras ou omissões.

1.4.2 Cena familiar: o médico, a família e o paciente
Data do século XVIII o nascimento da importância atribuída ao sentimento
familiar, ganhando valor o contexto da família, enquanto representação de uma
sociedade fechada, onde aos seus membros torna-se agradável permanecer. A partir de
então, a família assume uma função moral e espiritual, para além da transmissão do
nome e dos bens, e passa a ser responsável pela formação dos corpos e das almas. A
família moderna surge quase como um movimento visceral, substituindo antigas
relações sociais e reforçando a intimidade da vida privada, em detrimento de outras
relações48.
O conceito de família vem sendo remodelado e ampliado em função das
mudanças de ordem social vividas na atualidade. Entendemos aqui como uma
instituição, constituída por vínculos sanguíneos ou legais, podendo ter sua unidade
ampliada pelo estabelecimento de laços emocionais de proximidade, embora nem
sempre reconhecidos legalmente, com quem se compartilha a vida cotidiana e os
projetos de vida comum.
É no contexto familiar que se dá o desenvolvimento da pessoa, do nascimento à
sua morte, onde será construído o senso de identidade e pertencimento. Como Lacan47:13
desenvolve:
Entre todos os grupos humanos, a família desempenha um papel
primordial na transmissão da cultura, [...] a família prevalece na
primeira educação, na repressão dos instintos, na aquisição da língua
acertadamente chamada de materna. Com isso, ela preside os
processos fundamentais do desenvolvimento psíquico, preside esta
organização das emoções segundo tipos condicionados pelo meio
ambiente, que é a base dos sentimentos [...].

A organização do núcleo familiar é estabelecida segundo regras específicas,
perpetuadas através das gerações. Nessa organização são desenvolvidos valores, crenças
e costumes singulares a cada unidade, conferindo a cada familiar, papéis e funções
específicas, estabelecidos a partir do compartilhamento das experiências. Embora o
atravessamento das diversas etapas da vida, faça com que seu desenvolvimento seja
contínuo, as normas estabelecidas ao longo de sua constituição estarão modulando de
que forma as experiências serão vivenciadas49. O padrão de comunicação intrafamiliar e
o estilo frente às adversidades são comumente mantidos em situações extremas de
doença e morte.
O impacto da doença sobre o sistema familiar deve ser compreendido
contemplando a estrutura da família, sua dinâmica e funcionamento, a tipologia da
doença, sua fase e o ciclo evolutivo em que se encontra. O diagnóstico de uma doença

crônica, potencialmente fatal, geradora de múltiplas disfunções, representa para a
família uma crise vital significativa50.
O diagnóstico de câncer pode provocar reações negativas não apenas no
paciente, mas também em sua família. O adoecimento, na medida em que traz à tona a
idéia da morte como uma possibilidade concreta, além de impor limitações físicas no
desempenho de tarefas rotineiras, pode provocar um desequilíbrio no funcionamento
familiar, demandando uma redefinição de papéis e funções. A etapa da vida na qual a
doença acomete um membro familiar implicará em variadas formas de enfrentamento,
na medida em que são atribuídos diferentes significados à doença na infância, na fase
adulta e na velhice. Necessidades de reorganização também são prementes quando o
adoecimento recai sobre um membro responsável pelo sustento financeiro do núcleo
familiar, ou mesmo pelo suporte emocional dos demais membros50.
Na relação médico-paciente oncológico, a família mostra-se presente, sendo
necessário dispensar a esta uma atenção cuidadosa. Pela repercussão da doença, do
ponto de vista emocional, físico e prático, podemos pensar que o câncer é uma doença
da família, envolvendo em geral, se não toda a família, pelo menos seu núcleo interno
em sentimentos de insegurança e medo frente ao desconhecimento da situação. Os
efeitos da doença atingem a todos, ainda que com manifestações distintas m termos de
conteúdo e intensidade51. Em geral, os familiares atravessam um processo similar ao do
paciente, experimentando também diferentes estágios de adaptação, passando por
momentos de desconfiança, raiva e de negação da doença. As reações expressas pelo
núcleo familiar no manejo da doença, em suas diversas etapas de tratamento, podem
determinar a intensidade e a maneira de reagir do próprio doente8.
Encontramos nos oncologistas entrevistados uma clara preocupação com o
relacionamento médico-família do doente, considerando a importância da qualidade
deste para o estabelecimento de uma boa relação com o paciente e para o sucesso do
tratamento. Assim este oncologista explicitou:
Se você quiser cuidar do paciente cuide da família. Cuida da família.
Porque ela é uma possível fonte de sofrimento para o paciente assim,
muito grande. A gente sofre com a pressão da família. Sofre com a
coisa desmodulada da família. Do amor desmodulado entendeu? O
tem que comer é um sofrimento. O tem que sair da cama é um
sofrimento. Então se você não nutre a família de informações, você
não está cuidando bem da pessoa. Você está deixando brechas de
pressões desnecessárias ali. Então a família, tem que ter investimento
na família (Gerânio).

A partir do diagnóstico de câncer observamos o desencadear de atitudes
protetoras de ambos os lados, mais comumente dos familiares para com o doente. Essa
idéia pode ser sintetizada nas palavras desses entrevistados:

Eu acho que na verdade o câncer não é uma doença do paciente [...] o
paciente é diagnosticado, mas a doença, a família está sempre
envolvida, porque ela vive isso diariamente. Ela vive os aspectos dos
efeitos colaterais, os aspectos do tratamento. Então é inevitável essa
participação da família. Então eu acho que isso é uma preocupação
muito importante. Eu mantenho sempre um contato enfim, próximo.
Mantenho eles informados sobre a evolução. Às vezes é complicado,
às vezes é até curiosidade, alguns pacientes não querem que a família
participe e aí então são na verdade também duas reuniões. Quer dizer,
algumas, umas reuniões para discutir especificamente com os
familiares. Então a família pode ser uma relação complexa algumas
vezes, nesse sentido. Mas é uma situação importantíssima, porque é o
suporte. Grande parte desse suporte vem dos familiares, que precisam
também estar cientes, conscientes do prognóstico, porque eles não
podem se surpreender com uma evolução desfavorável, quando... se
eventualmente isso acontecer [...] (Monsenhor).

“O paciente quer proteger a família e a família quer proteger ele. Aí cria-se uma
situação de loucura, porque ninguém toca nos assuntos que são importantes. Porque está
todo mundo querendo proteger um. Ninguém que ouvir coisa ruim” (Gerânio).
Diferenças foram destacadas, entre o serviço público e privado, com relação à
presença e demanda da família. Alguns entrevistados assim destacaram:

Outra coisa, serviço público a família não é tão presente. É bem
menos presente do que no serviço particular. Enquanto no particular a
gente vê três acompanhantes, quatro, no público, às vezes vêm uma
vizinha, que não está com a menor vontade de estar ali. Ou uma filha
que quer mais que o pai morra, porque está dando muito trabalho. Isso
é muito comum. Até porque eu acho que a visão da classe social mais
baixa é assim, as vidas não valem tanto [...] (Orquídea).
“Aqui eles solicitam muito para não contar. E porque aqui, como o
paciente não é doente de ninguém, na verdade, o paciente é paciente
da Instituição, ele não tem um médico de referência. Antes até tinha,
mas não, não tem mais isso. Pela rotatividade dos residentes, enfim,
não tem mais isso. Então um médico combina com a família que não
vai falar, o seguinte fala. Muitas vezes ela chega aqui na emergência
aí você fala e a paciente nem sabia. Está fazendo a quinta linha de QT
e não sabia que era metastática.” (Amarílis)

Embora o manejo da família seja mais uma variável na complexidade das
relações estabelecidas com o paciente oncológico, observamos que, ao contrário, nossos
entrevistados enfrentam dificuldades quando esta se mantém ausente. Algumas falas
contemplam este pensamento:

[...] quando existe algum conflito na ordem de não se ter o cuidador
definitivo, a família que não quer abraçar a causa de um paciente
específico, apesar de se terem várias pessoas que poderiam ajudar,
isso realmente eu tenho um conflito interno, que é um desagravo para
mim [...] (Rosa).
O paciente oncológico, ele, primeiro que ele precisa de mais apoio da
família. E quando ele não tem esse apoio é muito triste. Porque é um
tratamento muito difícil, um tratamento muito agressivo, arrastado às
vezes, e ele precisa. Então quando a família não se mobiliza a gente
tem que chamar. A gente tem que chamar, a gente tem que dizer olha,
vamos lá, é, ele vai precisar de você nesse momento [...] Tem pessoas,
tem famílias que ficam muito desesperadas. Muito desesperadas, com
a possibilidade da perda daquela pessoa. E famílias que participam,
estão ali e tal, ansiosas mas participando (Dália).
Mas o meu maior problema não é com a família que está presente, que
vem, que acompanha. É a família que aparece no fim, quando o
paciente está grave, questionando o quê que não foi feito, por quê que
não foi feito [...] Tem a questão da culpa. É, meu maior problema hoje
com o familiar é o familiar que não está presente, que aparece no fim
da vida. Fim de vida do doente. Esse é o problema. Às vezes ele está
fora do país, ele chega, é aquela história do filho pródigo que se repete
e aí ele quer saber, questiona o médico [...] (Begônia).

Essa realidade pode ser o reflexo do movimento da prática dos cuidados paliativos,
onde a participação da família ganha um papel ativo na realização dos cuidados
prestados. Essa idéia encontra reforço na fala de uma entrevistada:
Geralmente a gente procura a pessoa que é mais próxima. Por
exemplo, aqui nos cuidados paliativos, que a gente fala muito naquela
questão do cuidador, que é quem cuida da pessoa. Então, geralmente a
gente pede para o cuidador, a pessoa que está participando, que está
sabendo de tudo da doença, para falar. A gente procura assim, falar
com o cuidador (Azaléia).

Frente à crescente demanda pela participação familiar dentro do contexto dos
cuidados paliativos, o cuidador adquire uma importância central nesse modelo de
assistência. Em geral, emergindo do núcleo familiar, é o principal responsável pelos
cuidados prestados ao doente, realizando-os tanto no espaço hospitalar como na
residência do paciente. Reconhecida como uma atividade estressante, estudos têm sido
desenvolvidos destacando o ônus atribuído a essas pessoas, em função da sobrecarga
que essa responsabilidade impõe, com repercussões no campo físico, emocional, social,
e financeiro, podendo também interferir na qualidade da relação com o doente52.
Quanto à comunicação, um de nossos entrevistados reforçou a responsabilidade
do médico de estar à frente nesse momento. Assim ele sintetiza seu pensamento:

E não é a família que tem que dizer [...] a família não é a pessoa, não é
o grupo, nem amigos, não são as pessoas certas para comunicar ao
paciente que ele tem câncer. Quem tem que falar é o oncologista.
Família pergunta às vezes, vem só a família, vem mostrar. “Eu não sei
o que vou dizer a ela, não sei o quê”. Eu digo: você não vai dizer nada
. Você vai trazer aqui [...] (Crisântemo).

Identificamos que a família tem sido um importante canal de comunicação entre
o médico e o doente, intermediando essas relações, especialmente na comunicação do
diagnóstico, fornecendo informações a respeito do paciente, ou mesmo preparando-o
emocionalmente para o impacto das notícias. Assim eles se referem:
“Às vezes você identifica na família uma pessoa que você consegue ter uma
compreensão, uma afinidade, uma empatia maior e é com essa pessoa que você vai
fazendo uma ponte, um link” (Camélia).
O suporte da família é muito importante, porque aí você diz para o
paciente, olha, vamos dar um tempo, você está fraquinho, vamos fazer
uns exames de sangue. Você dá uma enrolada no paciente e chama a
família num segundo momento para conversar. E aí aquela família, só
a família, e aí com a família você fala. A gente fala tudo. Aí fala olha
é assim, não respondeu. Tem muito pouco tempo ou tem um tempo
‘x’, mas que eu não sou Deus. Eu ainda assim mesmo, eu ainda falo
para a família, que ninguém sabe o tempo de ninguém, mas que pela
experiência é tanto tempo e tal (Orquídea).
Eu gosto primeiro de informar a família. Até pelo princípio do
cuidado paliativo, que a gente cuida do paciente e da família. E a
gente sabe que o paciente vai precisar muito daquela família. Então eu
procuro preparar a família primeiro para eles estarem cientes. E
também porque eu recebo da família, um feedback, uma informação a
respeito do paciente, que diz “- Doutor, se falar agora ela não vai
aguentar. - Doutor, ele vai se suicidar se souber disso, e tal”. Passar a
informação para mim é importante, para saber se eu vou dar a
informação ao paciente e se eu vou dar, como eu vou dar, em que
velocidade [...] às vezes você lida com um paciente que você conhece
há uma semana, há meses. Então, ninguém melhor do que a família,
para poder dar essa informação (Antúrio).

Especial atenção deve ser dispensada à comunicação com os familiares do
doente. Em geral, os membros da família mostram-se desejosos de informação,
depositando na figura central do médico a demanda por esclarecimentos sobre a
extensão e a evolução da doença. À família deve ser dispensado o mesmo padrão de
comunicação estabelecido com o paciente. É importante que o médico tenha
disponibilidade para escutar, conhecendo assim a história familiar, os anseios, as
dúvidas e os medos aflorados, além de fornecer informações, com o consentimento do
doente, de forma clara e objetiva a respeito do diagnóstico e prognóstico da doença.

Conflitos éticos foram relatados frente à solicitação da família para que o
diagnóstico ou o prognóstico não sejam revelados ao doente. Trata-se de uma cena
familiar, característica do século passado, quando se contava ainda com poucas
alternativas de cura para o câncer. Normalmente encenada por um familiar que, por trás
do paciente, se posta a fazer sinais negativos dirigidos ao médico, esta situação não se
mostrou alterada na atualidade, embora nos dias de hoje outros recursos tecnológicos de
comunicação sejam também empregados na realização do pedido. Este nos pareceu ser
um dos aspectos de difícil manejo para os oncologistas, sendo revelado por nossos
entrevistados:

Talvez veja conflito quando a família vem ativamente antes do
paciente, ou fica fazendo sinalzinho por trás e não quer que a gente
conte de jeito nenhum e o paciente ás vezes não diz claramente que
quer, mas ele, te dando sinais de que ele quer saber um pouco mais e
você fica talvez nesse conflito, de querer dar a informação para o
paciente, que merece saber e quer saber e o familiar que diz
claramente que não quer (Cravo).
Eu diria que existe um percentual frequente de familiares que
solicitam que a extensão, eu diria mais do prognóstico não seja
colocado. Quer dizer, muitas vezes existem solicitações em relação
aos termos das palavras a ser usadas [...] mas obviamente é inevitável
que ao longo do dia, diante de muitas vezes com situações conflitantes
[...] às vezes, quer dizer, isso não é uma regra absoluta. Eu posso dizer
com certeza que para mim isso não é uma regra absoluta também não.
Muitas vezes é exaustivo lidar com esse tipo de questão vamos dizer
assim dúbia. E eu posso dizer que em algumas situações, eu
reconhecendo olhando para trás, eu gostaria de ter sido mais explícito
do que eu fui. Mas é que muitas vezes a família coloca uma barreira,
que às vezes é difícil de transpor. Pelo menos num primeiro contato.
Então isso é difícil de transpor. Quer dizer, às vezes é preciso de mais
de um contato inicial para que esse processo aconteça. E
freqüentemente isso acontece [...] (Monsenhor).

Conflitos dessa ordem parecem exigir do profissional maior dedicação e escuta
nas relações, para não incorrer no risco de compactuar com o silêncio solicitado. No
intuito de desfazer crenças ou mesmo padrões de conduta e comunicação cristalizados
no âmbito familiar, ao médico cabe o papel de um negociador, compreendendo as
dificuldades e os motivos que levam a família a solicitar a ocultação da verdade.

[...] acho que deixo a coisa fluir da maneira que você seja mais
transparente possível, tanto com o paciente quanto com o familiar. Se
possível, na imensa maioria das vezes, eu sempre dou a mesma
informação para o paciente e familiar. Porque às vezes o familiar diz,
ah a pessoa não quer saber, não sei o que. Não. Aí eu converso com o
familiar, eu acho que tem que saber e tal. Só quando é assim, uma

situação de muita exceção [...] às vezes pode ser que o paciente [...] a
gente não conte. Mas isso é raríssimo (Girassol).
Muitas vezes são os próprios familiares que não conseguem lidar. Eles
sim vão ficar deprimidos com a ideia de ter que conviver com uma
pessoa que está, entre aspas, condenada. Como se nós soubéssemos
todos os dias qual é o nosso prazo ou enfim, habitual de vida
(Monsenhor).

Vislumbramos mudanças na conduta de alguns oncologistas, como enfatizam
esses médicos: “[...] é uma jogada aberta. Isto facilitou muito. Não tem duas histórias.
Não tem uma história para o paciente e uma história para o familiar. Neste aspecto é
muito bom. Eu acho que o paciente lucrou muito com isso, porque havia uma
desconfiança” (Lisianto).
“[...] Eu nunca aceito aquela situação, por exemplo, da família me ligar e dizer
assim: “Olha, eu prefiro que ele não saiba”. Porque eu acho que quando você vai tratar
de uma pessoa, a pessoa tem que ter uma cumplicidade com você” (Dália).
Quando faz o sinalzinho, aí mesmo que eu digo pro paciente. Não,
não. A gente fala para trazer, às vezes a família quer vir antes para
explicar a situação. A gente vê, cada caso é um caso. Você tem que
pensar como vai fazer, se o paciente tem situação para falar, condição
de falar, fala (Crisântemo).

Quando se trata de prognósticos difíceis, com confirmação do avanço
progressivo da doença, detectamos dificuldades enfrentadas por médicos e familiares,
quanto à revelação da verdade. Assim encontramos:
Aqui no Brasil, nos latinos, a gente envolve muito a família. E muitas
vezes a gente não dá a informação para o paciente e dá muito para a
família. Então, por exemplo, naquele paciente que já não responde
mais e que já está na fase final e aí vem a outra notícia, que é o lado
da notícia ruim, que é a morte, não é? [...] Se eu tivesse dito para ela
que ela tem metástase no fígado... Eu disse para ela que ela tem uma
hepatite. Porque ela vê o sangue com alterações. E os nódulos que ela
vê no fígado, no ultrasom, ela abre os exames dela, ela não entende o
quê que é aquilo. Eu digo que aquilo ali são áreas de hepatite. E
minto. A filha sabe de tudo. A filha sabe o que ela tem. Ela tem
sessenta e dois anos, nem é tão idosa. Mas assim, mas a filha sabe de
tudo e a gente optou por não contar para ela. Eu já tenho por decisão
minha, tentar não comunicar para a paciente. Se a família me apóia
nisso eu não comunico essa fase final, essa notícia ruim (Orquídea).
É complicado você dizer para uma paciente que a doença voltou,
falhou, que ela não está respondendo. Então isso, você tem que sentir
o paciente, a família, o momento. Muitas vezes você é procurado pela
família antes, que não quer que dê a notícia. Que não diga a palavra
câncer. Então isso tudo é um aprendizado da sua rotina do seu dia a
dia (Begônia).

Devido à relevância deste último tópico tratado, cujo tema é central nessa
dissertação, discutiremos essa questão no capítulo especialmente dedicado à
comunicação de más notícias.

