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RESUMO 
 

A temática da morte ainda é vista como tabu em muitos lugares, ainda mais quando 
associada ao conceito de HIV/AIDS. Mesmo com toda a evolução na medicina, facilidade no 
acesso à informação e a descaracterização da AIDS enquanto doença própria a grupos de 
risco, percebe-se um movimento contrário à redução no percentual de contaminação pelo 
vírus HIV. À esta parcela da população o Sistema Único de Saúde SUS assegura uma rede de 
acompanhamento e tratamento farmacológico gratuito. Nos casos de não aderência ao 
tratamento, o corpo padece. Visando reverter o quadro clinico, a equipe médica faz uso de 
todos os seus conhecimentos, mas nem sempre se obtém êxito. Como a medicina deve agir 
frente à proximidade da morte? Pensando nessa questão, objetivou-se compreender a visão 
dos profissionais da medicina da FMT-HVD acerca da ortotanásia e de que forma as ações 
voltadas para este tema contribuem para o processo de humanização no contexto hospitalar. 
Para tal, optou-se por construir, através de uma metodologia qualitativa, um roteiro de 
entrevista semiestruturada capaz de vislumbrar a relação médico-paciente, o processo de vida 
e morte, a tomada de decisão e os cuidados paliativos dispensados. A introdução da 
Resolução n. 1.931 no Código de Ética Médica, em vigor desde 2009 é responsável pela 
introdução de princípios Humanistas, tais quais a Ortotanásia, vem buscando. De acordo com 
a Política Nacional de Humanização do Ministério da Saúde, “humanização é a valorização 
dos diferentes sujeitos implicados no processo de produção de saúde e enfatiza a autonomia e 
o protagonismo desses sujeitos, a corresponsabilidade entre eles, o estabelecimento de 
vínculos solidários e a participação coletiva no processo de gestão”. Ao longo deste estudo, 
buscou-se debater questões que enriqueçam a qualidade de ação do profissional da saúde, 
facilitando o diálogo médico-paciente-famíliae abrindo espaço para a conscientização da 
ideologia da Humanização no âmbito da Medicina Brasileira. 

 

Palavras-chave: HIV/AIDS, Bioética, Ortotanásia; Cuidados Paliativos 
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ABSTRACT 
 

The thematic of death remains seen as a taboo in many places, especially when 
associated to the concept of HIV/AIDS. Even with the evolution of modern medicine, ease 
access to information and mischaracterization of AIDS as a high-risk group disease, it is 
perceived a movement opposed to the reduction on contamination percentage of HIV virus. 
To this part of population the Unique Health System in Brazil (SUS) ensures freely a net of 
monitoring and pharmacological treatment. In the cases of refusing treatment, the body will 
suffer and die. Aimed to reversing the clinical situation, the doctors’ team uses all the 
knowledge they have but sometimes they don’t success. How should medicine react in front 
of immediately death? On behalf of this matter and aimed to understand the vision of 
professionals of FMT-HVD about the orthotanasia and which way the attitude involving this 
theme contributes to our humanizing process on the hospital context. To achieve it, was 
decide to build, through a qualitative methodology, a script of interview semi structured 
capable of visualize the doctor-patient relationship, the life and death process, the time of 
decision and the dismissing of palliative care. The introduction of Resolution no. 1.931 in the 
Ethical Medical Code, in force since 2009 is responsible for introduction of Humanistic 
Principles, which Orthotanasia is included. According to National Humanizing Policy of  
Health Ministry, “humanizing is the appreciation of different subject implicated on the health 
manufacturing process and  emphasizes autonomy and the role of these subjects, the co-
responsibility between them, the establish of solidary bonds and collective participation 
during the management process. During this study it was attempted to discuss points to enrich 
the quality of daily performance of the health professional, seeking the easiest dialog between 
doctor-patient-family and leading to awareness of Humanizing Ideal’s in the matter of 
Brazilian’s Medicine. 