2 O DESENGANO: COMUNICANDO MÁS NOTÍCIAS
2.1 A COMUNICAÇÃO E OS FATORES QUE INFLUENCIAM A TRANSMISSÃO
DE MÁS NOTÍCIAS

Comunicação e comunhão são palavras que compartilham a mesma origem
etimológica, isto é, provém do latim Comunis, significando tornar comum, estabelecer
comunhão, participar da comunidade, através do intercâmbio da comunicação53. Ambas
remetem à idéia de união, ligação e compartilhamento. Segundo Ferreira19:257, as
palavras, comunicação e comunicar, podem ser definidas como:
“Comunicação – a capacidade de trocar ou discutir idéias, de dialogar, com vista
ao bom entendimento entre pessoas”.
“Comunicar – pôr em contato ou relação; ligar; unir”.
Essas definições ressaltam o quanto a comunicação está atravessada pelos aspectos
das relações humanas. Não se trata apenas de um processo simples, onde havendo um
emissor e um receptor, uma mensagem será seguramente transmitida.
Sem dúvida, mensagens são transmitidas a todo instante, mas não temos garantia
da qualidade e da efetividade do conteúdo comunicado, especialmente se pensarmos na
comunicação como uma possibilidade de encontro e ligação, que pode, ou não,
propiciar o bom entendimento entre duas ou mais pessoas. Emissor e receptor, como
sujeitos inscritos na dimensão simbólica, ou seja, sujeitos que são atravessados pela
linguagem, são seres singulares, com experiências de vida e valores radicalmente
diferentes. Essas diferenças, ao se manifestarem nas relações interpessoais, podem criar
impasses e conflitos, se caracterizando como um momento dramático para ambos,
emissor e receptor44.
Diferentes dimensões estão relacionadas à complexidade do ato de comunicar.
Devemos considerar o nível simbólico propriamente dito, lingüístico ou axiológico,
onde entram em cena as regras sintáticas e semânticas e o existencial, referente à
experiência singular de cada um em sua existência54. É na experiência da comunicação
em sua dimensão existencial que esta pesquisa se foca, assim como na complexidade
das relações inter-humanas, especialmente a relação médico-paciente, quando no
contexto das doenças oncológicas.
Seguindo a origem etimológica da palavra comunicação nos encontramos na
dimensão das relações humanas. Nessa dimensão entram em cena aspectos emocionais,
que estão para além da informação: as emoções, os sentimentos e os valores adquiridos.

Diante da possibilidade de comunicação e de comunhão, cada sujeito fará uso de seu
arsenal lingüístico adquirido ao longo da vida, seus significantes que o apresentam e o
representam como sujeito. As palavras atravessam essas relações, revelando o sujeito
que está em cena. Devemos acrescentar, nesse contexto, o valor dos gestos, do olhar, da
postura corporal e, igualmente do silêncio. Na verdade, tudo o que diz respeito à relação
entre duas ou mais pessoas, passará pela comunicação. Tudo pode ser considerado
linguagem55.
A pluralidade de valores e culturas também intensifica os conflitos atribuídos à
comunicação. O modelo de processo que cultiva a simetria entre os agentes deflagra
algo da ordem da impossibilidade. Não podemos afirmar que em dada situação
encontraremos emissor e receptor no mesmo nível, seja nos aspectos emocional, cultural
ou outros. Ainda menor garantia se terá ao nos determos nas relações médico-pacientes,
quando entram em cena aspectos relativos à doença e à morte, onde normalmente os
diálogos são revestidos de notícias e informações de cunho difícil para todos.
Podemos entender más notícias, de acordo com Baile; Buckman; Lenzia; Globera e
Bealea4:304, como: “Qualquer informação que adversa e seriamente afete a própria visão
sobre seu futuro”. O momento da comunicação do diagnóstico pode representar o início
de uma série de mudanças negativas na vida do paciente e de sua família. Comunicar
más notícias tem sido considerado uma das responsabilidades mais difíceis da prática
médica.
Entre os principais fatores responsáveis por tamanha dificuldade, podemos incluir
a falta de preparo para o desenvolvimento desta habilidade nos currículos da faculdade
médica, bem como a angústia e o temor da morte, inerentes à condição humana,
especialmente presentes entre estes profissionais de saúde, conforme visto no capítulo
anterior. De fato, no cenário das relações médico-paciente, o câncer é uma das doenças
que mais diretamente evoca o sofrimento físico e psíquico, bem como a proximidade da
morte. A delicada função de transmitir um diagnóstico de câncer faz com que seu
mensageiro não saia ileso dessa experiência, remetendo-o obrigatoriamente à sua
própria condição de mortalidade56.
Comunicar más notícias pode ainda ser considerado uma tarefa estressante para os
médicos em função de outros fatores, tais como enumera Diaz5:
- A crença generalizada de que a revelação de um diagnóstico sombrio afetará
negativamente a evolução do paciente ou sua colaboração com o plano terapêutico.

- O medo de enfrentar as reações emocionais do paciente, bem como as perguntas
incômodas, sobretudo quando se é consciente de que não se tem um mínimo de
treinamento para manejar situações de grande tensão emocional.
- O reconhecimento, por parte do médico, de que possui pouco treinamento para essa
experiência.
As dificuldades e entraves que se apresentam na comunicação das más notícias
também podem advir do ambiente sociocultural, do paciente ou do próprio médico,
conforme apontados por Diaz5, a seguir:
A) Fatores Socioculturais
a) Na atualidade, a juventude e a saúde são identificadas com a riqueza e o triunfo
social. Velhos, pobres e doentes ficam como “marginais”. Receber uma má notícia pode
representar uma desvalorização social, especialmente se a má notícia estiver associada
ao risco de morte.
b) Os progressos terapêuticos contribuem para uma expectativa exagerada de cura,
dificultando a aceitação de prognósticos irreversíveis.
B) Fatores do Paciente
O médico deve conhecer o que sabe o paciente, o que ele está disposto a saber,
bem como seu estado de ânimo, devendo dedicar-se especialmente ao momento em que
é informado o diagnóstico.
Pela dificuldade em estimar o impacto da notícia, o autor sugere cuidado com os
pacientes idosos, por terem menor capacidade de assimilar completamente uma
informação, com os agressivos, os drogadictos, os manipuladores, os queixosos e os não
cooperativos.
C) Fatores do Médico
a) Medo de Causar Dor: O princípio Hipocrático primum non nocere torna a idéia
de infligir dor física ou moral como algo a ser rechaçado, induzindo atitudes, por parte
dos médicos, evasivas ou minimizadoras da gravidade, quando comunicam más
notícias.
b) Medo do Fracasso Terapêutico: Diretamente relacionado à ilusão de que para
tudo há cura, desenvolvida a partir dos avanços nas últimas décadas nas técnicas de
diagnóstico e tratamento.
c) Medo da Justiça: Progressivamente, desde os anos setenta, vê-se o aumento no
número de queixas processuais contra médicos. Segundo Diaz5, essa “judicialização” da
medicina está relacionada à crença da sociedade atual quanto à obrigatoriedade de cura,
rechaçando qualquer tipo de fracasso terapêutico.

d) Medo de Expressar suas Próprias Emoções: Os profissionais de saúde,
especialmente os médicos, apresentam dificuldades de expressar seus próprios
sentimentos diante de seus pacientes. Boa parte desses profissionais considera que tal
atitude pode contribuir para formação de uma imagem profissional inadequada. Diaz5:454
atribui essa crença à formação médica, mas já reconhece neste fator uma importante
barreira na comunicação: “Dado que a conexão empática com o paciente requer a
participação emocional do médico, a dificuldade para expressar sentimentos atuará
como uma barreira na comunicação”.

2.2 A COMUNICAÇÃO DO DIAGNÓSTICO COM O PACIENTE

Este tema foi o segundo levantado entre nossos entrevistados e o cerne da
pesquisa.
Encontramos no discurso de um médico a síntese da dificuldade em se dar má
notícias:
Eu acho que é o momento mais difícil de toda a relação com o
paciente e até da própria profissão mesmo. Eu acho que a parte técnica
você tem como pesquisar e procurar estar sempre se aperfeiçoando, as
dúvidas surgem, mas você tem como buscar auxílio, procurar
respostas [...] agora a comunicação de más notícias é sempre uma
coisa difícil (Girassol).

Nas falas dos entrevistados, com relação às dificuldades enfrentadas na
comunicação de más notícias, encontramos, também, referências à falta de treinamento
na formação médica e à falta de tempo para uma melhor comunicação e para o preparo
do paciente. Algumas falas sustentam essa informação:
“Eu acho que não existe dificuldade em passar a notícia. O problema é o tempo
que a gente precisa para ter, para poder passar essa notícia” (Camélia).
“Na verdade ninguém ensina. Ninguém nunca me ensinou a dar má notícia. Eu
dou da maneira que eu acho como gente, que é a melhor maneira de se dar. Mas com
um treinamento específico para isso, não, nunca” (Amarílis).
Percebemos que para alguns médicos a aprendizagem se deu informalmente,
através da observação de profissionais mais experientes. Assim uma entrevistada
verbaliza essa idéia:

Eu acho que realmente essa é uma parte delicada da oncologia. É assim. É o

motivo pelo qual muita gente nem pensa em fazer, é justamente isso, é
a comunicação de más notícias [...] no começo era bem... foi meio
difícil. A gente não era acostumada a lidar com paciente oncológico. E

tudo foi uma questão da adaptação, de ver como era que as pessoas
faziam, de ver conversas e tal. E aos poucos a gente vai se
acostumando [...] a gente vai se acostumando, mas é difícil. Mas
assim, eu acho que aos poucos, assim a experiência, a gente vai
lidando melhor com as situações, porque as pessoas reagem de forma
diferente (Azaléia).

Entendemos que esses aspectos de ordem prática, como a falta de tempo e de
treinamento, constituem fatos concretos que contribuem para que esta tarefa seja de
difícil realização para o médico, e que um maior investimento em educação e
treinamento seja necessário para proporcionar ao oncologista mais subsídios para o
momento da comunicação.
Estudo realizado no Canadá57 revelou o impacto positivo da educação
continuada para médicos no auxílio para a transmissão de más notícias. De acordo com
esta pesquisa, a maioria dos médicos participantes reteve os principais conceitos chave
para uma adequada realização desta tarefa, tais como: a necessidade de se considerar o
paciente como um todo; a importância de se preparar para a consulta e de receber uma
melhor orientação para a entrevista; bem como o valor de se dispor de mais tempo
durante as consultas.
Daremos relevância agora aos aspectos inerentes à pessoa do médico, que
entram em cena quando este se vê diante da demanda de ter que comunicar uma notícia
que, de antemão já se sabe, será de difícil enfrentamento tanto para quem a transmite
como para quem a recebe.

2.3 DIFICULDADES PESSOAIS DO MÉDICO PARA DAR MÁS NOTÍCIAS

O momento da revelação do diagnóstico de uma doença potencialmente fatal é,
indubitavelmente o momento de tomada de consciência a respeito da morte6. Em
diferentes proporções essa tomada de consciência surge tanto para o médico como para
o paciente, implicando em alguma ordem de dificuldade para os envolvidos.
Dentro da nossa realidade, identificamos que determinados fatores foram
recorrentemente reconhecidos como de difícil manejo para o médico nessa delicada
tarefa de transmitir notícias ruins. Entre eles podemos destacar:
1º- Vivenciar e compartilhar com o paciente a emoção do momento vivido;
2º- Informar sobre o câncer de crianças e jovens, momento geralmente considerado
como uma ‘inversão’ de fatos;
3º- Informar o avanço da doença e a ausência de perspectiva curativa;
4º- Preocupação com o sucesso / fracasso terapêutico.

Entendemos que esses fatores estarão atuando no momento de uma difícil
notícia, de diferentes formas e intensidades, e estão diretamente relacionados à maneira
como o médico lida com suas emoções, com o sofrimento humano e com as questões da
vida e da morte em sua própria vida pessoal. Ressaltamos aqui o discurso dos
entrevistados que ilustram essa realidade:

Quanto maior a identificação acho que pior é. E acho que isso é
normal para todo mundo. E obviamente aquele paciente que você se
apega é muito difícil [...] Não é difícil você comunicar que ele vai
morrer. A questão não é essa. É a perda mesmo de tudo [...] A
dificuldade não é o falar, a dificuldade é você dividir essa emoção
(Camélia).
E também é para mim, é muito complicado quando há inversão das
coisas. Porque é muito mais comum eu falar para uma filha, que a mãe
dela tem câncer. Mas o contrário é muito difícil ainda para mim. Para
dizer para uma mãe, que o seu filho vai morrer de câncer. Esses são
impactos que eu tenho (Rosa).
Mais difícil. Esse é muito duro. Eu acho que esse é pior do que o
primeira vez. Porque aí rui mesmo a estrutura, você monta uma coisa,
fez um tratamento muitas vezes que a gente chama de adjuvante e
agora a doença é metastática. Esse momento é muito duro. Muito duro
para nós profissionais, pela frustração de ter feito um tratamento que
não deu certo, pro paciente que tinha um investimento na vida, que
está curado e de repente isto não acontece. Muito duro, muito duro
(Lisianto).

O encontro com a morte pode despertar sentimentos profundos de medo e
insegurança. Quanto mais distante o médico estiver de seus próprios medos e
frustrações, tanto menos será possível um verdadeiro encontro e compartilhamento com
o doente que sofre6. Aspectos psicológicos do profissional, bem como sua experiência
de vida, maturidade pessoal e estrutura emocional, entram em cena e devem ser
considerados, pois estarão atuando na relação com o doente, especialmente nos
momentos em que é necessário informar e oferecer suporte. Enfatizamos a fala de um
entrevistado:
Então você compreender os mecanismos de luto em que a pessoa está
passando, também te facilita a lidar com aquela história. Porque é
muito comum a turma, os colegas, ficarem extremamente angustiados.
E aí o caldo desanda. Mas na realidade, porque que ele está
angustiado? Porque também ele não tem estrutura ainda para lidar
com aquilo (Gerânio).

Entendemos que essas exigências podem sobrecarregar o médico, imputando-lhe
demandas difíceis de responder caso não haja uma atenção endereçada ao profissional.

Dentre os pesquisadores sobre o tema, encontramos em Quill e Townsend7 importante
referência quanto à dor do médico, e à necessidade deste receber suporte emocional para
lidar com situações difíceis. Para os autores7, o suporte emocional que o médico deve
receber pode advir dos colegas, de grupos de apoio e de psicoterapia.
O medo do fracasso terapêutico que o médico pode vivenciar, comumente citado
na literatura como um fator capaz de dificultar o diálogo com o paciente5,13, foi também
identificado em nossa pesquisa. No entanto, entendemos que esse pode ser
potencialmente um fator estressor para o profissional, relacionado à variável tempo de
experiência clínica na área. Por isso, destacamos a fala desses entrevistados:
Quando eu comecei mesmo a ver os pacientes que eu estava cuidando
falecerem, acho que mesmo no início, acho que se você tem
consciência, se você acredita que você fez um bom trabalho, procurou
cercar da melhor maneira possível, a coisa evoluiu bem. Obviamente
que isso não quer dizer que eu nunca tenha me sentido culpado [...]
como a gente lida com uma situação em que nós somos responsáveis
pelo tratamento do paciente, às vezes isso pode, para alguns, ser
encarado como uma falha de tudo que você propôs, e aí às vezes isso
torna a comunicação um processo difícil. Eu acredito que esse é o
grande entrave [...] (Girassol).
[...] Acho assim o médico tem muito na cabeça, acho que esse é o
grande problema, que ele é quem vai tratar o paciente, curar o
paciente. E a gente cuida do paciente. É completamente diferente a tua
pretensão, quando você vai cuidar do paciente e que você vai expor a
ele dividir a responsabilidade, é uma coisa. Quando você se acha,
capaz de curar, capaz de tratar para a cura, essa responsabilidade está
toda nas tuas mãos. Então em geral eu discuto com os pacientes não só
o prognóstico como o tratamento, os efeitos colaterais, ou não, e a
opção obviamente é sempre dele. Não é minha. A minha função é
informar. Então acho que isso dá um pouco menos peso (Camélia).

O

crescente

desenvolvimento

da

medicina

ocidental

contemporânea,

especialmente marcante desde o século passado, favorece o estabelecimento da ilusória
idéia de algum controle sobre a morte e a doença, imputando especialmente ao médico a
sensação de impotência quando diante da impossibilidade deste ato. O desenvolvimento
biotecnológico estimula a crença de que sempre haverá algo a fazer para se alcançar a
cura, pondo no médico uma responsabilidade de difícil sustentação. Encontramos o peso
dessa responsabilidade na fala de um médico:
A gente confia muito nos resultados, nos congressos. Acabou de ter
um congresso americano muito importante [...], em que a gente ouve
uma quantidade enorme de informações. Já foi muito traumático, quer
dizer, primeiro porque os pacientes têm uma expectativa em cima do
congresso enorme. Falam: “Olha, busca uma coisa lá para mim, quê
que tem pra mim”. E, segundo, quer dizer que o oncologista é
bombardeado com essas informações (Lisianto).

Ao médico é delegado o lugar onisciente, e o fracasso da cura pode ser
imperdoável, tanto para ele quanto para o paciente. Essa fantasia do médico é partilhada
e estimulada pelo coletivo, construída pelo imaginário social, e na cultura ocidental
representa o suporte para o desejo humano coletivo que aspira pela imortalidade58.
Essa realidade parece ainda propiciar o surgimento de um novo fenômeno,
citado por nove dos nossos entrevistados, nomeado aqui nessa pesquisa como
“obstinação terapêutica dos pacientes”. O termo obstinação terapêutica, sinônimo de
futilidade terapêutica ou distanásia, vem sendo utilizado para definir o emprego
excessivo de recursos tecnológicos, para finalidades curativas, a fim de obter um
prolongamento da vida do paciente, quando não há mais perspectiva de cura, indicando
uma dificuldade na aceitação dos limites da prática médica21.
Em nossa pesquisa identificamos que essa prática vem se caracterizando como
uma questão exigida pelo paciente, e parece ser um importante fator para a dificuldade
do médico em comunicar a evolução da doença e a chegada do momento em que se faz
necessário interromper o tratamento curativo. Contemplando essa realidade, destacamos
a fala desses entrevistados:
Porque tem uma falsa impressão de que os médicos é que tratam as
pessoas obstinadamente. Não é bem assim. As pessoas demandam o
tratamento obstinadamente. Assim, as pessoas querem ser tratadas.
Esse percentual é maior do que os que não querem ser tratados
(Gerânio).
Normalmente a gente não quer continuar o tratamento e o paciente
quer continuar. Isso é muito mais freqüente. Porque, assim, a gente
tem a noção clara de que não está resolvendo. E o paciente tem ainda
uma expectativa de que alguma coisa vai resolver [...] (Camélia).

Consideramos este um dado relevante quando se trata de traçar as variáveis
implicadas na revelação de diagnósticos e prognósticos de câncer avançado,
determinando questões que atingem a comunicação no cenário das práticas paliativistas,
e por isso, serão ainda trabalhadas no capítulo dedicado aos cuidados paliativos.

2.3.1 Comunicação de más notícias: instituição pública e clínica privada

Uma variável que parece interferir na comunicação do diagnóstico ao paciente
com câncer está associada às diferenças entre os pacientes do serviço público e os do
serviço privado. Importante lembrar que, na prática privada, os atendimentos são
realizados nos consultórios ou clínicas particulares, espaços normalmente pertencentes

ao médico associado à clínica oncológica. Na relação estabelecida entre este tipo de
paciente e seu oncologista, não há a interposição do hospital, a menos que o paciente
sofra algum tipo de intercorrência médica que demande uma internação hospitalar.
Nesses casos, pode haver uma relação de maior proximidade entre o paciente e o
profissional responsável pelos seus cuidados.
Quando se trata de pacientes vinculados às instituições públicas, todo o
atendimento prestado a esse doente é oferecido dentro do contexto hospitalar, ainda que
seja nas diferentes modalidades oferecidas pela instituição, como ambulatório,
internação ou ainda quando o atendimento é prestado no domicílio do doente. Nos
hospitais, a quantidade de profissionais, de diferentes categorias e equipes, além das
regras institucionais, podem fazer certo anteparo à relação sempre tão direta do
oncologista com o paciente, conferindo assim alguma proteção ao médico13. Esses
dados parecem acrescentar ingredientes suficientes para caracterizar diferenças ao tipo
de comunicação estabelecida entre esses diferentes contextos. Além disso, identificamos
que o paciente do serviço público, em sua maioria pertencente à classe econômicasocio-cultural menos favorecida, pode enfrentar dificuldades potencialmente maiores na
compreensão dos termos utilizados pelo médico, exigindo deste um maior esforço no
emprego de habilidades para se fazer compreender, bem como para compreender a
linguagem utilizada pelo paciente. Esse parece ser um empecilho quando é necessário a
informação da doença e o estabelecimento do tratamento. Por outro lado, pacientes
imbuídos de poder social, econômico e cultural, foram identificados como aqueles com
maiores demandas por perguntas e informações direcionadas ao oncologista, como
enfatiza esse médico:
“Eu acho que o estrato que é mais informado, ele às vezes te demanda mais
informação. Mas a estrutura não depende disso. A estrutura de lidar com a vida e a
morte, ela não depende disso” (Gerânio).
Também identificamos que deficiências e limitações na estrutura dos
atendimentos da rede pública podem interferir na comunicação, determinando a
necessidade da revelação da verdade, em função de questões organizacionais. Assim
relatou uma oncologista:
No serviço público eu até digo assim que eu sou mais monstro. Mas
não é, no serviço público eu não posso mentir muito. Essa coisa de
não dar o diagnóstico, de não falar. Porque o quê que acontece? No
serviço público eu não tenho o suporte que eu tenho no particular. Eu
não tenho vaga para internar. Eu não tenho remédios às vezes para
fazer. A emergência não quer atender. Então assim, se eu não falo
para o paciente ou para a família dele [...] Aí você acaba tendo que

falar, para o paciente até que eu também não falo tanto não. Só se ele
for muito sozinho. Aí eu tenho que falar mesmo. E lá tem muito mais
sozinho. Então talvez seja por isso que eu fale mais [...] lá então eu
ponho muito mais barreiras do que aqui, porque lá o paciente vira um
problema real para mim. E se eu sou a melhor amiga dele, muito
amiguinha, ele vai me procurar toda vez que ele tiver algum problema,
até com outros problemas que não têm nada a ver comigo [...]”
(Orquídea).

É possível que entre as camadas da população menos privilegiadas do ponto de
vista educacional, haja um maior choque entre o discurso popular do doente e o discurso
médico, correndo o risco de que ao discurso do paciente seja creditado menos valor,
posto que o paciente, já normalmente desvalorizado por se tratar de alguém afetado pela
dor e sofrimento causado pela doença, ainda não conta com os recursos lingüísticos que
o aproximem da categoria médica13.
Ao longo desta pesquisa fomos identificando diferenças consideráveis entre a
realidade pública e a privada, porém optamos por destacar, ao longo dessa dissertação,
as que podem interferir no estabelecimento da relação médico-paciente, na comunicação
do diagnóstico e na prática dos cuidados paliativos.

2.4 PROTOCOLOS E DIRETRIZES ÉTICAS DE COMUNICAÇÃO DE MÁS
NOTÍCIAS

A seguir, a partir da pesquisa bibliográfica efetuada, trazemos um recorte acerca
das diretrizes traçadas por diferentes autores com a finalidade de ajudar o médico a
melhorar sua competência na transmissão de más notícias.
Médicos oncologistas4, elaboraram um protocolo de comunicação de más
notícias, estruturado em seis etapas, cujo objetivo é proporcionar ao médico condições
para alcançar o que consideram os quatro objetivos mais importantes em uma entrevista
de revelação de más notícias: (1) a reunião de informações sobre a condição do
paciente, (2) a transmissão das informações médicas, (3) o suporte a ser oferecido ao
paciente e (4) a obtenção da colaboração do paciente no desenvolvimento de estratégias
ou plano de tratamento para o futuro. Segundo os autores, o protocolo pode
proporcionar mais segurança aos profissionais ao revelarem informações médicas não
favoráveis ao paciente, podendo auxiliar no incremento desta habilidade.
De acordo com Baile; Buckman; Lenzia; Globera e Bealea4, estudos conduzidos
entre 1950 e 1970, época em que havia poucas possibilidades de tratamento para o
câncer, revelaram que muitos médicos consideravam desumano revelar o diagnóstico a

seus pacientes. Hoje, à medida que cresce a perspectiva de tratamento e cura, aumenta
em igual proporção a quantidade de informações a serem transmitidas aos pacientes,
demandando dos profissionais mais detalhes na discussão de más notícias.
Baile; Buckman; Lenzia; Globera e Bealea4 atentam para o imperativo legal e
ético, destacando que os médicos não podem ocultar informações médicas aos seus
pacientes, mesmo quando há a suspeita de que estas terão efeitos negativos no paciente.
Para eles, a idéia de que o conhecimento do diagnóstico invariavelmente causará dano
psicológico ao doente não é corroborada por outras evidências. Por outro lado,
acrescentam que informar um paciente, sem oferecer-lhe suporte pode transtorná-lo, da
mesma forma quando este é enganado. Especial atenção deve ser dedicada à maneira
como se discute a má notícia, estando esta diretamente relacionada com a compreensão
da informação pelo paciente; com a satisfação pelos cuidados médicos prestados; com o
nível de esperança e com o subseqüente ajustamento psicológico. Segundo suas
observações, médicos com mais dificuldade em dar más notícias, podem submeter seus
pacientes a tratamentos mais difíceis e prolongados. Acreditam que do ponto de vista do
médico, comunicar más notícias é particularmente difícil porque estes têm de enfrentar
forte ansiedade, o incômodo das responsabilidades conseqüentes e o medo de uma
avaliação negativa.
Estes mesmos autores apontam que comunicar más notícias é também uma
tarefa complexa, pois requer o desenvolvimento de outras habilidades, tais como:
responder às reações emocionais do paciente; envolver o paciente na tomada de decisão;
lidar com o estresse criado pela expectativa de cura do paciente; relacionar-se com os
diversos membros da família; além do conflito de como dar esperança, quando a
situação é sombria. Sugerem ainda que a inexperiência do médico, aliada a outros
fatores como o tratamento de pacientes com poucas perspectivas de cura ou os muito
jovens, são fatores adicionais de dificuldade. Em função da complexidade desta tarefa,
recomendam a aplicação de princípios bem estabelecidos de comunicação e
aconselhamento, estabelecidos passo a passo, em um modelo protocolar. Com esse
intuito, Baile; Buckman; Lenzia; Globera e Bealea4 elaboram o protocolo SPIKES,
estruturado como um modelo prático, ágil e dinâmico, para ser usado no dia-a-dia,
comparando-o aos demais protocolos que são usados para a sistematização e execução
dos diversos procedimentos médicos.
Sancho6, médico anestesista, atuante em cuidados paliativos, destaca o papel da
comunicação na relação com o paciente oncológico, em especial com os que se
aproximam da morte. Acredita que a evolução da doença vai depender muito do que é

dito ao paciente e de como lhe é dito. Segundo ele, o doente informado, pode colaborar
mais e melhor nos tratamentos, além de lutar com mais força contra a doença.
O autor reafirma o valor da informação, baseada na verdade, porém ressaltando
que esta não deve ser fornecida de forma brutal, pois assim, os efeitos negativos
poderiam se equiparar aos proporcionados pela mentira. Para ele, cabe ao médico esta
responsabilidade, não devendo ser delegada aos psiquiatras ou psicólogos, pois o doente
precisa receber a informação, inserido na relação com seu oncologista, de quem ele
espera receber o suporte para a continuidade dos cuidados. Para Sancho6, o médico deve
confiar na capacidade de resposta do paciente, respondendo honestamente a suas
perguntas e, jamais dizendo “não há mais nada a fazer por você” 6:50, pois isso sim seria
para o paciente “cair num abismo de desesperança”6:50. Sugere alguns elementos
norteadores na indicação do momento adequado para a comunicação. São eles: o
equilíbrio psicológico do paciente, a gravidade da doença, o impacto emocional
relacionado à parte enferma, o tipo de tratamento a ser conduzido e a rede social de que
dispõe o paciente.
O médico deve se dedicar especialmente ao aprimoramento de habilidades para
esta responsabilidade, considerada a mais sublime e difícil da prática médica, mas que
infelizmente não se aprende nas universidades, como se aprende a executar técnicas
sofisticadas. Outro fator que pode influenciar na dificuldade em se fornecer más
notícias, é quando o médico encara a morte como um fracasso terapêutico. Sancho6 não
faz referência à utilização de protocolos, ressaltando, ao contrário, que não há fórmulas
para a boa execução desta tarefa.
Sancho6, embora não siga um modelo protocolar de comunicação de más
notícias, não deixa de sugerir alguns elementos de orientação didática, nos quais o
médico deve se basear. Seu enfoque busca marcar o caráter singular do ato de
comunicar, para ele essencialmente um ato humano, ético, médico e legal, aplicado
nesta ordem. Afirma que “Não existe uma fórmula. Por este motivo dizemos que se trata
de uma arte”6:50.
Quill e Townsend7 se dedicam ao tema, com uma abordagem um tanto
diferenciada. Esses autores demonstram especial atenção aos aspectos psicológicos da
relação médica com o doente, fundamentando suas propostas mais nesses aspectos do
que na orientação de condutas pré-determinadas a serem adotadas. Ainda assim,
encontramos em seus escritos orientações práticas sugeridas em um modelo do tipo
‘passo a passo’. Especial atenção é dada às reações emocionais de médicos e pacientes,
destacando que os sentimentos experimentados pelo profissional podem fornecer

indicações acerca do que o doente está enfrentando. De acordo com suas colocações, as
respostas esperadas podem ser divididas em três categorias: psicofisiológica, cognitiva e
afetiva, e vão variar de acordo com o significado do diagnóstico para o paciente, bem
como sua experiência anterior com doença.
O cuidado com o médico é destacado, ressaltando o quanto o profissional precisa
de suporte psicológico para saber discriminar e oferecer ao paciente o que de fato este
necessita, bem como para ter condições de identificar suas próprias reações frente à
situação, mantendo-se equilibrado emocionalmente. Para este autor, os objetivos a
serem alcançados a partir do encontro inicial devem ser: diminuir a solidão de ambos;
obter uma percepção comum do problema a ser enfrentado; fornecer as informações de
forma cuidadosa e adequada às necessidades do paciente; traçar as necessidades
médicas iniciais, incluindo os riscos de suicídio; responder ao desconforto imediato e
garantir um plano básico a ser adotado.
Quill59 enfatiza que as barreiras frequentemente criadas, no encontro entre
médicos e pacientes, precisam ser identificadas e trabalhadas, aplicando as habilidades
básicas de comunicação, de reconhecimento, empatia e legitimação. Dentre as
habilidades que devem ser usadas pelos médicos para ultrapassar as barreiras da relação,
cita o reconhecimento, a certificação do reconhecimento, a exploração, a empatia e a
legitimação.
Diaz5 ressalta a importância, na relação médico-paciente, do momento em que se
transmite uma má notícia, enfatizando que quem a recebe, não esquece como, quando e
onde a recebeu. Reconhecendo sua importância, bem como seus entraves, observa que
as disfunções na comunicação são responsáveis pelos medos, pelas incompreensões,
pelos desencontros, pelas queixas e pelos processos judiciais, sendo a falta de preparo
para esta difícil tarefa fonte geradora de ansiedade.
A reação ante uma má notícia é um fenômeno natural, modulado pela
perspectiva sociocultural e dependerá de múltiplos fatores, tais como: a personalidade,
as crenças religiosas, o apoio familiar e a própria realidade antropológico-cultural em
que se vive. Diaz ressalta, também, que, à medida que crescem os avanços tecnológicos,
as informações prestadas pelos médicos demandam mais detalhes e esforço para
explicar uma complexidade de informações de forma compreensível. Especial atenção
deve ser dada à identificação do desejo do paciente, na medida em que uma parte
significativa destes não deseja conhecer a verdade de seu diagnóstico.
Diante das dificuldades apresentadas, Diaz5 recomenda a aplicação do protocolo
SPIKES4, sugerindo que, assim como protocolos são usados no tratamento de diversas

patologias, este protocolo seja utilizado para conduzir com êxito o médico em sua
entrevista com o paciente.
Ainda que a comunicação de más notícias seja um assunto difícil e
incômodo para os médicos, existem evidências de que a utilização de
um enfoque humanístico e protocolizado, como o citado de Baile &
Buckman, e o aprendizado de certas habilidades de comunicação,
podem melhorar significativamente esta tarefa e, como resultado, o
modo como o binômio paciente-familia enfrentará o processo
mórbido5:454.

2.4.1 O Protocolo SPIKES

Esse protocolo é um procedimento descrito como: prático, ágil e dinâmico para ser
usado no dia-a-dia, cujos objetivos são:
1º - Reunir toda a informação disponível do enfermo e de sua doença. O médico
deve se inteirar do nível de conhecimento do paciente a respeito de sua doença, suas
expectativas, bem como sua disposição para ouvir más notícias.
2º - Fornecer informação clara de acordo com as necessidades e desejos do
paciente.
3º - Dar suporte ao paciente, empregando habilidades para reduzir o impacto
emocional e o isolamento.
4º - Desenvolver uma estratégia, como um plano de tratamento, com a contribuição
e cooperação do paciente.
O protocolo SPIKES se divide em seis etapas. Seu nome refere-se às primeiras
iniciais das palavras que traduzem resumidamente a idéia principal de cada passo:
Setting, Perception, Invitation, Knowledge, Explore emotions, Strategy and sumary.
Nem toda comunicação de más notícias demandará a utilização dos seis passos. Porém,
quando necessário, o uso da seqüência é imprescindível4.
1º Passo: Preparando a entrevista. São indicados procedimentos básicos para iniciar a
comunicação. Detalhes operacionais, como escolher um lugar privativo, sentar com o
paciente e seus familiares e evitar ser interrompido são enfatizados. Importante rever
antecipadamente os detalhes da história clínica do paciente e seus exames; confirmar o
diagnóstico, além de preparar mentalmente o que se tem a dizer, especialmente em
como pretende responder as emoções e as perguntas difíceis do paciente. Verificar
previamente se o paciente deseja a companhia de alguém. Há indicação de se fazer uso
do humor, pois, diminui a tensão e a ansiedade, bem como do contato olho a olho e do
toque, caso o paciente se mostre confortável para isso.

2º Passo: Descobrindo o que o paciente sabe. O lema principal desta etapa traduz o
axioma chave do protocolo: “Antes de falar, pergunte”4:306. Aqui é sugerido ao médico,
antes de fornecer as informações médicas, a utilização de perguntas amplas, que devem
propiciar um ambiente de razoável precisão de como o paciente percebe sua situação.
Por exemplo: “O que você foi informado sobre sua situação médica até agora?” 4:306. É
importante que o médico possa avaliar o que o paciente está entendendo, corrigir
possíveis informações errôneas, e se há algum tipo de negação da doença e expectativas
irreais quanto ao tratamento. Deve-se aproveitar esse momento para averiguar o nível
cultural do paciente, através do vocabulário que utiliza. Também se deve tentar
interpretar a carga emocional de suas palavras para assim decifrar o que paciente não
quer falar. Convém fixar-se na linguagem não verbal do paciente: postura, expressão
facial, tom de voz, aspecto físico, etc. Necessário identificar contradições entre a
linguagem verbal e a não verbal, ajudando a revelar dificuldades na compreensão da
mensagem.
3º Passo: Identificando o quanto o paciente quer saber. Baile; Buckman; Lenzia,
Globera e Bealea4 afirmam que enquanto a maioria dos pacientes expressa
explicitamente o interesse por informações, outros não. Isso faz com que o médico,
especialmente nesse momento, se empenhe em identificar o desejo do paciente. É
importante perceber o que quer saber o paciente, bem como quer receber as
informações. Os autores4:306 recomendam perguntas do tipo: “Como gostaria que eu
informasse os resultados dos exames?”, ou “Prefere gastar mais tempo discutindo o
plano de tratamento?”. Há pacientes que não querem muitos detalhes sobre sua situação.
Evitar informações, especialmente quando a doença se torna mais severa, é um
mecanismo psicológico muito comumente manifesto. Nesse caso a indicação é que o
médico possa oferecer resposta para qualquer pergunta que possa haver no futuro, ou
falar a um parente ou amigo.
4º Passo: Fornecendo conhecimento e informação ao paciente. Advertir o paciente de
que más notícias estão por vir, pode reduzir o choque diante da revelação. Nessa etapa
em que as informações serão fornecidas é necessário atenção para o uso do vocabulário,
que deve ser adequado ao nível de compreensão do paciente, evitando também o uso de
palavras técnicas. Os autores4 dão como exemplo a troca do termo metastatizado para
espalhado, e de biópsia para amostra de tecido. O profissional deve também evitar ser
excessivamente direto, buscando sempre oferecer as informações paulatinamente e
checando o entendimento do paciente. Nos casos em que o prognóstico é pobre, deve-se
evitar falar que já não há mais o que fazer.

5º Passo: Respondendo as emoções do paciente - Responder às emoções do paciente é
um dos mais difíceis desafios na revelação de más notícias. Inicialmente, as reações são
de choque, isolamento e mágoa, podendo manifestar-se através do silêncio, do choro ou
da raiva4:306. Para esses autores, os oncologistas são a maior fonte de suporte
psicológico para seus pacientes. Nesta etapa, para o médico oferecer suporte e
solidariedade, os autores recomendam ações enfáticas, sustentadas em quatro passos:
1-Observar qualquer emoção do paciente;
2-Identificar a emoção experimentada pelo paciente, através de perguntas abertas
sobre o que o paciente está pensando ou sentindo, nomeando-as para si mesmo;
3-Identificar o motivo para a emoção, que em geral está relacionado com a má
notícia;
4-Permitir a expressão dos sentimentos, deixando o paciente saber que o médico
entendeu a relação entre a emoção e sua causa.
6º Passo: Estratégia e Resumo. Nessa etapa, as responsabilidades na tomada de decisões
devem ser compartilhadas, reduzindo no médico a sensação de fracasso quando o
tratamento não apresentou resultados satisfatórios. Pacientes, com um plano bem
esclarecido para o futuro, tendem a apresentar menos ansiedade e incertezas. Para isto,
devem ser checados possíveis mal-entendidos por parte do paciente, ou se ele não está
superestimando a proposta e a eficácia do tratamento definido. Ainda nesse momento,
vale escutar os medos e as preocupações do paciente, garantindo a este o melhor
tratamento possível, além da continuidade do cuidado pelo médico responsável. Assim,
para os autores, o paciente estará reconfortado, além de manter uma atitude esperançosa
no tocante ao fato de que, o que puder ser realizado, assim será.

2.4. 2 O protocolo no discurso dos oncologistas

No que se refere ao uso do protocolo Spikes, encontramos no discurso de nossos
entrevistados significantes que consideramos relevantes para expressar o que pensam a
respeito desse tema. São eles: cartilha; orientação; sistematizar e automatizar.
Embora na prática médica seja comum o uso de condutas protocolares,
identificamos que, quando se trata de comunicação, os médicos reconhecem a
dificuldade de se traçar padrões de comportamento previamente estabelecidos. Isso não
significa dizer que o protocolo não seja empregado, porém muito mais como uma
referência do que como uma padronização da relação. Assim revelam esses
entrevistados:

Olha só, protocolo é mania de americano. E o jeitinho, é a mania de
brasileiro. Eu sou a favor do protocolo com abertura para o jeitinho.
Nada de cintura de gesso. Acho que o protocolo é bom porque você
vai ter um padrão, que você vai poder treinar as pessoas de forma
homogênea [...], mas quando digo abertura para o jeitinho, é porque
você pode dar a notícia para vinte pacientes com câncer grave, mas
cada ser humano é único. E você vai ter que lidar com a
individualidade daquele paciente. E aí não tem protocolo que
contemple todas as individualidades. Ainda mais num momento como
esse [...] então, o protocolo, ele tem que ter uma certa abertura. Porque
tem certas coisas, que só o momento ali vai ditar o seu proceder
(Antúrio).