 
 
Key-words: HIV/AIDS, Bioethic, Orthotanasia, Palliative Care 
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INTRODUÇÃO 
 
 

Mesmo com toda a evolução na medicina, facilidade no acesso à informação e a 

descaracterização da AIDS enquanto doença própria a grupos de risco, percebe-se um 

movimento contrário à redução no percentual de contaminação pelo vírus HIV. Independente 

de gênero, raça, cor ou credo, essa é uma enfermidade que vem ganhando destaque dentro da 

sociedade. 

A Fundação de Medicina Tropical – Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD), localizado 

na cidade de Manaus-AM, tem por foco principal o acompanhamento médico aos portadores 

do vírus HIV. Por ser uma doença que ainda não tem cura, os corredores da instituição ainda 

são permeados pela ideia da morte. 

O papel do médico se torna fundamental, visto que é este que se encontra na linha de 

frente da promoção de saúde e é o que possui maior contato e oportunidade de diálogo com o 

paciente soropositivo. Desta forma, este profissional deve estar preparado para lidar com as 

adversidades, principalmente nas situações que tangem ao processo de morte. 

Como evitar ao mesmo tempo a obstinação de postergar a morte e a temeridade de 

ceder a ela? Como proteger-se da discrepância entre o tratamento e das consequências que 

trazem um ou outro sentido? Qual a postura que se deve adotar para que as responsabilidades 

implicadas na transição da vida para a morte sejam exercidas em função do respeito à vida e a 

dignidade humana? 

Tendo em vista a escassez de trabalhos acerca da ortotanásia e das ações médicas a ela 

associadas no contexto específico da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA) no 

estado do Amazonas, objetivou-se desenvolver um trabalho onde o foco se daria na visão dos 

profissionais da medicina acerca da ortotanásia e de que forma as ações voltadas para este 

tema contribuem para o processo de humanização no contexto hospitalar, envolvendo os 

aspectos que tangem a compreensão do processo de morte e vida sob o olhar da medicina; a 
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conceituação, de acordo com a visão médica, das ações em ortotanásia e de que forma tais 

ações estão de acordo com a ética médica; e abordar os benefícios dos cuidados paliativos 

para os pacientes soropositivos que se encontram em estágio avançado da doença.  

Em razão da delicadeza do tema abordado, optou-se por uma abordagem qualitativa, 

uma vez que este tipo de abordagem tem como enfoque principal a análise e interpretação de 

aspectos mais profundos do ser humano (LAKATOS, 2010). O autor ainda afirma que o 

estudo qualitativo proporciona a visualização de um quadro rico em dados descritivos, 

permitindo assim a contextualização da realidade, abrangendo os aspectos a serem 

pesquisados e cumprindo os objetivos propostos. Para tal, utilizou-se a entrevista semi-

estruturada, pois, segundo o autor supracitado (2010), por meio dela é possível se obter um 

panorama de temas complexos. A entrevista foi dirigida aos médicos que atuam diretamente 

com os pacientes soropositivos que se encontram no estágio avançado da doença e teve por 

finalidade a investigação acerca da concepção desses profissionais sobre a ortotanásia e os 

benefícios que a mesma pode trazer para o processo de humanização no contexto hospitalar.  

Para a melhor compreensão dos resultados obtidos, será apresentado um breve 

referencial teórico envolvendo as questões que rodeiam o a questão da terminalidade em 

pacientes soropositivos, seguido de maior explanação sobre a metodologia aplicada e 

culminando na análise do material coletado e na sua correlação com a teoria referenciada. 
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ESCOLHENDO A MORTE: A PERCERPÇÃO DA MEDICINA ACERCA 
DA ORTOTANASIA EM PACITES SOROPOSITIVOS QUE SE 

ENCONTRAM EM ESTAGIO AVANÇADO NA FMT-HVD 
 
 

2.1.FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
2.1.1. Conhecendo o HIV/AIDS 

A Síndrome de Imunodeficiência Adquirida (SIDA), mais conhecida pelo termo inglês 

AIDS, é uma doença crônico-degenerativa que ataca o sistema imunológico. Segundo a 

Organização Mundial de Saúde (OMS), doença crônica é aquela que têm uma ou mais das 

seguintes características: não tem cura, geram alguma incapacidade/deficiências residuais, são 

causadas por alterações patológicas irreversíveis, demandam uma educação especial do 

doente para a reabilitação, ou podem exigir longos períodos de supervisão, observação ou 

cuidados. Adquire, ainda, a característica de degenerativa pelo fato de que a qualidade de vida 

do sujeito é reduzida, uma vez que predispõe o aparecimento de doenças de afetam órgãos e 

tecidos do corpo, impossibilitando o bom funcionamento dos mesmos. 