“[...] eu costumo dizer que a gente tem que obedecer a cartilha. Eu não tenho
uma cartilha, porque acho que isso aí é conforme a gente está na situação, mas algumas
coisas eu procuro fazer [...]” (Rosa).
Do total de médicos entrevistados, seis demonstraram pouco ou nenhum
conhecimento a respeito do protocolo, e não o aplicam em sua rotina de comunicação de
notícias difíceis. Dois médicos demonstraram interesse relevante, com preocupação
inclusive na divulgação do tema, tanto para outros profissionais, como entre os médicos
mais jovens, como os residentes. Assim uma médica relatou:
[...] eu acho que esse protocolo SPIKES é bem interessante, porque
fala justamente do local, da distância que você fica entre o paciente e
você. O tom de voz, se tem muito barulho, se a sala está fechada, a
luz. Então eu acho que isso eu aprendi bastante com a literatura. Mas
acaba que a gente faz um pouco ao nosso modo e ao modo do paciente
e do familiar [...] e eu tentei botar, toda vez que entrava um grupo
novo de residência eu colocava para eles lerem (Begônia).

Encontramos, nas falas dos residentes, opiniões contrárias com relação à
aplicabilidade do protocolo, como podemos observar:

Eu acho que existe uma orientação que eu acho bem interessante, que
é o protocolo do Spikes [...] depois de você aplicar ele assim
mentalmente, ele eu acho que se torna uma coisa mais automatizada.
Você faz todos os passos sem perceber até que está fazendo o
protocolo [...] depois, de um certo tempo, acho que aplicando isso,
você acaba que incorpora automaticamente [...] acho que algumas
coisas intuitivamente a gente já faz [...] pelo menos para mim foi uma
coisa que facilitou bastante (Girassol).
A gente já escutou falar que tem alguns protocolos de más notícias,
mas assim, eu não sigo um especificamente [...] eu até comecei a ler,
vale à pena você conhecer, mas sinceramente eu acho que é mais,
assim uma questão de vivência. Eu acho que pode ajudar em algumas
coisas. Você fica em dúvida e tal, mas sinceramente eu acho que é
uma coisa muito subjetiva. É meio difícil a gente pegar uma coisa

objetiva, os dados e tal e aplicar nesse tipo de situação até porque
varia de uma coisa para outra, de situação para situação. Eu acho
assim, que é mais experiência, acho que a experiência ajuda mais do
que protocolos [...] (Azaléia).

A decisão para aplicação de um modelo protocolar parece ser conflitante para o
médico, na medida em que valoriza a intuição e a experiência como elementos chave
para a sua tarefa, mas reconhece também que diante de uma situação de tamanha
dificuldade e complexidade, o protocolo pode fornecer o suporte necessário para sua
atuação, proporcionando-lhe mais segurança. Um médico enfatiza sua opinião:
Eu acho que talvez fosse importante, apesar de que sistematizar esse
tipo de coisa, eu acho que às vezes é muito do coração e da percepção
[...], mas eu acho que é importante até para você ter uma base para
seguir, que é maleável de acordo com as circunstâncias (Cravo).

Observamos atualmente um discreto movimento de divulgação do protocolo
SPIKES nos espaços institucionais, retratando uma tendência à disseminação de novos
conhecimentos voltados a esta prática. Esse é um dado importante, pois pode
impulsionar a demanda por programas de desenvolvimento de habilidades e estratégias
de comunicação, promovendo espaços de discussão e estimulando a produção de novos
recursos que auxilie a lidar com essas difíceis notícias que permeiam as relações
humanas em oncologia.

2.5 SOBRE A VERDADE
2.5.1 Más notícias na rede: Dr. Google e o conhecimento do paciente

Significativos avanços na área tecnológica, com o desenvolvimento de novos
recursos na área da informática, possibilitaram o conhecimento sobre as doenças às
diversas camadas da sociedade, que passaram a ter acesso às informações até então
restritas ao meio acadêmico. Esse foi um dado recorrente no discurso de nossos
entrevistados, que procuramos aqui destacar, por considerarmos sua relevância nas
interferências quando no momento da revelação de diagnósticos de câncer, alterando as
configurações da comunicação inicial com o paciente oncológico. O também acelerado
desenvolvimento tecnológico de recursos na área biomédica, com novas propostas para
o tratamento e a cura do câncer, vem operando mudanças de expectativas dirigidas ao
médico e às alternativas de tratamento curativo. À medida que aumenta as
possibilidades curativas, cresce a expectativa sobre a proposta de tratamento oferecida
pelo oncologista. Esses entrevistados sintetizam em suas falas:

“Com a Internet, muita gente já está avisada, já leu. [...] Então você não pode
inventar muita história porque o pessoal hoje está muito ligado à Internet. Agora o Dr.
Google tem tudo” (Crisântemo).
[...] É muito comum já chegar aqui e quando eu pergunto ao paciente,
ele já sabe me informar, que a doença dele é avançada, que ele sabe da
expectativa dele, só que ele pergunta o quê que eu estou oferecendo. E
o quê que eu vou oferecer nesse meu acompanhamento (Rosa).

“[...] Na verdade ele vem mais procurar uma resposta, do que propriamente
saber da doença” (Girassol).
Receber um paciente que previamente pesquisou sobre sua doença pode também
exigir novos esforços do oncologista, tanto no sentido de retificar o conhecimento
técnico, quanto para desfazer possíveis mal-entendidos de interpretação, visto que o
emprego de termos técnicos pode ser de difícil compreensão ao leigo. Como esclarecem
esses entrevistados:

[...] Hoje em dia, o doente lá fora, você vai operar, ele já acessou o
Google e viu a cirurgia, as complicações. Se bobear ele sabe mais que
você. Então ele vem com muita informação, com muita base. E você
tem que estar preparado para isso hoje em dia também. Quando fala,
“não, eu vi na internet que tem uma outra cirurgia para mim”. E você
tem que estar sabendo que existe aquilo ali. Senão você se mostra
incompetente para estar tratando aquele paciente. [...] (Antúrio).

“O paciente hoje em dia consulta através da internet várias informações.
Algumas dessas que complicam a mensagem que a gente tem que dar para ele. Mas o
doente hoje em dia está muito mais esclarecido. Muito mais” (Dália).
Uma mudança também de valor relevante tem sido impulsionada pela maior
variedade de exames para o diagnóstico de câncer, especialmente os de imagem.
Considerados importantes para a detecção precoce da doença, são às vezes o motivo
propulsor da procura pelo oncologista clínico ou cirurgião. Identificamos que alguns
pacientes estão chegando ao oncologista já com uma idéia elaborada acerca da doença
que lhe acomete, muitas vezes recebendo a informação do médico radiologista
responsável pelo exame realizado. Sintetizando essa idéia, encontramos:
“[...] Primeiro que todos os resultados chegam abertos. A maioria esmagadora. Uma ou
outra fala: “ah, não quero nem saber”. Mas a maioria já chega com o lacrezinho violado.
Então jogam no Dr. Google e já sabe o quê que é” (Amarílis).

Isso é uma coisa complicada, porque o radiologista, ele não é clínico.
Então aí ele já dá opiniões, aí o paciente já vem, ah não porque o

doutor quando fez esse exame me disse que era para eu fazer isso.
Então a gente tem que conversar com o doente, olha, nesse momento
ainda não é para fazer, ou não é bem assim (Dália).

Pesquisas têm sido realizadas60,61 com foco no preparo dos médicos
radiologistas, procurados que são pelos pacientes após a realização de exames,
especialmente após os exames de mama, para receberem informações a respeito do
resultado das imagens. Em consonância com esses estudos, embora com freqüência o
radiologista transmita más notícias, faltam-lhe treinamento e investimento educacional
para o desenvolvimento de habilidades necessárias à comunicação do diagnóstico.
Da mesma forma, oncologistas clínicos recebem pacientes que se submeteram à
cirurgia e, portanto, já receberam a primeira informação do cirurgião, chegando ao
oncologista clínico mais com expectativas e dúvidas com relação ao tratamento clínico,
do que com relação ao diagnóstico propriamente dito. Assim um entrevistado destaca
sua opinião:
Normalmente os pacientes vêm referidos por alguém. Geralmente pelo
cirurgião. Ele acaba sendo informado pelo cirurgião do diagnóstico.
Muitas vezes os pacientes já vêm com o diagnóstico. Eles vêm com
uma expectativa para cá da comunicação daquilo que deve ser feito.
[...] Muitas vezes eles vêm com a desinformação de que o tumor foi
totalmente retirado, de que a doença foi curada. E muitas vezes, essa
eu diria aqui que é uma das informações mais difíceis. No sentido de
modificar alguma colocação que já foi feita anteriormente
(Monsenhor).

Não podemos desconsiderar que há ainda um número considerável de pacientes
que chegam aos hospitais ou consultórios médicos com pouco ou nenhum conhecimento
a respeito de sua doença. Entre nossos entrevistados, esses dados foram relacionados
aos pacientes atendidos nas instituições de saúde públicas. Como esclarece um
entrevistado:
“[...] A gente lida aqui no Hospital Público, com um paciente muito ignorante. Eu
não estou dizendo aqui que ele tem déficit intelectual. É ignorante porque ignora as
informações. Então lá fora a pessoa é mais orientada” (Antúrio).
Consideramos que as mudanças acima destacadas imprimem à comunicação de
más notícias um caráter diferenciado, característico da contemporaneidade, na medida
em que o paciente já chega, ao encontro com o médico, possuidor de algum saber sobre
sua situação atual. Nesse caso, as dificuldades podem se concentrar muito mais no
estabelecimento do plano de tratamento e na revelação da verdade relacionada aos
prognósticos referentes ao avanço da doença, ou seja, quando não há mais perspectiva
de cura.

2.5.2 Fantasias em torno da revelação

Entre os fatores que podem funcionar como entraves para uma melhor
comunicação, quando se trata de revelar diagnósticos e prognósticos em oncologia,
identificamos aspectos que consideramos fantasiosos, pois parecem que foram
disseminados ao longo do tempo, possivelmente concomitante ao período em que
mudanças na sociedade impuseram o silêncio ao paciente em fase avançada da
doença62, acrescidos pelo estigma da doença oncológica, mas não necessariamente
comprovados cientificamente. Dentre eles destacamos o medo de destruir a esperança
do paciente; de desencadear uma doença psiquiátrica, como a depressão; ou de provocar
o suicídio do paciente informado. Estes fatores estão geralmente associados como
potencialmente capazes de interferir negativamente nos resultados do tratamento, e
podem estar dificultando a revelação da verdade aos pacientes. Ressaltamos as falas
desses entrevistados:
“[...] ele perguntou pra mim, quanto tempo eu tenho de vida? na primeira consulta.
Eu tive que responder [...] e ele tinha uma história de alcoolismo e saiu dali e voltou
para o alcoolismo dele” (Cravo).
O malefício é você poder causar um transtorno psicológico, nesse
pouco tempo de vida que essa pessoa tem e ela viver em depressão.
Você tem que botar na balança e aí entra a individualidade, acho que o
pior mesmo é a depressão, que aí ele se entrega. [...] É por isso que às
vezes é compreensível que não se dê a notícia da doença. Às vezes um
pouco de ignorância faz bem (Antúrio).

“Certamente, determinadas pessoas vão se deprimir, vão se chocar e podem até
abandonar o tratamento por conta disso. Eu fico com receio em relação a isso” (Lírio).
Com relação ao suicídio, embora comentado entre nossos entrevistados,
nenhuma experiência foi por eles relatada diretamente, apenas citada como tendo
conhecimento de algum colega que já teria enfrentado uma situação desta ordem. Como
esse entrevistado relatou:
Talvez em uma única situação em que eu enfim, não era nem um
paciente que eu acompanhava diretamente, mas o paciente ao ser
informado desse diagnóstico, algum tempo depois acabou cometendo
o suicídio. [...] Eu, dos meus pacientes eu não tenho conhecimento de
ninguém que realmente tirou a própria vida após ter tido diagnóstico
de câncer (Monsenhor).

Fatores subjetivos destas relações, que imprimem a cada comunicação um
caráter único e pessoal, podem facilitar a disseminação de receios quanto ao impacto da

revelação da verdade ao doente. De fato, não é tarefa fácil reconhecer no paciente o
quanto de estrutura emocional ele tem para ouvir uma notícia impactante, ou mesmo
identificar a quantidade de informações que ele deseja e suporta ouvir. Essas
dificuldades podem trazer insegurança ao profissional, funcionando como possíveis
justificativas para o uso do que comumente vem sendo nomeado de “mentira piedosa”.
Esse termo é empregado para se referir às variantes que justificam o uso de informações
com conteúdos não verdadeiros, dirigidas ao paciente. Em geral as justificativas são de
cunho humanitário e caridoso, sendo empregadas por defensores do argumento de que a
verdade é mais danosa ao doente do que a mentira1.
Encontramos tanto na literatura, como no discurso dos entrevistados,
preocupações com relação à importância da manutenção da esperança no paciente que
enfrenta o câncer. Esses entrevistados enriquecem o argumento:
Independente da questão de falar o diagnóstico, que é uma coisa que a
gente sempre faz, por mais que seja um prognóstico ruim, que os
tratamentos, a gente saiba que normalmente, estatisticamente não
funcionam muito bem, eu procuro sempre dar o máximo de
esperanças de uma boa expectativa para o paciente. Eu sempre
procuro falar que existem tratamentos. Em que, boa parte dos casos,
esses tratamentos são bem sucedidos. Em alguns casos sim, em alguns
casos não. Eu procuro deixar, mesmo que o prognóstico seja ruim, que
o paciente tenha pelo menos a esperança de que ele tem uns 50% de
chances de responder ao tratamento e melhorar a condição. Mesmo
que ela não seja uma doença curável. É coisa que eu também,
obviamente sempre procuro deixar bem claro, que a doença não sendo
curável, a gente é obrigada a dizer. Mas que ela é passível de um
tratamento, de uma regressão da intensidade da doença e que o
paciente tem uma possibilidade de obter uma qualidade de vida de
razoável para boa” (Lírio).
Outra coisa que eu acho que é muito importante nessa colocação da
questão das más notícias é a questão do quê que a gente pode
reconhecer como sendo otimismo e esperança. Então eu acho que a
noção de esperança, quer dizer, a expectativa de alguma coisa que
possa acontecer hoje, eu acho que essa idéia que deve ser reforçada
dentro dessa discussão todo dia. Eu acho que o problema maior não é
a informação de que a doença não vai ter cura, ou de que
eventualmente ela está fadada, está associada a um diagnóstico,
associada à morte, ou à finitude. [...] Esperança de que não se vai ter
dor, a esperança de um fim tranquilo, a esperança de enfim, de que
algum tipo de atividade possa ser desenvolvido. [...], mas que enfim, a
idéia de que ele, o paciente, possa ser confortado, mesmo quando não
existe um tratamento específico para a doença. Eu acho que lidar com
isso é complicado. As palavras precisam ser muito bem escolhidas eu
acho” (Monsenhor).

Pacientes gravemente enfermos podem apresentar uma alternância cíclica entre a
esperança e a desesperança. Porém, em geral, a única coisa que persiste em todas as

etapas da doença, até o final, é a esperança6,8. O termo esperança não deve ser associado
somente à expectativa de cura. Ele pode manifestar o desejo de que toda a experiência
vivida tenha algum sentido; de que a morte venha de uma forma suave e com o menor
sofrimento possível, ou pode ainda estar relacionado ao desejo de que após a morte haja
algum tipo de reencontro ou vida espiritual, entre outras possibilidades. O nível de
exigência de uma pessoa à beira da morte pode parecer muito pequeno, se comparado às
esperanças de alguém que não esteja doente, e pode se limitar a viver até o nascimento
de um neto ou a formatura de uma filha13. Ainda que o paciente expresse sua esperança
de que não venha a morrer, esta pode estar ligada a um desejo, ainda que este saiba da
sua impossibilidade de realização6.
Estudos não associam a revelação da verdade à desesperança. Ao contrário,
defendem a idéia de que a esperança deve ser estimulada e promovida pelo médico e
demais profissionais de saúde, sem endossar esperanças não realistas, contribuindo para
que pacientes e familiares possam melhor enfrentar o período turbulento de adaptação à
doença6,63.
Importante dissociarmos o conhecimento da verdade, do sofrimento inerente
vivido pelo paciente. O que pode causar dor e tristeza ao doente, não é receber a
informação, mas a doença propriamente dita e suas implicações na vida da pessoa. De
acordo com Sancho6:11 “a decisão de não falar o diagnóstico não faz desaparecer a
doença. É esta e não a desagradável experiência de ser informado que vai consternar o
doente”.

2.5.3 O silêncio: entre verdades e mentiras
De acordo com Elias26, o processo civilizador, iniciado há aproximadamente
quinhentos anos, provocou mudanças nas atitudes das pessoas em relação à morte,
alterando a própria maneira de morrer.
No séc. XVIII, e ainda na primeira metade do séc. XIX era comum que os
momentos finais de um moribundo fossem acompanhados por vizinhos, parentes e
amigos, inclusive por crianças. A morte era considerada um evento público.
A partir de meados do séc. XIX começam a se delinear mudanças consideráveis
no trato com o paciente em fase de doença avançada e terminal. Esse período, marcado
pelo início do processo de medicalização, vai se caracterizando também pela tentativa
de afastamento da morte da vida quotidiana.

Ariès64, em seu estudo sobre os diferentes significados da morte na cultura
ocidental, ressalta que, a partir da segunda metade do século XIX, podemos verificar o
início de uma tendência protetora na relação com o moribundo, caracterizada pela
ocultação da gravidade de seu estado.
Até então, o moribundo tomava conhecimento da proximidade de sua morte e
era o ator principal da cena e assim, tomava as providências que lhe coubesse. Quando
este não conseguia se aperceber de seu destino, cabia ao médico a importante missão de
alertá-lo. A igreja também atribuía ao médico a missão de desempenhar o nuncius
mortis, isto é, anunciar a morte, como um trabalho complementar aos procedimentos
espirituais. Já a partir do século XVIII, o médico começa a renunciar a essa missão.
Mudanças no âmbito familiar contribuíram para uma nova relação entre o doente
e seus familiares64, estabelecendo um novo comportamento. A família já não suporta
mais a dor provocada pela perda de um ente querido. A mentira se impõe não apenas
para poupar o doente, mas também para evitar que a sociedade seja perturbada por
emoções excessivamente fortes e incontroláveis. Na origem desse movimento
encontramos o sentimento de amor pelo outro, manifesto no cuidado de não fazer-lhe
mal e de não desesperá-lo. Ao forte sentimento familial expresso na dificuldade em
aceitar a morte de um parente querido, podemos acrescentar o progresso da medicina, o
processo de medicalização e a transferência do local da morte das residências para o
hospital, como fatores que contribuíram para esse movimento, que ganha maior força na
primeira metade do século XX, entre os anos de 1930 e 1950. O hospital, espaço regido
por forte disciplina, oferece às famílias uma morte escondida, retirando delas o peso dos
cuidados, porém impondo-lhes manifestações emocionais comedidas, e submetendo o
doente a uma morte solitária.
Essa inversão de costumes o autor64 nomeia “a morte interdita”. Trata-se de um
período em que uma importante regra moral é estabelecida: o doente deve morrer na
ignorância a respeito da gravidade de sua doença.
Ariès62 cita um colóquio de médicos, realizado no século XX, onde se estabelece
que mentiroso fosse aquele que fala a verdade ao doente. Surge uma forte sustentação
embasada no amor e na caridade. Cabe pensarmos se esse pensamento não estaria na
origem do que atualmente hoje se denomina de “mentira piedosa”.
O estabelecimento do silêncio revela as dificuldades do homem frente ao caráter
inexorável da morte. Intercalado com o silêncio, encontramos a ocultação da verdade
que, muitas vezes, acompanha uma informação de caráter mentiroso. Esse padrão de

comunicação, sustentado pela sociedade quando diante da proximidade da morte, parece
ser uma forte característica da modernidade.
Autores como Kubler-Ross8 e Hennezel65, enfatizam a importância da revelação
da verdade, bem como as conseqüências negativas do predomínio da mentira. Além
disso, Kubler-Ross8 aponta que todo paciente sabe a verdade sobre sua doença, bem
como tem total percepção sobre a proximidade de sua morte e, por isso, os profissionais
e a família não devem esconder a verdade. Ambas reforçam a importância da escuta e
não fazem referência a nenhum tipo de protocolo intermediando a relação com os
pacientes.
No entanto, nem sempre foi assim, como já referido. Voltando num tempo mais
remoto, com Hipócrates, encontramos orientações a seus discípulos para esconder a
maioria das informações ao paciente, não devendo revelar nada sobre sua condição
futura ou presente. O juramento Hipocrático pode estar, ainda nos dias atuais,
sustentando uma das justificativas para a tentativa de reduzir, ou mesmo alterar, as
informações dolorosas dadas ao paciente.
Nos fins do séc. XIX, o Código de Ética Médica dos EUA incentivava a
ocultação da verdade ao paciente: “É, portanto, um dever sagrado guardar-se com
cuidado a esse respeito, evitar todas as coisas que têm tendência a desencorajar o
paciente, e a deprimir seu espírito”66. Um século depois vemos mudanças na orientação:
“O médico deve lidar honestamente com o paciente e seus colegas. O paciente tem o
direito de saber seu estado clínico, passado e presente, e de ficar livre de quaisquer
crenças errôneas relativas à sua condição”66.
Mudanças vêm ocorrendo, mas a crença generalizada de que a revelação ao
paciente da incurabilidade de sua doença pode desencadear um processo depressivo,
bem como prejudicar a adesão e cooperação no tratamento, ainda constitui uma forte
justificativa para a ocultação da verdade.
A omissão de informações e até mesmo a mentira podem ocorrer na tentativa de
minimizar o sofrimento do paciente e, provavelmente dos profissionais e familiares,
mas há conseqüências que interferirão na qualidade da relação médico-paciente e,
especialmente, na forma como o paciente conduzirá seu tratamento e os momentos
finais de sua vida.
Para Sontag12:13, a mentir ao paciente com câncer, denuncia o significado
simbólico da doença, revelando a dificuldade das sociedades industriais em aceitar a
morte: “Mente-se aos pacientes cancerosos não só porque a doença é (ou é tida como)

uma sentença de morte, mas porque é considerada obscena, no sentido original da
palavra: de mau presságio, abominável, repugnante aos sentidos”.
Moreira67, em seu livro ‘Teoria e Prática da Relação Médico-Paciente’,
recomenda aos médicos, quando diante de enfermidades graves, que não usem de toda a
franqueza com o paciente, devendo procurar reforçar os mecanismos de defesa, salvo
nas situações em que o paciente se encontrar à beira da morte. “Quando a morte está
muito próxima e isso se faz por demais evidente para o paciente (o que é raro), jamais
deve ser-lhe negado essa verdade”67:145.
Quanto a falar a verdade, o autor67 diferencia a verdade científica da verdade
médica. A verdade científica se baseia nos dados clínicos e científicos que apontam para
a gravidade da doença e possibilidade de morte iminente. Já a verdade médica, diz
respeito ao que o médico comunica ao paciente e por isso, conclui: “Pode ser
incompleta ou inclusive deformar em certos pontos a realidade científica, para ter em
conta essa outra realidade: a do homem que precisa ser tranqüilizado”67:144.
Podemos observar nas recomendações do autor o padrão de relação paternalista
e, portanto protecionista predominante, no final da década de setenta do século XX, nas
relações médico-paciente, especialmente quando se tratava de informações diagnósticas.
Nessas situações, caberia então ao médico, decidir como e o que deveria ser dito ao
doente.
No Código de Ética Médica Brasileiro, de janeiro de 198868, encontramos
referências quanto à informação do diagnóstico. Há dois artigos em que podemos
observar a orientação quanto ao dever do médico em informar, sem causar danos.
É vedado ao médico:
Art.59: “Deixar de informar ao paciente o diagnóstico, o prognóstico, os riscos e
objetivos do tratamento, salvo quando a comunicação direta ao mesmo possa provocarlhe dano, devendo, nesse caso, a comunicação ser feita ao seu responsável legal”68:5.
Art.70: “Negar ao paciente acesso ao seu prontuário médico, ficha clínica ou
similar, bem como deixar de dar explicações necessárias a sua compreensão, salvo
quando ocasionar riscos para o paciente e para terceiros”68:5.
Percebe-se a preocupação constante quanto ao dever de informar, desde que a
informação não provoque danos. Essas recomendações podem ser consideradas dúbias,
gerando conflitos e inseguranças, se levarmos em conta a difícil identificação e previsão
do que pode ou não causar danos psíquicos e emocionais ao paciente.

Vinte e um anos depois, após reformulação do Código de Ética Médica
Brasileiro, em vigor desde 13 de abril de 201069:3, podemos observar a ênfase atribuída
ao exercício da autonomia do paciente, nos seguintes tópicos descritos a seguir:
Cap. I – Princípios Fundamentais
XXI - No processo de tomada de decisões profissionais, de acordo
com seus ditames de consciência e as previsões legais, o médico
aceitará as escolhas de seus pacientes, relativas aos procedimentos
diagnósticos e terapêuticos por eles expressos, desde que adequadas
ao caso e cientificamente reconhecidas.

E também no Capítulo IV - Direitos Humanos
É vedado ao médico:
“Art. 24. Deixar de garantir ao paciente o exercício do direito de decidir livremente
sobre sua pessoa ou seu bem-estar, bem como exercer sua autoridade para limitá-lo”69:5.
O novo código deontológico destaca a relação médico-paciente como uma
relação pessoal, descaracterizando-a como relação de consumo, portanto não devendo
estar vinculada às regras do Código de Defesa do Consumidor.
No entanto, no que tange especificamente à comunicação de diagnósticos, não
encontramos novas considerações. No capítulo V, referente à relação com pacientes e
familiares, identificamos o mesmo conteúdo descrito no código anterior.
É vedado ao médico:
“Art. 34. Deixar de informar ao paciente o diagnóstico, o prognóstico, os riscos e
os objetivos do tratamento, salvo quando a comunicação direta possa provocar-lhe dano,
devendo, nesse caso, fazer a comunicação a seu representante legal”69:6.

2.5.4 Revelando ao paciente

Trazemos os resultados encontrados com relação à prática da revelação, ou não,
dos diagnósticos e prognósticos de câncer dentro do contexto dos médicos entrevistados
para os fins dessa pesquisa. Para isso, selecionamos fragmentos de discurso que
consideramos reveladores de como essa tarefa vem sendo realizada dentro da nossa
realidade. A título de organização, ordenamos os discursos, ou melhor, seus fragmentos,
de acordo com duas categorias: revelação do diagnóstico e revelação do prognóstico,
considerando nesse caso, quando há informações a respeito de metástases e suspensão
do tratamento curativo. Consideramos aqui diagnóstico como “a determinação da
natureza de uma doença ou estado, ou a diferenciação entre elas” e prognóstico como “a

predição do provável resultado de uma doença baseado nas condições do indivíduo e no
curso normal da doença como observado em situações semelhantes”70.
Para autores como Scliar71 e Carvalho72, prognósticos não se consolidam como
atividades puramente científicas, ao contrário, aproximam-se das atividades de natureza
artística, pois consideram em especial as impressões e a subjetividade de cada caso em
particular.
Em relação à revelação do diagnóstico, os entrevistados falam o seguinte:

E eu vinha dos EUA onde tudo era revelado. E eu comecei a revelar,
eu revelava, de alguma forma eu falava. Os pacientes vinham com
dúvidas, aí tinha que arrumar uma história mais coerente para levar
para o lado da verdade. Mas, isto mudou completamente. Hoje todo
mundo sabe. Os médicos informam, o cirurgião que era o pior, hoje
informa, fala que tirou um tumor. Pode até ter pequenas mentiras,
pequenas inverdades, tirou tudo, quando não tirou, coisas desse tipo
assim. Alguma coisa, nesse sentido” (Lisianto).
O paciente estando lúcido, o paciente estando comunicativo, ele tem
que ser comunicado o que ele tem. O prognóstico reservado.
Raramente você diz para um paciente que não tem absolutamente mais
nada a fazer, para ele voltar para casa. Já aconteceu isso. Mas o
diagnóstico é dito diretamente ao paciente. O que ele tem, qual é o
problema. [...] Mas também, se ele não quiser saber... Agora, o
paciente que vai ser tratado, isto tem que ser avisado o que ele tem,
não tem como não avisar...” (Crisântemo).
Quando o paciente vem pela primeira vez, a primeira vez em geral é
muito difícil você dar esse diagnóstico. Mas assim numa segunda vez
se o paciente vem e pergunta e é um paciente que tem uma autonomia,
um paciente que realmente tem uma série de coisas para ser resolvida,
a gente tem de passar um dado de realidade para ele” (Camélia).

Em relação à revelação do prognóstico, colhemos os seguintes depoimentos:
Um dia aconteceu, um rapaz de 42 anos de idade, com câncer no
estômago muito avançado [...] eu vi que o caso dele era muito
avançado, mal estado geral e teria perdido dez quilos. Eu disse para
ele: não, você faz o seguinte, você vai pra casa, ganha esses dez quilos
de volta e vem aqui que eu trato. Obviamente, não ganhou nada e
morreu logo depois. E era novo. Mas só que não tinha absolutamente
nada para oferecer pro paciente. Paciente mal estado geral, realmente
não serve para tratar” (Crisântemo).
Eu comunico o que tem que ser comunicado. Não tem como você
tratar câncer e tentar fazer a estória da Carochinha. A paciente, o gato
subiu no telhado... Na verdade, você conta para a paciente que a
doença progrediu da forma mais delicada possível. Se é que isso é
possível” (Amarílis).
Vamos enrolando. Por exemplo, eu tenho pacientes que não têm mais
como tratar e que eu digo que tem hepatite. Na verdade é nódulo no

fígado. Se você me perguntar se isso é legal, não é. O legal mesmo é o
paciente saber o diagnóstico e o prognóstico dele. Mas a família pede
que não conte. [...] Na fase morrendo mesmo, nessa fase eu
normalmente, o paciente, ele já está mais enfraquecido, não pergunta
muito as coisas não e eu faço sedação. Eu sedo os pacientes. Então,
quando você faz a sedação o paciente perde um pouco a consciência e
aí não pergunta tanto as coisas. Eu já tive pacientes que morreram
achando que iam fazer quimioterapia” (Orquídea).

Dentre as diversas notícias difíceis que o paciente com câncer pode ouvir,
possivelmente a do prognóstico, quando desfavorável, é potencialmente a de maior
complexidade. A constatação de que não há mais nada a fazer em termos de tratamento
curativo, reacende a idéia da morte, não mais como uma possibilidade, mas como uma
realidade inexorável, impondo ao sujeito a condição de ‘desenganado’, expressão
utilizada em tempos passados, e em menor escala ainda nos dias atuais, para se referir
ao paciente que estava condenado a viver seus últimos dias à espera da morte, quando
não mais haveria pela medicina recursos para garantir a cura. De fato, esse é o momento
em que caem os véus que ao longo da vida encobriram a ilusão de imortalidade. É o
momento do des-engano. Entendemos que esse é um momento especialmente delicado
da comunicação com o paciente, quando ao médico cabe identificar, revelar e acordar
com o paciente a conduta a ser adotada, quando as tentativas de cura e de contenção da
doença se mostraram ineficazes. Esse pode também se caracterizar como um momento
de des- engano também para o médico, não mais ‘enganado’ pelas ofertas inesgotáveis
de recursos frente à doença e à morte.
Algumas lembranças da história profissional dos entrevistados com mais de
vinte anos de formado, com relação às mudanças de conduta, nos últimos anos com
relação ao tema, são relevantes também para contextualizar este ponto. Assim
selecionamos algumas falas:
Eu vivi épocas de trocarem laudo, laudo histopatológico. O paciente chegava
com dois laudos na tua frente e você olhava e ficava sem entender o quê que era. Tinha
alguém que se prestava a fazer um laudo histopatológico falso” (Camélia).
“(Antes) os pacientes eram referidos ao Oncologista para tratar um fungo,
ninguém sabia de nada. Não era revelado nada. E eu vinha (de outro lugar) onde tudo
era revelado [...]” (Lisianto).

2.5.5 A verdade do prognóstico: o médico e o paciente com câncer avançado

A doença, por si só impõe uma realidade ao paciente. Quando o câncer avança,
uma verdade é comunicada ao doente através das reações experimentadas em seu

próprio corpo. Consideramos aqui a definição de câncer avançado quando a doença se
estende para outras partes do corpo, não havendo mais tratamento possível para a sua
cura ou controle73. A proximidade da morte não engana. Ainda que os pacientes,
familiares ou médicos, recorram ao mecanismo da negação, como recurso para lidar
com a realidade, há um nível de conhecimento em que ela se faz presente. A iminência
da morte pode acirrar as dificuldades na comunicação, ou propiciar novas configurações
de diálogo, considerando a urgência de resoluções, dependendo do manejo das relações.
Por parte da equipe médica, pode ser considerado um momento especialmente difícil,
quando não há mais o que prometer ao paciente em termos de recursos terapêuticos de
cura. No entanto, sabemos que esse é um momento importante, no que se refere aos
cuidados oferecidos nos aspectos físico, emocional, espiritual e social do paciente.
Nesta fase, compartilhar e acolher são ações intrínsecas ao cuidado, e terão como
aliados a capacidade de comunicação estabelecida. Para evitar a solidão a que o paciente
possa estar submetido, não basta que a ele tenha sido comunicado o diagnóstico. É
preciso, antes de tudo, que haja alguém com quem ele possa compartilhar o que está lhe
acontecendo9. Como diz Hennezel9:56: “Portanto, a questão não consiste, efetivamente,
em saber se convém ou não dizer-lhe a verdade, mas na maneira como compartilhar
com ele tal conhecimento, como permitir-lhe que nos diga o que sabe, que compartilhe
conosco o que sente”.
A solidão a que o paciente se vê limitado nessa situação onde se caracteriza a
conspiração do silêncio, nada tem a ver com o isolamento a que o paciente pode se
colocar espontaneamente, nos momentos que antecedem sua morte, caracterizado por
um movimento introspectivo, às vezes necessário, para iniciar o processo de
desligamento dos laços que o atrelam à vida.
Podemos considerar esta fase da doença também especialmente difícil para a
comunicação com o paciente, na medida em que a face da morte se mostra mais
presente e real do que nas etapas anteriores da doença, quando ainda não eram tão
visíveis seus efeitos. Isso pode despertar os medos e as ansiedades do profissional,
acirrando defesas que se manifestarão em entraves na comunicação. Nuland13:276, ao
falar sobre o abandono de médicos em relação aos pacientes próximos da morte, refere
estudos que apontam a medicina como a profissão que mais chance tem de atrair
pessoas com altas ansiedades em relação à morte. Escreve:
De todas as profissões, a medicina é a com mais chances de atrair
gente com altas ansiedades pessoais a respeito de morrer [...] Nós nos
tornamos médicos porque nossa capacidade de curar nos dá poder
sobre a morte da qual temos tanto medo, e a perda desse poder

representa uma ameaça tão significativa a que devemos virar as costas
e, portanto, ao paciente que personifica nossa fraqueza.

Todas estas dificuldades apontadas, no âmbito da comunicação e das relações,
comumente afloradas nessa etapa da doença, podem afetar negativamente o doente na
forma como ele vai viver seus últimos momentos de vida.
Dedicadas especialmente aos cuidados com o paciente em fase avançada e
terminal da doença, Kübler-Ross8 e Hennezel65 destacaram-se pela atenção à
comunicação com esses doentes e seus familiares.
Kübler-Ross8, psiquiatra suíça, iniciou no final da década de sessenta nos
Estados Unidos, um importante movimento em busca de proporcionar dignidade aos
pacientes em fase de morte iminente. Na Universidade de Chicago, através de
conferências, seminários e entrevistas a pacientes com doença terminal, procurou
sensibilizar os profissionais da área de saúde, desmistificando a morte e o processo de
morrer. No atendimento junto a esses pacientes, dedicou-se especialmente à
comunicação. Escutando-os, observou que, em sua maioria, eles detinham o
conhecimento acerca da doença e prognóstico, mesmo quando nenhum profissional ou
familiar havia-lhes informado. Observou ainda, a boa receptividade que mantinham para
falarem abertamente sobre a proximidade da morte. Logo concluiu que, a negação,
recurso de defesa não raro atribuído aos pacientes, era proporcional à postura de
negação dos médicos. Encontrava-se diante dos efeitos do tabu da morte, manifesto
através do predomínio do silêncio.
A partir da prática clínica com esses pacientes, Kübler-Ross8 estabeleceu cinco
estágios referentes ao atravessamento e elaboração de más notícias, a saber: negação e
isolamento, raiva, barganha, depressão e aceitação. Embora descrito de forma didática,
não há necessariamente uma seqüência lógica determinada, havendo momentos de
coexistência ou mesmo justaposição entre os estágios. Embora estes mecanismos de
elaboração interna universalizem um padrão de reação frente a situações difíceis,
reconhecemos que há variações de acordo com cada paciente e sua história de vida. Para
a autora8, conhecimento da doença e manutenção da esperança, não são excludentes.
Informar e compartilhar a notícia de forma que o paciente consiga manter a esperança
são méritos que devem ser atingidos pelos médicos.
No que confere ao conflito entre revelar ou não a verdade, Kübler-Ross8 defende
que o paciente sempre fosse informado. Diz ela8:33: “A questão não deveria ser “devo
contar”? Mas, como vou dividir isso com meu paciente”? E ainda: “Estou convicta de

que prejudicamos mais evitando tocar no assunto do que aproveitando e encontrando
tempo para sentar à cabeceira, ouvir e compartilhar” 8:147.
O compartilhamento é uma atitude bastante valorizada na relação médicopaciente e parece interferir diretamente na reação de pacientes e familiares à notícia.
Outro fator que deve ser considerado é a personalidade do paciente, bem como suas
reações pregressas em momentos de vida difíceis anteriores à doença.
Importante notarmos o destaque que Kubler-Ross8 dá à simplicidade na
comunicação de más-notícias. A autora8 não desenvolveu nenhum modelo de
comunicação, ao contrário, sugere perguntas simples, muitas vezes do tipo: - “Como vai
de saúde?”8:39 O estilo simples de comunicação não exclui o reconhecimento das
dificuldades que médicos enfrentam na identificação das diferenças do paciente, quanto
ao que ele quer saber, o quanto quer saber, bem como de que forma quer receber a
notícia.
Hennezel65, psicóloga clínica, com formação em haptonomia, ciência da cura
pela afetividade, é atuante na área de cuidados paliativos na França. Em sua prática,
dedicada a pacientes com câncer e AIDS, a partir do final da década de oitenta do
século XX, defende a importância da verdade e de uma comunicação efetiva com os
doentes. Chamou a atenção para o processo de “conspiração do silêncio” a que o
paciente se vê envolvido, quando todos sabem a respeito da gravidade da doença,
inclusive o próprio paciente, mas ninguém de suas relações, profissionais e familiares,
se encontra em condições de falar a verdade dos fatos e compartilhar com o doente essa
realidade. A autora65 enfatiza a angústia e o forte sentimento de culpa em profissionais
de saúde e familiares, quando diante da proximidade da morte, atribuindo-os aos
impasses na comunicação:
Com efeito, permanecer em comunicação afetiva com os familiares e
com os profissionais de saúde implica um clima de verdade, de
autenticidade que, muito frequentemente não existe. A carga de
angústia ligada à separação que todo o mundo pressente, envenena,
muitas vezes, a atmosfera e influi de forma considerável na qualidade
das permutas. Não se sabe nomear o que causa sofrimento64:55.

A conspiração do silencio que se estabelece causa muito sofrimento ao paciente,
que, ao se sentir abandonado, isola-se. Quando o diálogo não é mais possível, resta a
solidão.
Falar diretamente sobre a morte pode ser especialmente difícil e constrangedor
para o médico. Isso por si só já se torna suficiente para que o paciente também não se
sinta à vontade para expor suas angústias com o profissional. Esta pode se caracterizar
como mais uma exigência dirigida ao médico, no sentido de que não basta informar,

comunicar, estabelecer a conduta a ser adotada, faz-se também necessário manter um
canal de diálogo aberto, caso o paciente deseje dividir com o profissional suas angústias
e questionamentos sobre o seu próprio processo de morte. Assim um entrevistado nos
esclarece:
É engraçado, porque muitas vezes você se surpreende, muitas dessas
conversas, na verdade pertencem muito mais a área de um líder
religioso do que propriamente do médico, mas é que essas atividades
se interligam demais e muitas vezes a gente acaba discutindo sobre
essas questões filosóficas. Eu acho, inclusive, que isso começa a faltar
na nossa especialidade. Significativamente. Essa é uma das queixas
que eu tenho ouvido” (Monsenhor).