Sua causa é atribuída ao vírus da imunodeficiência humana (HIV), que adentra o corpo 

e destrói as células de defesa do organismo, impedindo que o mesmo combata contra outras 

doenças. Ao destruir tais células, o vírus recombina o seu DNA ao delas, estimulando a sua 

multiplicação e dando continuidade à infecção (BRASIL, 2013) 

Ser portador do HIV não significa estar com AIDS. Há muitos pacientes soropositivos 

que passam um longo tempo sem desenvolver a doença ou apresentar quaisquer sintomas. 

Contudo, isso não quer dizer que o vírus não esteja presente. É preciso tomar os cuidados 

necessários para não transmiti-lo a terceiros, atentando para as principais formas de contágio, 

que são a relação sexual desprotegida e o contato sanguíneo – onde, de acordo com os dados 

disponibilizados pelo Ministério da Saúde, os maiores índices partem do compartilhamento de 
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seringas contaminadas ou, no caso de mulheres, de mãe para filho durante a gravidez ou 

amamentação.  

De acordo com Menegatto (2006), o processo de saúde/doença do indivíduo 

soropositivo é composto por quatro fases: síndrome retroviral aguda, assintomática, 

sintomática precoce e sintomática tardia. Na primeira fase, há uma diminuição das células 

que asseguram a defesa do corpo (linfócitos T CD4) e aumento dos níveis da carga viral, 

dando margem para o surgimento dos primeiros sinais da doença. Seus sintomas, por muitas 

vezes, assemelham-se aos de uma gripe, deixando que os mesmos passem despercebidos. A 

fase assintomática é caracterizada pela rápida interação entre as células de defesa e as diversas 

mutações do vírus. Nesse período, a presença do vírus se faz de forma equilibrada, não 

enfraquecendo o organismo a ponto de permitir o aparecimento de novas doenças. Já na 

terceira fase, sintomática precoce, percebe-se a redução dos linfócitos T CD4. O corpo fica 

mais fraco e vulnerável à infecções comuns, podendo ser acometido de febre, diarreia, 

vômitos e emagrecimento. A evolução deste quadro nos leva a última fase, onde a baixa 

imunidade abre espaço para o surgimento das doenças oportunistas e define o quadro 

conhecido como AIDS. 

A descoberta da AIDS se deu na década de 80 quando pesquisadores franceses e 

americanos decidiram estudar os genes de alguns pacientes que apresentavam um quadro raro 

de doença. Desde então muito se tem evoluído e, mesmo que ainda não se tenha um 

conhecimento no que diz respeito à cura, a medicina conta com o auxílio de um tratamento 

medicamentoso muito eficaz(MENEGATTO, 2006). No entanto, cabe ao paciente o 

compromisso de dar continuidade ao acompanhamento médico, assim como ao uso 

farmacológico.Assim como o Sistema Único de Saúde (SUS) assegura o direito de todo 

indivíduo a receber tratamento médico, também é direito do paciente decidir se seguirá ou não 
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o tratamento designado para si. Quando se fala em HIV, a autonomia do paciente prevalece 

em todos os aspectos do tratamento. 

Nos casos em que o indivíduo não adere ao tratamento, o corpo enfraquece e há uma 

baixa da imunidade, facilitando o surgimento das já mencionadas doenças oportunistas - 

exemplificadas pela tuberculose, neurotoxoplasmose, pneumonia, hepatite, assim como outras 

DST’s. E, por muitas vezes, o corpo já está tão debilitado que já não se obtém resposta para a 

medicação, podendo vir ainda a prejudicá-lo. 