2.5.6 A Verdade de cada um: de que verdade se trata?
Podemos observar que há grande importância, quando se trata de comunicar más
notícias, as discussões quanto à adequação ou não de se revelar a verdade ao paciente.
Em função da relevância do tema, consideramos importante introduzir o conceito de
verdade, de acordo com os fundamentos da psicanálise, sustentados pela teoria do
inconsciente Freudiano e, pelas correntes de pensamento que se detém sobre o problema
da mentira, quais sejam: a deontológica e a consequencialista-utilitarista clássica de
Bentham.
Para a psicanálise, a verdade fundamental é a verdade do desejo, do desejo
inconsciente. A verdade é um enigma a ser decifrado. É através do enigma que uma
verdade pode se manifestar. No enigma, verdade e engano não se excluem, sendo, de
fato, complementares. Acreditar que o outro não detém toda a verdade, de que não há
alguém de posse da verdade, é supor que algo da ordem da verdade possa se insinuar
nas entrelinhas do equívoco, do erro, da mentira, da dissimulação. É na dimensão do
erro que a verdade faz sua emergência.
Com Freud aprendemos que o caráter formalizado do discurso não revela a
verdade. Mas ao contrário, a verdade pode se mostrar quando o discurso falha, quando
provoca lacunas ou atos falhos. A busca pela verdade é um movimento interior de
construção e iluminação74.
A equipe de saúde detém o saber médico. Mas, há uma construção de saber que
será feita pelo próprio paciente. Essa será a sua verdade. É a partir do conhecimento
sobre seu corpo e sobre sua história de vida, associado ao compartilhamento de
informações médicas, que o paciente poderá fazer essa construção. A verdade é uma
construção individual e singular.

Consideramos que destacar a verdade, enquanto verdade do inconsciente implica
em reforçar a importância da troca de informações e de conhecimentos na relação
médico-paciente, retirando do médico um poder total e absoluto sobre a verdade. O
médico, assim, possui uma verdade, um conhecimento, que deverá ser compartilhado,
propiciando novos saberes e verdades, construídos a partir do paciente, que ganha o
estatuto de sujeito na relação médico-paciente. O paciente, como sujeito, demanda
alguém que escute, nas nuanças do seu discurso, as indicações do seu desejo sobre
como quer conduzir essa etapa de sua vida.
Na filosofia, a questão da verdade assume outros contornos e depende da
corrente ética. Sinteticamente há duas correntes que se opõe, apesar de tentativas de
compatibilizá-las: a deontológica e a utilitarista. A primeira, fundamentada em Kant,
postula que mentir é errado em qualquer circunstância, mesmo que a revelação de uma
verdade possa causar danos. A consequencialista-utilitarista postula que o que vale é a
intenção. Se a verdade provoca danos é moralmente correto mentir75.
Vemos deste modo que, de acordo com o campo do saber, verdade e mentira
podem ou não ser relativizadas. Não há uma verdade absoluta que dê conta desta
problemática, cabendo ao médico, usando de sua sensibilidade e racionalidade ponderar
de que modo deve ser dada uma má notícia ou não. Para a psicanálise, o mais
importante é saber que a verdade sempre tem vários lados e matizes e cada um a
perceberá de acordo com sua própria história e experiências.

3 OS CUIDADOS PALIATIVOS
3.1 CUIDADOS PALIATIVOS: A HORA DA VERDADE?
Representando os cuidados que integram um dos modelos contemporâneos de
morte na sociedade ocidental, os cuidados paliativos se traduzem em uma nova
abordagem de cuidados ativos e totais, realizados por equipes multiprofissionais,
destinados aos pacientes cuja doença não mais responda aos tratamentos curativos. O
foco da atenção é aqui direcionado não mais à doença, mas a pessoa doente, em sua
história de vida, valorizando sua autonomia e poder de decisão sobre seu próprio
tratamento. Especial atenção é dedicada ao contexto familiar em que está inserido o
doente, ao total controle dos sintomas e à prevenção do sofrimento físico, psicológico,
social e espiritual76,77.
Seu surgimento oficial se deu no Reino Unido, na segunda metade do século
XX, quando em 1967 Cicely Saunders fundou em Londres o St. Christopher Hospice,
instituição dedicada especialmente à assistência aos moribundos. O termo hospice foi
empregado na Idade Média como referência aos diversos abrigos comandados por
religiosos, que se destinavam ao acolhimento de peregrinos e viajantes, sãos e doentes2.
Embora a origem dos hospices remeta ao período medieval, Cicely Saunders foi
revolucionária em seu campo de atuação, agregando o ensino e a pesquisa ao campo
assistencial, sendo reconhecida como a fundadora do moderno movimento Hospice. Na
atualidade, o termo Hospice refere-se aos locais que prestam assistência aos
moribundos. Com uma formação ampla, de assistente social, enfermeira e,
posteriormente médica, contribuiu para o processo de humanização da morte, sendo
precursora da filosofia dos cuidados paliativos como hoje é preconizado. Saunders2
preocupou-se especialmente com o controle da dor e dos demais sintomas enfrentados
pelos pacientes com câncer terminal. Criou o termo “dor total”, referindo-se a um tipo
complexo de dor, que abrange as diversas dimensões do ser doente, incluindo os
aspectos físicos, psicológicos, sociais e espirituais. Envolvendo-se na escuta da
singularidade de cada sujeito, procurou oferecer conforto e alívio frente ao sofrimento
vivido pelo paciente com doença terminal.
De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), os cuidados paliativos
constituem-se em um amplo programa com:
“Uma abordagem que aprimora a qualidade de vida, dos pacientes e
famílias que enfrentam problemas associados com doenças
ameaçadoras de vida, através da prevenção e alívio do sofrimento, por

meios de identificação precoce, avaliação correta e tratamento da dor e
outros problemas de ordem física, psicossocial e espiritual”15:1.

Encontramos preocupações com os cuidados prestados aos moribundos desde a
década de cinqüenta do século XX. Na Grã-Bretanha o movimento pelos cuidados
paliativos surge motivado pela atenção à negligência médica, consistindo em uma visão
de compaixão pelo abandono a que esses pacientes estavam submetidos78.
Nos Estados Unidos o movimento surge como uma reação aos tratamentos fúteis
empregados quando diante da inevitabilidade da morte.
No Canadá, a primeira unidade de cuidados paliativos foi fundada na década de
setenta do século XX, pelo cirurgião canadense Balfour Mount, sendo dele a expressão
palliative care, que passa a ser empregada para referir os cuidados prestados aos
pacientes em fase final da vida21.
No Brasil, os primeiros serviços começaram a surgir na década de oitenta do
século passado, tendo maior incremento a partir do início do século XXI77. Atualmente,
dispomos de aproximadamente quarenta serviços de assistência paliativa, espalhados
pelos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, entre outros79.
No Rio de Janeiro, contamos com uma unidade especializada de cuidados
paliativos, o Inca IV, do Instituto Nacional de Câncer (INCA). Essa unidade oferece
assistência paliativa, distribuída em cinco modalidades de atendimento: setor de posto
avançado, onde o paciente encaminhado para essa unidade passa por uma primeira
avaliação; ambulatório; assistência domiciliar, internação hospitalar e serviço de pronto
atendimento, que funciona como setor de referência para controle de intercorrências;
sendo responsável pelo atendimento de uma média mensal de 1.000 pacientes com
câncer avançado, que não mais respondem ao tratamento curativo, com sobrevida média
de 2,8 meses80.
As dificuldades para implantação dos cuidados paliativos em nosso país são
condizentes com as dos demais países em desenvolvimento, e estão relacionadas à
formação de recursos humanos, à dificuldade de acesso aos medicamentos, e ao lugar de
importância e representatividade que essa modalidade de cuidado ocupa para os
gestores da saúde81.
A qualificação dos recursos humanos para os cuidados paliativos é um aspecto
de fundamental importância para a expansão dessa assistência no Brasil, onde
atualmente contamos com apenas um curso de especialização em Medicina Paliativa
Oncológica, ministrado pelo INCA81. Dentre nossos entrevistados, três atuam na área de
cuidados paliativos. Observamos que entre esses profissionais há uma forte

identificação com a filosofia dos cuidados paliativos, interesse que foi em geral
despertado com o passar do tempo, a partir de uma necessidade de ordem funcional.
Identificamos que à identificação e ao amor a essa prática são atribuídos valores de peso
para a qualificação deste profissional e para sua diferenciação entre os demais médicos
que atuam na área oncológica. Esses dados reafirmam os de outras pesquisas21,82 que
indicam a devoção e a compaixão do paliativista como aspectos valorizados à sua
formação. O amor atribuído à realização dessa tarefa pode ainda se constituir em
importante recurso para lidar com os impasses, as dificuldades e as exigências
direcionadas ao profissional, na prática diária de seu trabalho. Destacamos as falas
desses entrevistados:
“Eu sou fanático por cuidados paliativos, se eu não trabalhasse com isso talvez
não fosse feliz. As pessoas acham isso muito estranho, mas não tenho dificuldade
nenhuma em lidar com isso” (Cravo).
Eu gosto. Quando eu entrei, eu não gostava não. Eu entrei porque eu
precisava de emprego [...] hoje em dia eu lhe digo sinceramente, eu,
dos lugares da instituição que eu gosto de trabalhar é aqui. Eu não
mudaria, nem para a minha especialidade [...] porque aqui a gente tem
todo um esquema de trabalho muito bom, os colegas, a equipe [...]
todo mundo aqui tem um perfil diferente para lidar com a doença, com
o câncer em si. Diferente até de quem trabalha nas outras unidades, eu
acho” (Dália).
[...] Então, eu acho assim, que hoje, eu adoro o que eu faço. Eu acho
que se eu não fosse fazer cuidado paliativo aqui, eu faria em qualquer
outro lugar que eu fosse convidada a fazer. Porque eu acho que você
oferecer conforto, quando não há mais nada o que fazer é muita coisa.
[...] É uma coisa que você tem que gostar de fazer. Porque você lidar
com doente que está morrendo o tempo todo, é assim, é difícil. Muito
difícil. Eu acho que você tem que ter todo um perfil para isso, de
abraçar esse tipo de causa e gostar” (Rosa).

Conforme Menezes21, a construção dos cuidados paliativos pode ser considerada
fruto de dois movimentos sociais que surgem nos Estados Unidos, no final da década de
sessenta do século XX, a saber: a causa dos direitos civis, que abrange os direitos dos
pacientes, sua autonomia e mudanças na relação médico-paciente e o movimento New
Age, no ano de 1970, cuja conotação era anti-tecnológica. A morte dentro desse modelo
de assistência, ganha um novo sentido, sendo o final da vida uma etapa que deve ser
trabalhada aliando recursos técnicos aos valores humanísticos, especialmente a
compaixão21. O conceito de final de vida é aqui entendido como o período em que
supostamente o prognóstico de vida pode ser estimado em horas ou dias77. Nessa fase da
doença, a assistência deve proporcionar o alívio dos sintomas e o devido conforto ao

paciente, sem o comprometimento de sua consciência, para que esse não perca a
capacidade de se comunicar77. Para os profissionais paliativistas, a sedação terminal,
prática comum nos Hospices, deve ter como primeira intenção o alívio dos sintomas do
paciente, sem impedir que o doente seja excluído do seu próprio processo de morte21.
Importante ressaltar que os cuidados paliativos não devem estar associados apenas aos
cuidados finais da doença, pois podem ser iniciados precocemente, desde o
conhecimento do diagnóstico de uma doença potencialmente fatal, integrando o plano
de tratamento traçado com o paciente. Assim encontramos:
[...] O objetivo dos cuidados paliativos é prevenir ou tratar o mais
cedo possível os sintomas da doença, bem como os efeitos colaterais
do tratamento da doença e os problemas psicológicos, sociais e
espirituais relacionados à doença73.

Tendo como princípio fundamental a realização dos desejos do paciente, os
cuidados paliativos priorizam a escuta e o estabelecimento de uma comunicação aberta.
Como modelo que desloca o paciente do lugar de mera passividade, para a posição de
personagem principal na história de sua doença e morte, determina uma forma de
relação médico-paciente, onde ambos são chamados a ocupar novos papéis. A
comunicação se torna um importante pilar de sustentação para essa prática, e a
revelação da verdade ganha destaque na relação com o paciente oncológico,
especialmente na fase avançada da doença. Justamente nesse momento, a comunicação
com o paciente pode se tornar especialmente difícil, não apenas pela debilidade física
deste, mas também porque, por tratar-se de uma fase da vida em que a morte se faz mais
presente e próxima da realidade, os conteúdos dos diálogos podem ser de manejo
delicado para o doente, seus familiares e profissionais. Problemas de comunicação
podem ser realçados quando é chegada a hora de informar o avanço da doença ou o
fracasso da terapêutica curativa, bem como informar ao doente e à família o alcance da
assistência paliativa.Trata-se de um momento difícil para todos, cujo impacto para o
paciente e seus familiares pode ser comparado ao impacto do diagnóstico inicial,
reafirmando as limitações e as perdas determinadas pela doença. Destacamos as falas
desses entrevistados:
“É muito complicado interromper, parar. No momento em que entra os cuidados
paliativos [...] Desistência. Desistiu de mim. Acho que existe isso. Desistiu de mim”
(Lisianto).
“[...] Então nesse momento, que é sempre um momento difícil, é que a gente tem
que ser bem claro, que vai passar a usar cuidados paliativos” (Lírio).

No contexto dos cuidados paliativos, a necessidade de uma escuta atenta e reflexiva, por
parte do profissional se faz ainda mais presente, a fim de que este possa identificar as
reais demandas do paciente. A comunicação com o doente em fase final da vida deve
propiciar o alcance de algumas metas, tais como83:
1º- Conhecer os problemas, anseios, temores e expectativas do paciente;
2º- Facilitar o alívio de sintomas e a melhora da auto-estima;
3º- Fornecer informações verdadeiras, de modo delicado e progressivo, de acordo com
as necessidades do paciente;
4º- Identificar o que pode aumentar seu bem-estar;
5º- Conhecer seus valores culturais, espirituais e oferecer medidas de apoio;
6º- Respeitar e reforçar a autonomia;
7º- Tornar mais direta e interativa a relação entre profissional de saúde e paciente
8º- Melhorar as relações com os entes queridos;
9º- Detectar necessidades da família;
10º- Dar tempo e oferecer oportunidades para a resolução de pendências;
11º- Fazer com que o paciente se sinta cuidado e acompanhado até o fim;
12º- Diminuir incertezas;
13º- Auxiliar o paciente no enfrentamento e na vivência da morte.
Por se tratar de um novo modelo de cuidado, parece haver ainda um estranhamento
por parte dos pacientes e familiares e de certa forma também o médico pode se sentir
pouco confortável quando é necessário introduzir essa fase do tratamento, que pode ter
diferentes significados para médicos e doentes. Como esclarecem esses entrevistados:
O cuidado paliativo é uma coisa que não existe há muito anos. Então
as pessoas acham que o câncer, antigamente pelo menos era assim,
acabou a quimioterapia, a cirurgia, a radioterapia, acabou o
tratamento, não há mais nada a fazer. O mais difícil é a gente explicar
o quê que é isso. O que é essa fase. Que pode ser uma fase bastante
longa, mas que é uma fase que ela existe. E é um preparo pra tudo
isso. Até um preparo para o óbito. Essa fase é isso. E as pessoas não
entendem muito bem, que esse tratamento não é para nada. Então para
quê que a gente vai tratar? Então isso é um pouquinho de conflito [...]
Então isso é uma resistência que é sempre muito grande. Passar para o
cuidado paliativo e determinar que não há mais o que fazer é um
grande impacto ” (Rosa).
“O problema é que o paciente não entende esse cuidado paliativo. A
gente fala e tenta fazer o entendimento de que o clínico que cuida
dessa parte, ele está cuidando também. Eu sinto uma resistência do
paciente, de ficar em acompanhamento. Há alguns que vão”
(Begônia).

“Há muito mito. Mesmo no meio dos profissionais de saúde. Mito em relação à
medicação, à evolução, a prognosticar o paciente” (Cravo).
A transição do tratamento curativo para a assistência paliativa parece se dar de
maneira diferente entre o serviço público e o privado. São formas distintas no manejo e
indicação do plano de tratamento, com repercussões na relação do doente com o médico
responsável. Quando nos referimos aqui ao serviço público, estamos nos baseando em
um modelo hospitalar especializado, onde o cuidado paliativo é prestado em uma
unidade especialmente destinada a esse tipo de tratamento. Esse é o modelo de
assistência paliativa que contamos na cidade do Rio de Janeiro. Nesse caso, a mudança
de modelo de tratamento pode ser abrupta, com o paciente sendo encaminhado para um
local desconhecido, representando um corte nas relações até então estabelecidas por ele
e familiares, o que pode gerar insegurança, exigindo, de todos, esforços de ordem
psíquica para lidar com essa nova organização. Esse parece ser um modelo de
atendimento em cuidados paliativos, pouco aceito entre os médicos, sendo, portanto,
administrado na prática privada de maneira distinta. Destacamos o discurso desses
médicos que reforçam essa prática:
Já é admitido aqui [...] que esse modelo é um modelo equivocado. É
um modelo de ruptura. Na verdade o cuidado paliativo deveria estar
presente desde o início. E você teria que permitir ao paciente, que ele
tivesse acesso à sua equipe primária. Porque geralmente a equipe que
vem três, quatro, cinco anos com o doente, é onde ele deposita
confiança. Então esse modelo de encaminhar é uma ruptura. Ele sai
daquele médico vai para o outro, que ele nunca viu na vida dele. E
esse outro é que vai lidar com a morte dele. O ideal é que o paciente
continue na sua clínica, com a equipe de cuidado paliativo dando o
suporte” (Antúrio).
“[...] o paciente assim, pelo menos num consultório privado, mesmo
encaminhado para o cuidado paliativo, a gente continua
acompanhando. Então mesmo que o profissional do cuidado paliativo
esteja cuidando de outros fatores, como dor, outros aspectos, ainda
tem a presença do oncologista como uma maneira de ajudar, como
uma pessoa que fez uma relação, então a gente continua
acompanhando (Girassol).

Informar ao paciente sobre a necessidade da assistência paliativa é uma tarefa de
difícil realização para o médico responsável, seja no serviço público ou no privado, à
medida que traz à tona a presença da morte como uma realidade iminente e pode
representar para alguns o fracasso dos recursos terapêuticos de cura. Esse pode ser um
fator de interferência no momento da indicação, da comunicação e do compartilhamento

das decisões nessa fase da doença, apontado inclusive pela dificuldade em sua
nomeação. Assim observamos nas falas desses médicos:
“Eu nem falo em cuidado paliativo, não. Às vezes o cuidado seria tratamento
sintomático. Isso eu digo para a família” (Crisântemo).
“[...] E alguns vêm esclarecidos e outros não. Outros, ou porque não ouviram, não
conseguem ouvir, outros porque o médico, eu acho que o médico assistente não teve coragem de
falar. Porque isso é muito comum” (Dália).

Essa é uma dificuldade que deve ser especialmente destacada, pois pode ser
geradora de conflitos, adiando a indicação do tratamento paliativo, estimulando o
ocultamento da verdade e provocando mal-entendidos nessa fase da vida e da doença.

4 A BIOÉTICA E AS MÁS NOTÍCIAS
4.1. A BIOÉTICA E O PRINCIPIALISMO DE BEAUCHAMP & CHILDRESS

A palavra bioética surge em 1970, nos Estados Unidos e rapidamente seus
pressupostos se disseminam, a partir de uma série de acontecimentos histórico-culturais,
entre os quais, no campo da saúde podemos referir os escândalos relativos à
experimentação clínica, os problemas em torno da diálise, o transplante de coração e as
questões levantadas em torno do aborto, sendo considerada hoje como talvez a maior
mudança cultural das últimas décadas, depois da difusão da informação e da
informática84.
O termo ‘bioética’ apareceu em um artigo do cancerologista americano Van
Rensselaer Potter, destacando que o crescente desenvolvimento do conhecimento
científico não era compatível com o processo reflexivo necessário para sua aplicação.
Potter propõe então uma nova ciência, de caráter interdisciplinar, fundamentada na
aliança entre o saber biológico e os valores humanos, cuja abrangência se estenderia à
sobrevivência do planeta como um todo85.
Como ética aplicada, atualmente, vem sendo utilizada para indicar a reflexão
sobre os problemas morais que se colocam no âmbito das ciências da vida,
especialmente estimulados pelos avanços tecnológicos. Para Mori84, a Bioética não
consiste em uma continuação das reflexões médicas tradicionais. Esse autor ressalta o
surgimento de algo novo neste campo, destacando a emergência de princípios antes
considerados de menor valor. Como exemplo, podemos citar o respeito à autonomia do
paciente como um princípio que vem assumindo uma posição prioritária no cenário das
práticas médicas.
Nesse estudo tomaremos como referência, para pensar as implicações éticas
envolvidas nas comunicações de más notícias, a corrente Principialista Biomédica,
conforme desenvolvida por Beauchamp e Childress86. A beneficência, a não
maleficência, a autonomia e a justiça, compõem os quatro princípios, considerados
válidos prima facie, não havendo à priori uma hierarquia absoluta e definitiva de um
princípio sobre outro. Reconhecendo o valor da veracidade nas relações médicas,
apostamos que falar a verdade ao paciente pode se caracterizar como uma ação
beneficente, não maleficente e justa para este, além de proporcionar a possibilidade de
escolhas mais autônomas.

A autonomia pode ser considerada como a capacidade de governo do eu, que deve
estar livre tanto de interferências controladoras de outros, como de limitações de ordem
pessoais que impeçam as próprias escolhas86.
Beneficência significa atos de compaixão, bondade e caridade. Trataremos aqui a
beneficência, num sentido mais amplo, como todas as formas de ação que tenham o
propósito de beneficiar outras pessoas86. É importante destacarmos a preocupação com
o princípio da beneficência. Se os doentes devem ser tratados como pessoas autônomas,
também os profissionais devem se preocupar com a realização de ações que não apenas
evitem o dano (não-maleficência), mas que ativamente busquem proporcionar o bemestar ao paciente.
No princípio da justiça, reconhecemos o valor moral de um tratamento justo,
eqüitativo e apropriado, levando em consideração aquilo que é devido às pessoas. Os
iguais devem ser tratados de modo igual, enquanto os não-iguais devem ser tratados de
modo não-igual86. Justiça não significa igualitarismo, mas proporcionalidade,
compreendida como equidade. Sabendo das desigualdades e diferenças próprias de cada
sujeito, ressaltamos a importância da aplicabilidade da veracidade, adequada de forma
diferente a cada paciente, no sentido de ponderar o que é naquele momento uma ação
justa e pertinente às suas necessidades e demandas. Com relação à revelação de
diagnósticos, consideramos que este princípio é respeitado à medida que as informações
são fornecidas de acordo com a singularidade de cada sujeito, adequadas à capacidade
do paciente de suportar o impacto provocado pela má notícia, considerando seus receios
e expectativas.
Identificamos que as condutas adotadas pelos profissionais, no que se refere à
comunicação do diagnóstico aos pacientes e ao posterior acompanhamento, irão incidir
direta e especialmente sobre dois princípios: o Princípio da Autonomia e o Princípio da
Beneficência.

4.1.1 Ética médica contemporânea: a questão da veracidade
Observamos que não houve, ao longo da história nos códigos de ética médica,
nenhuma preocupação com a verdade no discurso médico dirigido ao paciente86.
Indicando mudanças, Beauchamp e Childress86 alertam para o fato de que no contexto
da ética médica contemporânea as virtudes da sinceridade e da honestidade são
consideradas de alto valor no caráter dos profissionais de saúde.
Os autores86 consideram a veracidade não como um princípio independente, mas
sendo uma derivação de vários princípios, vital para uma boa relação médico-paciente.

Reconhecemos a pertinência de atribuirmos à veracidade uma obrigação moral prima
facie, tal qual devemos entender os princípios da autonomia, da justiça, da beneficência
e da não-maleficência. Porém isto levanta questões quanto à justificação moral para a
ocultação da verdade, ou mesmo para o que se nomeia de “mentira piedosa” ou
“falsidade benevolente”. Para os autores86 torna-se de fato difícil uma justificação moral
para essas condutas. Ao contrário, seus efeitos negativos afetam o relacionamento de
confiança entre médicos e pacientes, a integridade moral do médico e a auto-imagem do
paciente. A “falsidade benevolente” pode ainda propiciar ações paternalistas, sob o
pretexto de garantir os princípios de não-maleficência, ou mesmo, de autonomia.
Os autores86 descrevem três modelos para revelação de informações ao paciente:
1- o modelo da prática profissional, que considera que a revelação e o tratamento são
responsabilidades do médico, em virtude de seu conhecimento profissional e de seu
compromisso com o bem-estar do paciente.
2- o modelo da pessoa razoável, onde a pertinência de uma informação é medida por
referência hipotética a uma pessoa sensata.
3- o modelo subjetivo, onde as informações são adequadas tomando por referência as
necessidades de informação específica do paciente em questão.
Acreditamos que o modelo subjetivo é o que melhor atende as demandas
contemporâneas, considerando cada paciente em sua singularidade de necessidades de
informação. Segundo os autores86, o mais importante é de que forma se dará o processo
de comunicação, sustentado pela troca mútua de informações, conforme afirmam86:171:
“As regras legais e profissionais para a revelação deveriam servir, então apenas para
iniciar o processo de comunicação [...]”.

4.1.2 O princípio da autonomia e o respeito à autonomia do paciente

Como já descrito, de acordo com a teoria principialista, a autonomia é um dos
quatro princípios morais que regem a ética biomédica. A palavra autonomia deriva do
grego autos – próprio e nomos – regra, governo, lei. Usada para referências ao
autogoverno das cidades, adquiriu, posteriormente um sentido mais diretamente
relacionado aos indivíduos: direito de liberdade, escolha individual e liberdade da
vontade. É a partir do Iluminismo que podemos observar a aplicação do conceito de
autonomia relacionado à pessoa, graças à crítica kantiana, para quem um agente moral é
autônomo, se for ele, e unicamente ele a escolher livremente sua lei moral87. Todos os

conceitos fazem alusão à idéia de pertencimento do sujeito, sendo este o propulsor do
próprio comportamento.
Consideramos que a autonomia do paciente pode ser diretamente afetada pela
qualidade das relações que se estabelecem, permeadas pela comunicação entre médicos
e pacientes. O paciente autônomo é o que pode seguir um plano de tratamento, de
acordo com suas próprias escolhas, a partir das elucidações desenvolvidas na relação
com seu médico. O conceito de autonomia não deve favorecer um ideal utópico de
condições para seu exercício, nem mesmo desconsiderar as redes de relações sociais
para mitigar influências ou pré-determinações. A autonomia, especialmente quando
relacionada às questões de saúde e doença, não deve estar vinculada à noção de tudo ou
nada85. Atitudes autônomas podem ser exercidas, em maior ou menor grau, dependendo
de variados fatores como a ignorância, a doença, medos diversos, ou mesmo o desejo de
se abster, entregando a outrem o poder de decisões. Ainda que sob condições mais
favoráveis podemos também questionar se é possível um sujeito estar integralmente
livre de influências de ‘outros’, em variados níveis, sejam eles genético, lingüístico,
familiar, social ou psíquico88.
Embasados na teoria estruturalista de constituição do sujeito de Lacan47, pensamos
que, ao contrário, é somente a partir das relações com o “outro” que o sujeito pode vir a
se constituir, portando marcas que o constituem a partir do desejo, que é sempre, em
primeira instância, de um outro.
Questionamentos acerca do absolutismo do princípio da autonomia não devem
mitigar os esforços para que todos no âmbito da saúde possam fazer uso desse direito.
Escolhas e decisões são tomadas a todo instante, ainda que nem sempre sejam as mais
acertadas e efetivamente autônomas. Importante reconhecermos que uma parte de nós
não é possível de ser controlada89, apesar das informações recebidas, por ser
inconsciente e não acessível. O médico, principal responsável pela informação do
diagnóstico, não deve se sentir desprovido de responsabilidades após a transmissão da
informação. Mais que informar, é preciso esclarecer e acompanhar.
Devemos considerar ainda o princípio de respeito à autonomia. Ser autônomo não
é o mesmo que ser respeitado como um sujeito autônomo86. Como afirmam86:142:
“Respeitar um sujeito autônomo é, no mínimo, reconhecer o direito dessa pessoa de ter
suas opiniões, fazer suas escolhas e agir com base em valores e crenças pessoais”.
No contexto da saúde, especialmente no âmago das relações médico-paciente, onde
se estabelecem as comunicações que deverão ser o ponto de partida para importantes
tomadas de decisões, devemos considerar especialmente este princípio. Respeitar o

paciente, como ser autônomo, demanda do médico maior responsabilidade e
investimento na relação. Exige, antes de tudo, uma ação respeitosa. Não se trata apenas
de um reconhecimento de que o outro tem o direito de ser autônomo, mas sim de criar
condições, a partir da relação estabelecida, para que o outro tenha os recursos
necessários e desenvolva a capacidade de exercê-lo.
No acompanhamento a pacientes com câncer, o respeito à autonomia do doente, se
traduz em habilitá-lo a exercer sua autonomia, suportando suas escolhas pessoais e
acompanhando-o durante o tratamento, ainda que este esteja embasado em valores e
crenças diversos aos do médico.
Segundo Schramm4:27: “O princípio de respeito à autonomia tornou-se nessas
últimas décadas, uma das principais ferramentas conceituais da ética aplicada, sendo
utilizado em contraposição com o assim chamado paternalismo médico na prática
clínica.”.
O estilo, bem como os instrumentos e recursos utilizados na comunicação com o
doente, serão fortes aliados e determinantes no estímulo e no respeito ao exercício de
sua autonomia. No entanto, novamente devemos atentar para que não sejam
estabelecidos padrões utópicos como referência. Não existe autonomia absoluta. Ainda
que os sujeitos estejam em condições de exercê-la, esta dependerá ainda das ações
estabelecidas na relação entre o médico e o paciente. Podemos considerar, como
exemplo, que quanto mais uma relação for embasada em atitudes paternalistas, menos
habilitado estará o paciente para praticar atitudes autônomas.
Sendo o câncer uma doença muitas vezes de evolução rápida e, em geral,
incapacitante, destacamos a importância da comunicação do diagnóstico e prognóstico,
desde a fase inicial da doença, quando o paciente ainda conta com suas funções
preservadas, de forma a não impedir ou não deixar dúvidas quanto a sua capacidade de
tomar decisões autonomamente. Percebemos essa preocupação entre os participantes da
pesquisa, assim expressa por um médico:
“[...] Pacientes dizem não quero CTI, não quero tubo, não quero
aparelho. Em geral eu falo, ah, olha bota isso por escrito como um
desejo seu, porque quando você não estiver mais no comando, quem
vai comandar vão ser seus filhos e com outro tipo de emoção e vão
querer tudo. E chegam alguns com o requinte de botarem em cartório”
(Lisianto).

4.1.3 As dificuldades com o princípio da autonomia

O princípio da autonomia foi comumente identificado no discurso de nossos
entrevistados como merecendo especial atenção, embora reconhecendo as dificuldades
presentes na prática diária para o seu cumprimento. Como esclarecem esses
entrevistados:
O princípio da autonomia, ele é uma coisa meio que ululante. É um
óbvio ululante essa história, mas você rompe com ele várias vezes, na
medida em que a família chega falando, já chega cortando. [...] Tem
sempre uma quebra de autonomia da pessoa. A família faz isso o
tempo todo (Gerânio).

“Situações em que a família pede para não contar [...], mas aí se a família pede
para não contar e o paciente pede, aí tem a autonomia do paciente. Eu conto. Mas é um
conflito que fica assim, são desejos opostos” (Antúrio).
Com relação à autonomia do paciente, problemas relacionados ao manejo com a
família foram identificados como de maior relevância. Este parece se configurar como
um conflito para o médico, exigindo deste um cuidado no manejo quanto ao lugar e ao
papel da participação familiar na revelação do diagnóstico e do tratamento, sem ferir a
autonomia do paciente. Essa questão não se mostrou alterada, apesar dos últimos
avanços no tratamento do câncer, apontando para um ponto de difícil avanço no
comportamento da sociedade e conseqüentemente do médico. Para Sancho6, essa é uma
característica da cultura latina, em contraste com outros países, onde encontramos
presente o dever de informação exclusivamente ao doente, que poderá autorizar ou não
que as informações diagnósticas cheguem aos seus familiares. Para este autor, essa
posição é a que melhor atende ao princípio de autonomia do doente.
Observamos que a preocupação com a autonomia do paciente, na fase de
progressão da doença, é presente em alguns médicos, estando relacionada à capacidade
de propiciar ao paciente informações que o auxilie a tomar decisões consideradas
importantes ao final da vida. Como ressalta um entrevistado:
De acordo com a instrução, de acordo com o entendimento que a
pessoa tem da doença, eu procuro passar realmente o quê que se
estuda. O que se tem de dado concreto na literatura para cada situação.
Obviamente que eu também deixo em aberto para a pessoa que isso é
um número. [...] E muitas vezes a pessoa tem até dificuldade em dar
esse tipo de informação, mas eu não costumo deixar sem resposta não.
Eu deixo pelo menos uma orientação para a pessoa. Eu acho isso
importante, eu esclareço. Tem paciente que já foi viajar e aí fez a
última viagem que queria fazer. A pessoa pode se programa
(Girassol).

Também identificamos atitudes opostas, justamente por se tratar de pacientes
com avanço da doença, com prognóstico considerado ruim, como enfatiza essa
entrevistada:
“O diagnóstico eu acho que tem que falar. Agora o prognóstico... Eu acho que
sempre que se puder falar para a família e evitar, e florear um pouco para o paciente,
melhor” (Orquídea).
O conceito de autonomia do paciente foi também com frequência associado à
participação do doente na definição do tratamento oferecido e, muitas vezes, também
relacionado com a possibilidade de deixar o doente à vontade para mudar de médico ou
procurar outras opiniões. Percebemos que esse é um momento de fundamental
importância, dependente da qualidade de comunicação estabelecida com o paciente,
onde o peso do conhecimento pode tender a determinar de que lado fica o poder. No
discurso desses entrevistados encontramos esses argumentos:
Eu sou bem flexível. Acho que a pessoa tem todo o direito de
escolher. Obviamente que a gente tem que ver sempre se o paciente
tem o entendimento daquela decisão. Nessa maneira eu já não sou tão,
tão, tão flexível assim. Se eu percebo que ele não tem o conhecimento,
aí eu tento assim, direcionar o raciocínio dele, de certa maneira. Agora
a pessoa que tem o entendimento, que está de acordo com tudo que
está acontecendo, que está sabendo quais são os riscos e os benefícios
claramente, eu deixo a pessoa escolher livremente, a pessoa fica livre
para escolher (Girassol).
A questão da autonomia, eu acho que o paciente tem o direito de
procurar várias opiniões, vários caminhos. Eu acho que a gente não é
dono da verdade. Eu acho que o paciente tem direito até de dizer, - eu
não quero me tratar porque eu não quero ficar mutilado, eu não quero
que você tire um pedaço de mim. Ou eu não quero ter as
consequências disso. E você tem que respeitar. Agora, tem que
esclarecer também o que vai acontecer depois (Dália).

A relação estabelecida entre o médico e o doente, objetivando a adequação do
tratamento médico, é fruto de um processo de negociação, baseado na troca de
informações, que resultará na tomada de decisão. Segundo Durand85, esta relação deve
estar fundamentada na igualdade dos parceiros na diferença das competências. A
competência do médico remete à decisão médica, fundamentada em seu conhecimento
técnico e experiência clínica, resultando em uma opinião médica que elegerá o melhor
tratamento possível aplicado àquele doente. A competência do paciente está relacionada
à sua própria avaliação acerca de sua situação pessoal, a partir da decisão médica
estabelecida. Para este autor, a doença, bem como o sofrimento físico e psicológico
decorrentes não são impeditivos para a tomada de decisão do doente, que resulta da

compreensão e avaliação da proposta médica, no nível de confiança creditada ao
médico, bem como no impacto da doença na vida do paciente e em seus valores
pessoais. Importante destacar que este é de fato um processo de comunicação e, como
tal, deve ser entendido em sua complexidade, não devendo estar atrelado a etapas com
início, meio e fim, pois, em muitos momentos, a necessidade de discutir por várias
vezes um mesmo tópico, assim como retomar assuntos já discutidos no início do
tratamento, se farão presentes. Consideramos que, quando as informações são de fato
adequadamente transmitidas e compartilhadas, as dificuldades no processo de
assimilação do sujeito, neste momento de tamanha importância em sua vida, podem
estar relacionadas muito mais às questões de ordem psíquica, do que de fato por
limitações cognitivas e do conhecimento. Nesse caso, pode estar presente reações de
negação, que segundo Kübler-Ross8, é uma das etapas que, em geral, atravessam os
doentes com doença grave ou terminal. Um entrevistado enriquece este argumento:
Saber que tem uma regra, que você tenha que falar a verdade para
todo mundo. Isso não é verdade. Cada um vai ter acesso àquilo que,
dentro do espaço que ela está abrindo para aquilo. Então você vê
situações inacreditavelmente patéticas assim. Um juiz fazendo
quimioterapia, careca, sentado, os outros pacientes com câncer
fazendo quimioterapia, mas ele não tem câncer. Ele fala que ele não
tem câncer. Ele está fazendo um tratamento para uma hepatite que ele
tem e... você vai violar aquilo? [...] Uma vez eu lembro que cuidei de
um cara, que ele era espírita. Ele era tão apavorado com a morte, ele
era tão desesperado... a ponto de naquele caso, ele sentar na sala de
quimioterapia e fazer soro, achando que estava fazendo quimioterapia,
porque eu prescrevi soro... para ele achar que estava sendo tratado. Eu
não tinha alternativa. Aquilo ali foi uma farsa, mas aquilo é que
deixou ele tranquilo (Gerânio).

A preocupação com a autonomia do paciente deve também considerar os casos
em que o paciente expressa, ainda que muitas vezes não diretamente, sua vontade de
não ser informado sobre a condição de sua doença, preferindo muitas vezes deixar essa
tarefa a cargo de algum membro da família, ou mesmo quando o doente já informado,
opta pela manutenção de uma posição de certa ignorância sobre sua atual situação. Esse
deve ser um cuidado do profissional, a fim de que o direito do doente, de se manter
informado não se transforme em uma obrigação ou dever. Nesse caso, é preciso uma
boa dose de tempo, escuta ativa e percepção para conseguir discriminar de que forma o
paciente pretende se posicionar nessa fase de sua vida, sem incorrer em atitudes
paternalistas para com o doente.