 

2.1.2. Contextualizando o profissional: o médico frente ao paciente terminal 

Elizabeth Klüber-Ross, em sua obra “Sobre a morte e o morrer” (2002), distingue que, 

frente a uma moléstia onde não há possibilidade de cura, o indivíduo e seus familiares passam 

por 5 fases: negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Como já sugere o nome, a fase 

de negação é aquela na qual o sujeito nega a sua doença e a proximidade da morte. Não só 

procura evitar que o assunto venha à tona, com também busca a opinião de outros 

profissionais. A fase da raiva é presenciada quando o indivíduo recheia o seu discurso com 

rispidez, intolerância, arrogância para com seus familiares e a todos que dispendem o cuidado 

para si. Já na fase da barganha o paciente se enche de esperança. Ele deposita suas forças em 

um Ser Supremo e acredita que a mudança de alguns hábitos e atitudes pode trazer a cura para 

a sua doença. Quando o enfermo percebe as perdas as quais está sujeito pelo processo de 

adoecimento, uma angústia muito grande toma conta de si, caracterizando a fase da 

depressão. A autora ressalta, ainda, a importância de se distinguir essa fase de adoencimento 

da depressão enquanto patologia e o papel fundamental que a mesma tem na no processo de 

elaboração do luto por tudo aquilo que o paciente conquistou e pelos planos não realizados. 

Por fim, observa-se a aceitação quando o indivíduo compreende a sua condição e o seu 
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discurso verbal torna-se menos intenso. O silêncio, a resignação e a linguagem não-verbal são 

características marcantes nessa fase. 

Tais fases funcionam como mecanismos de defesa ou de enfrentamento e não têm uma 

obrigatoriedade, ordem ou duração certa, podendo, ainda, ser vivenciadas por mais de uma 

vez durante o processo de terminalidade (KLÜBER-ROSS, 2002). 

Assim como o paciente, o médico na sociedade atual também tem suas angústias. Tal 

situação é reflexo da educação médica, uma vez que as escolas de formação não têm 

dispensado tempo e nem esforços para que os alunos se relacionem com pacientes na 

perspectiva da morte, e nas atitudes dos médicos quando diante do morrer (SANTOS, 2009). 

Na sua obra, o mesmo autor aponta, ainda, um estudo feito por Quitana, Cecim e Henn 

(2002), onde foi analisada problemática da morte na formação médica, chegando a conclusão 

de que 

(...) os médicos acreditam se defenderem contra a angústia da morte, gerada 
pelo seu trabalho, por meio de três mecanismos: negação, racionalização e 
isolamento das emoções. Entretanto, esses mecanismos não são efetivos e a 
angústia permanece. Essa angústia distorcerá a comunicação com o paciente 
moribundo, bem como os seus familiares. (p.11) 
 

Durante o processo de formação, o estudante de medicina é “treinado para investigar, 

diagnosticar, prolongar a vida e curar” (SANTOS, 2009). Contudo, quando o mesmo se vê de 

frente a um diagnóstico terminal acredita que há pouco a ser oferecido e sente-se perdido 

diante da espera da morte do paciente. Assim, a procura por uma defesa acaba afastando o 

médico do seu caráter humano e cuidado com o próximo, dificultando a relação que o mesmo 

possa construir com o seu paciente. 

Desta forma, fazer com que o paciente aceite a sua doença significa para o médico 

aceitar, também, a sua impotência sobre o processo de cura e o processo de finitude que cerca 

todo e qualquer indivíduo. Assim, “a morte passa a ser vista como algo naturale não como um 

atestado de incompetência ou fracasso” (PAIVA in SANTOS, 2009). 
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2.1.3. A relação médico-paciente em saúde coletiva 

A relação que o médico mantém com o seu paciente vem mudando ao longo do tempo. 