4.1.4 Beneficência ou não maleficência?

O princípio da beneficência nos remete ao juramento hipocrático e à tradição
médica deontológica: não prejudicar e promover o melhor interesse do doente. De
acordo com a etimologia beneficência indica (bene-facere) um bem a ser feito, e
comporta dois aspectos: não fazer o mal ao próximo, ou em seu sentido positivo, fazerlhe o bem85. Outros autores86 admitem a dificuldade de se diferenciar uma ação da
outra, mas reforçam que o princípio da beneficência, ou seja, tomar atitudes que
beneficie o outro, não deve ser confundido com a abstenção de se realizar ações
nocivas.
Para Durand85:162, no campo da saúde, as ações beneficentes e não maleficentes
se referem a “não usar a arte médica para causar males, injustiças ou para prejudicar;
aplicar os tratamentos exigidos para aliviar o doente, melhorar seu bem estar e, se
possível, fazê-lo recobrar a saúde”.
Beauchamp e Childress86 consideram o princípio da beneficência sob dois
princípios: a beneficência positiva e a utilidade. Relaciona a beneficência positiva ao
favorecimento de benefícios, e a utilidade, à ponderação entre os benefícios e as
desvantagens.
Para Durand85, o princípio da beneficência evoca uma ampla gama de ações, que
vão de “um minimum exigido ao optimum buscado”. Dentre as ações citadas por este
autor, destacaremos: não prejudicar, não fazer o mal; prevenir, afastar o mal; maximizar
as vantagens e diminuir os riscos ou inconvenientes; agir segundo o melhor interesse do
outro; diminuir o sofrimento; promover o bem-estar, a qualidade de vida; preocupar-se
com o outro, acompanhá-lo; e preocupar-se positivamente com o seu bem.
Embora amplo, o princípio da beneficência não deve ter primazia sobre os
demais princípios, sendo de valor prima-facie, de acordo com cada situação específica.

4.1.5 Conflitos éticos

No discurso de nossos entrevistados identificamos a presença de conflitos
relacionados à revelação da verdade, no sentido desta ser, ou não, uma ação beneficente
ao paciente, especialmente quando se trata de revelar prognósticos ruins. Percebemos
opiniões conflitantes com relação a esse aspecto, como indicam esses entrevistados:
O malefício, no momento que a pessoa perceber que está piorando
mesmo, que caiu em si, que ela mesmo perceber por si só que está

morrendo, nesse momento pode ser um momento de revolta [...] A
gente falando a verdade para o paciente, a gente dá tempo do paciente
resolver muita coisa. Abrindo o jogo. Dizendo, olha a situação não
está boa, não tem mais tratamento. Dá tempo para a pessoa se
resolver, a pessoa resolver tanto questões financeiras, questões
burocráticas, como questões assim de familiares, de amizade. Às
vezes a pessoa está de mal, não está falando com familiar há muito
tempo. A pessoa procura se reconciliar. Então assim, dá tempo para a
pessoa resolver assuntos pendentes. Este é o principal benefício
(Azaléia).
A gente tem uma postura muito latina mesmo de abraçar, de dar o
carinho, tudo que eu acho que o brasileiro, a nossa sociedade é criada
dessa forma. Então, o benefício, dependendo disso, todas essas
características que eu falei individuais do doente, podem ajudar a ele
seguir o tratamento, ter conhecimento dos efeitos colaterais, quando
procurar o médico [...] E os malefícios são que tem pessoas que não
aguentam ouvir que vão morrer, que a doença vai piora (Begônia).

Atribuímos esse conflito em parte pelas fantasias ainda relacionadas ao câncer,
mas também reconhecemos que dificuldades para identificar os recursos psíquicos do
paciente para lidar com a informação, bem como a falta de preparo e conhecimento do
profissional para o reconhecimento desses aspectos emocionais podem estar também
atuando como fator desencadeador de conflitos. Assim esclarece uma entrevistada:
Então eu pergunto o seguinte. Esse menino é um doente psiquiátrico.
Está tratando internado. Você vai dar a má notícia do mesmo jeito que
você daria para um doente normal? Ou você vai mentir para ele? Ou
você vai ter que ter um psiquiatra para dar a má notícia? Eu não sei
informar isso. A gente não trabalha com esse tipo de coisa. É um
perfil que normalmente a gente não pega. Mas eu acho assim que é
uma coisa muito importante da gente abordar, por que? Esse eu sei
que é um doente psiquiátrico. E os que a gente não sabe que é, mas
está lá na casa, na depressão, ou numa fase de mania mal controlada, e
aí você desencadeia uma coisa dessa” (Rosa).

Quando se trata de revelar diagnósticos de câncer, com perspectiva de cura, o
sentido de beneficência pode estar relacionado à participação e colaboração do paciente
no tratamento, para que o resultado final, de cura, seja satisfatório. Selecionamos a fala
desses entrevistados que reforçam esse argumento:
Não, a colaboração do paciente, o benefício é grande. Se você tem que
tratar alguma coisa, mesmo paliativo, o paciente se sente mais seguro
quando você diz o que ele tem. Não está mentindo. O paciente não
gosta da mentira. Como eu digo, depende do grau de fragilidade,
aquele paciente que está muito frágil, está muito ruim “Não, a
colaboração do paciente, o benefício é grande. Se você tem que tratar
alguma coisa, mesmo paliativo, o paciente se sente mais seguro
quando você diz o que ele tem. Não está mentindo. O paciente não
gosta da mentira. Como eu digo, depende do grau de fragilidade,
aquele paciente que está muito frágil, está muito ruim [...] ele não está

entendendo o que você diz, realmente esse paciente, você realmente
deixa ele com a família, mas, ao resto, não tem malefício em dizer ao
paciente não” (Crisântemo), ele não está entendendo o que você diz,
realmente esse paciente, você realmente deixa ele com a família, mas,
ao resto, não tem malefício em dizer ao paciente não (Crisântemo).
E a paciente, ela tem que compactuar com você. Ela tem que saber o
quê que está acontecendo para ela poder tratar. Não adianta você ficar
contando estória bonitinha, porque se ela não souber a realidade, ela
não vai ser sua cúmplice. A paciente tem que estar contigo (Amarílis).

Tradicionalmente, o princípio da beneficência regeu a prática médica, quando ao
médico cabia o julgamento sobre as necessidades do paciente e o que melhor lhe
beneficiaria, quanto ao tratamento e às informações fornecidas. Mudanças ocorridas,
desde meados do século passado, mais especialmente nos últimos trinta anos, trouxeram
modificações na sociedade, com repercussões na relação médica. Crescentes
reivindicações pelos direitos do doente fazem emergir com maior força o valor do
modelo que privilegia a autonomia do paciente. A aplicação desses dois princípios,
beneficência e autonomia, podem ser conflitantes ou complementares, dependendo do
argumento de sustentação para definição do que é o melhor para o paciente, ou seja, se o
benefício médico é definido a partir das preferências do paciente, ou por julgamentos
pré-concebidos, alheios a este86.
A decisão quanto à revelação do prognóstico de câncer, pode tender para sua
ocultação, especialmente quando se trata de pacientes considerados mais debilitados,
seja por questões da idade, por fragilidade emocional ou mesmo pelo próprio avanço da
doença. Um entrevistado reforça esta justificação:
Principalmente em pessoas de mais idade, com uma menor capacidade
de absorver determinadas notícias. Aquelas pessoas que sabem que
estão já numa faixa etária final de vida e que normalmente, diante de
uma notícia como essa, elas traduzem isso logo da maneira que é o
final da vida dela, que aquele é o evento final dela. Então para essas
pessoas, principalmente quando tem um suporte familiar e tudo, junto,
e que já me passa a condição dela, e que pede para poupá-la de
determinadas notícias, eventualmente nesses casos, eu acato isso.
Exceto naquelas situações em que é uma pessoa, apesar de idosa é
uma pessoa que tem uma auto-suficiência, uma independência, uma
condição de gerir a própria vida, de uma maneira geral, essas pessoas,
normalmente eu falo. Mas quando é aquele paciente idoso, já com
uma fraqueza física e emocional já maior, eu procuro às vezes, em
determinados casos, essa mentira piedosa, como você falou, eu
procuro seguir esse caminho. Principalmente quando me é solicitado.
A menos que a pessoa tenha uma lucidez, uma clarividência, e seja
bem clara para mim de que quer saber exatamente o que tem. Então,
mesmo que uma família peça para não revelar o diagnóstico... mas se
eu percebo que a pessoa é lúcida e deseja ouvir de mim exatamente o

que está acontecendo, eu não me sinto em condições de negar isso de
forma alguma. Mas raramente isso ocorre (Lírio).

No que se refere à comunicação de diagnósticos de câncer, onde a tradição
médica seguiu pautada na recomendação de que a informação pode prejudicar o doente,
o princípio da beneficência pode ter sustentado práticas paternalistas de omissões ou de
mentiras nas relações estabelecidas entre o médico, o doente e seus familiares. Segundo
Beauchamp e Childress86:298,
o paternalismo sempre envolve alguma forma de interferência ou de
recusa em aceitar as preferências de uma outra pessoa acerca do seu
próprio bem. Os atos paternalistas geralmente envolvem força ou
coerção, por um lado, ou mentiras e manipulação ou ocultação de
informações, por outro.

A ocultação de um diagnóstico de câncer pode estar muitas vezes justificada na
violação das obrigações com a beneficência e a não-maleficência, relacionada a fatores
aqui já descritos como o perigo de provocar ansiedade ou depressão no paciente, piorar
seu estado clínico, levar ao suicídio, entre outras conseqüências. Esses argumentos são
consequencialistas e fundamentam-se em uma previsão das conseqüências, visto que se
trata de um campo onde não há certezas. A ocultação pode representar uma ameaça ao
relacionamento de confiança entre médicos e pacientes e à integridade moral do
médico86.
Reconhecemos as dificuldades presentes no ato de revelar diagnósticos de
câncer. Trata-se essencialmente de um ato médico onde se encontra uma enorme gama
de possibilidades quanto à forma e ao momento da revelação, assim como à quantidade
de conteúdo mais adequada a revelar. Nesse caso, consideramos as recomendações do
bioeticista Diego Gracia90 que, fazendo uso da obrigação ética aristotélica da prudência,
recomenda aos profissionais decisões médicas prudentes. Aristóteles separou as virtudes
em dois grupos, as virtudes morais, relativas à integridade do corpo e ao domínio sobre
os apetites, e as virtudes intelectuais, que se realizam como forma de saber e pensar. A
prudência é uma virtude intelectual, e como tal exige, além da educação nos bons
hábitos, a percepção das condições e da situação e o raciocínio acerca dos melhores
meios, constituindo-se como uma ação efetivamente humana91.
Entre a “mentira piedosa” e a “verdade escancarada” reconhecemos que a
“verdade prudente” ou a “verdade possível”, pode ser a que melhor se adéqüe às
necessidades individuais de cada paciente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Significativos avanços biotecnológicos no campo da medicina, utilizados para a
detecção, o controle e o tratamento das doenças oncológicas não foram suficientes para
mitigar o desconforto de médicos e pacientes frente à revelação da doença e seu
prognóstico. O câncer mantém-se ainda nos dias atuais como uma doença de difícil
manejo, especialmente no que concerne às reações por ele desencadeadas, circulando no
discurso social e médico de forma velada. Na busca pela cura, consideramos que o
acesso a novos tratamentos contribui para aumentar a ilusão de que haverá sempre um
próximo passo a ser dado, imputando ao médico a dura atribuição de desconstruir
fantasias e de discutir com pacientes e familiares os dados da realidade de cada caso
individual.
Nas relações contemporâneas estabelecidas entre o médico e o doente, cabe ao
oncologista, não apenas a comunicação do diagnóstico, posto que, muitas vezes, o
doente já chega com a informação e o conhecimento prévios sobre sua doença, mas a
tarefa de identificar alternativas de tratamento e cura a oferecer ao paciente. Essa parece
ser uma tendência que confere um novo estatuto às relações médico-pacientes.
Observamos entre nossos entrevistados a valorização da relação estabelecida
com os doentes, reconhecendo nesta um importante fator de influência no sucesso do
tratamento. A família é reconhecidamente uma variável importante no contexto da
doença oncológica, conferindo características para a complexidade das relações médicas
no que tange à revelação do diagnóstico ao paciente. Com freqüência, os familiares
solicitam ao médico que, ao menos o prognóstico, não seja revelado ao doente. O
manejo com a família, no sentido de compactuar ou não com a demanda pela omissão
de informações, foi identificado como a principal fonte geradora de conflitos éticos. A
prevalência de informações fornecidas exclusivamente ao núcleo familiar, concentrando
na figura de um membro da família a maior parte das informações e discussões ativas
estabelecidas com o médico, afeta especialmente os princípios bioéticos da autonomia,
beneficência, não-maleficência e justiça, ficando o paciente submetido às escolhas de
terceiros.
Em oncologia muitas notícias são difíceis de serem transmitidas e ouvidas, mas,
sem dúvida, o avanço da doença, com a concomitante ausência de perspectivas de cura,
é o grande gerador de impasses no trato com o doente. Quando se trata de informar
diagnósticos com possibilidades de remissão da doença, a prática da revelação da

verdade é freqüentemente associada à necessidade do paciente aderir ao tratamento,
colaborando assim com o desejo do médico.
Dificuldades nesse campo podem ser atribuídas ao tabu instituído em nossa
sociedade com relação à morte, encarada, ainda que inconscientemente, como algo da
ordem do inaceitável. Além disso, a ausência de programas, nos cursos de graduação de
medicina, voltados para o desenvolvimento de habilidades relacionadas aos aspectos
implicados na comunicação e nas relações humanas, contribui para a complexidade
desta tarefa. Outros fatores também devem ser considerados. Conhecer os aspectos
emocionais do paciente envolvidos no momento da doença, bem como identificar sua
estrutura psíquica e a capacidade de receber o impacto da notícia, são tarefas de difícil
realização pelos profissionais de saúde.
No encontro que se dá entre médicos e pacientes, para além das condutas
técnicas, aspectos pessoais de cada um, do profissional e do doente, entram em cena,
determinando a singularidade de cada relação. Trata-se de um aspecto que se insere no
campo das relações humanas, onde os precedentes teórico-práticos podem auxiliar,
porém nunca determinar uma padronização de comportamento.
Com relação ao uso de protocolos de más notícias, os resultados dessa pesquisa
apontam que nossos entrevistados não se mostram muito favoráveis a sua
aplicabilidade, preocupados com o risco de que este funcione de forma a sistematizar
um procedimento que não deve atender a padrões fechados de conduta. Observamos
uma forte tendência a usá-lo apenas como uma referência, fornecendo parâmetros que
devem ser adequados pelo médico a cada contexto em particular, desde que
privilegiando espaços para a criatividade e o aprimoramento das habilidades necessárias
para lidar com a pluralidade de contextos e relações.
Diante do movimento que promulga a valorização de programas de treinamento
baseados nos protocolos, mais especificamente no protocolo SPIKES, consideramos
esse resultado de importante valor, pois aponta para uma maior consciência e
sensibilidade do profissional em buscar mais o desenvolvimento de recursos internos
próprios, relacionados à sua estruturação psíquica para lidar com essas situações, do que
propriamente padrões pré-estabelecidos.
Más notícias nunca serão transformadas, ou interpretadas, como boas notícias.
Entendemos que para o médico, profissional que diariamente está exposto a situações
especialmente dolorosas, conhecer o protocolo pode ser bastante proveitoso, desde que
este tenha a oportunidade de rotineiramente trabalhar suas próprias dificuldades em
lidar com essa realidade, seja através de grupos de trabalho dentro dos hospitais, ou no

compartilhamento das emoções com colegas, ou mesmo através do apoio psicológico
prestado por um profissional especializado.
Por se tratar de situações geradoras de importantes conflitos éticos, cabe
ressaltar o lugar que a bioética deve ocupar neste campo, fornecendo embasamento
teórico para reflexões e novos posicionamentos. Acreditamos que um programa de
educação continuada inserido nos cursos de graduação médica, de desenvolvimento de
habilidades de comunicação e relacionamento interpessoal, associado ao estudo das
ferramentas conceituais da bioética pode fornecer ao médico sustentação teórica para a
resolução de conflitos éticos, fundamentando suas condutas e favorecendo o
aprimoramento das relações no âmbito da saúde.
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ANEXOS

ANEXO A – Termo de Consentimento
Ministério da Saúde
Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ
Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca
Comitê de Ética em Pesquisa

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

Você está sendo convidado para participar da pesquisa “Comunicando más notícias: princípios éticos na
revelação de diagnósticos e prognósticos a pacientes com câncer avançado”. Você foi selecionado por
sua atuação como médico oncologista e sua participação não é obrigatória. A qualquer momento você
pode desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua
relação com o pesquisador ou com a instituição responsável.
O objetivo deste estudo é analisar, sob a perspectiva do médico, o processo de comunicação de
diagnóstico e prognóstico de câncer avançado e, identificar conflitos que se apresentam, não apenas na
fase de informação inicial, mas também no estabelecimento e condução do tratamento.
Sua participação nesta pesquisa consistirá em conceder uma entrevista, com perguntas abertas e
fechadas, onde você poderá discorrer livremente sobre o tema pesquisado. Caso se sinta constrangido
com alguma pergunta, você tem o direito de não respondê-la, sem que isso lhe acarrete qualquer tipo de
problema. A entrevista somente será gravada e transcrita mediante sua autorização. As fitas serão
arquivadas pelo pesquisador responsável, por tempo indeterminado, e poderão ser requisitadas por você
para ouvi-las e mudar qualquer depoimento. As informações obtidas através dessa pesquisa serão
confidenciais e asseguramos o sigilo sobre sua participação. Os dados não serão divulgados de forma a
possibilitar sua identificação. Os resultados obtidos, através desta pesquisa, lhe serão encaminhados e
integrarão minha dissertação de mestrado, podendo também ser publicados em artigos científicos. Você
será beneficiado com o conhecimento adquirido a partir dos resultados dessa pesquisa, auxiliando-o na
adoção de condutas frente à revelação de diagnósticos de câncer, beneficiando também outros médicos
oncologistas.
Você receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone e o endereço institucional do pesquisador
principal e do CEP, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a qualquer
momento.

______________________________________
Nome e assinatura do pesquisador
Fátima Geovanini – Tel: (21)8617-2755
Fundação Oswaldo Cruz
Escola nacional de saúde Sérgio Arouca
Comitê de Ética em Pesquisa
End: Rua Leopoldo Bulhões, 1480 – Térreo
Manguinhos – RJ – Tel: 2598-2863
Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na pesquisa e concordo em
participar.
_________________________________________
Sujeito da pesquisa

ANEXO B - Roteiro de entrevista

I - Dados pessoais:

Nome, idade, religião
Tempo de formado, especialidade médica, formação
Instituição em que se formou, instituições que trabalha (serviço público e privado)

II - O Câncer e suas representações:

Fale sobre o significado do câncer para você.

III - Relação médico-paciente:

Como definiria a relação médico-paciente? (em oncologia)

IV - Sobre a relação com a família:

Como é a sua relação com os familiares?

V - Revelação do diagnóstico:

Que conduta você adota quando se confirma a hipótese da doença?
Que critérios leva em consideração na conduta adotada?
A quem informa primeiro?
Que termos/ palavras utiliza para se referir à doença?

VI - Comunicando as más notícias:

Que tipo de conflitos enfrenta quando diante da necessidade de revelar o diagnóstico e o
prognóstico de câncer avançado?

O que considera mais difícil na comunicação do diagnóstico e prognóstico?
Você lembra de alguma situação especialmente marcante no que se refere à
comunicação de más notícias? Porque?

VII - Uso de protocolos:

Faz uso de algum protocolo?

VIII - Sobre a verdade, a veracidade e autonomia do paciente:

Quando se trata de prognósticos de incurabilidade, com significativo avanço da doença,
como você transmite essa informação?
Acha necessário a “mentira piedosa” em alguma situação? Qual?
O que acha importante para o exercício da autonomia do paciente?
De que forma, em sua conduta médica, acredita contribuir para o respeito à autonomia
do paciente?

IX - Sobre tomada de decisão:

No caso de pacientes com doença avançada como se dá a discussão sobre o prognóstico/
tomada de decisões?
O que considera mais difícil na definição do tratamento com o paciente e com os
familiares?

X - Vivência com a morte:

Como se sente trabalhando com pacientes com câncer avançado?
Como encara a morte em sua vida?
Como lida com a morte na sua prática profissional?
Costuma falar diretamente sobre a morte com seus pacientes e familiares?

XI – Cuidados Paliativos

O que pensa sobre a prática dos cuidados paliativos?

XII - Sobre a entrevista:

Gostaria de acrescentar alguma pergunta ou tema que não tenha sido contemplado na
entrevista?