Ela é construída de forma espontânea, no entanto a sua qualidade depende de esforços e 

habilidade do profissional de saúde de adequar-se às características subjetivas de cada 

paciente. Ela se torna de fundamental importância uma vez que já que o resultado do trabalho 

médico está diretamente relacionado com o modona qual esta relação foi construída 

(CAPRARA & FRANCO, 1999). 

De acordo com Fortes in Santos (2009), hoje em dia é possível diferenciar quatro 

possíveis modelos de relação médico-paciente: paternalista, informativa, interpretativa e 

adeliberativa. Na relação paternalista o médico adquire o papel de guardião sobre o seu 

paciente, onde o médico impõe todo o seu saber e cabe ao paciente aceitar o tratamento 

escolhido pelo profissional de referência. Tal relação ainda é muito comum em alguns países, 

principalmente naqueles onde a beneficência do tratamento sobrepõe a autonomia do 

enfermo. Já na relação informativa, o temor do médico em assumir responsabilidades faz com 

que o mesmo se ponha na condição de especialista técnico e veja o paciente como um usuário 

da assistência à saúde. Aqui, o médico informa os riscos e benefícios dos possíveis 

tratamentos e fica à cargo do paciente escolher o que lhe parece melhor, de forma que este 

último assuma toda e qualquer responsabilidade. Um outro tipo de relação é a relação 

interpretativa, traz a concepção do médico enquanto conselheiro, onde o mesmo interpreta os 

valores e preferencias dos indivíduos frente aos benefícios e riscos do tratamento.  O último 

modelo, a relação deliberativa, aponta para um diálogo entre paciente e médico a fim de que 

as opções terapêuticas disponíveis e suas implicações sejam expostas e debatidas em função 

dos valores e preferências do paciente. Nesta relação, o médico deixa de lado a figura de 

detentor da verdade, o paciente reafirma a sua autonomia sobre as decisões que dizem respeito 

ao seu corpo e o consenso entre as duas opiniões passa a ser a melhor fórmula terapêutica. 
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É válido ressaltar que a relação médico-paciente é algo dinâmico e mutável, assim o 

médico pode empregar os vários modelos com um mesmo paciente ao longo das diversas 

fases da doença, dependendo da circunstância no qual o mesmo se encontra. Então não é 

possível afirmar que existe um modelo certo, pois há diversos tipos de médicos, pacientes e 

família. A relação deliberativa, por sua vez, acaba ganhando maior relevância por ter a 

autonomia do paciente como um princípio ético a ser respeitado. (ROCHA; GAZIN; 

PASETTO& SIMÕES, 2011; FORTES, 2009) 

A humanização da Medicina e a valorização integral do indivíduo ganharam força nas 

recentes décadas e vêm se contrapondo à dificuldade no desenvolvimento de uma boa relação 

em algumas áreas de especialização, trazendo um caráter conflituoso para a Medicina atual. 

Ainda utilizando das palavras de Rocha; Gazin; Pasetto & Simões (2011) 

A relação médico-paciente pouco comunicativa pode implicar em danos 
físicos e morais irreparáveis ao doente, além de punições severas aos 
médicos recorrentes de processos judiciais. Deve o médico, desta forma, 
atuar de maneira a respeitar a autonomia do paciente e utilizar seu 
conhecimento científico a favor da elaboração de propostas que buscam a 
melhor orientação e tratamento de seu paciente (p.1) 

 

2.1.4. Morte e vida em um contexto de doença 

Durante muito tempo, a morte foi vista como uma instância irremediável, onde o 

paciente deveria apenas deitar e esperar que a doença e o sentimento de morte tomassem 

conta do seu corpo. Ela era compreendida como algo natural, parte do ciclo da vida. Dessa 

forma, era possível para o moribundo apontar para o que deveria ser feito em seus últimos 

dias. Com os avanços da tecnologia e as descobertas modernas, tornou-se muito difícil aceitar 

a proximidade da morte. Tanto familiares quanto profissionais de saúde tem lutado com unhas 

e dentes para defender a vida de um paciente, como também amenizar os sintomas e os 

temores de indivíduos já desenganados. Passa-se a temer, mais que a própria morte, a morte 

do outro. 

Mas afinal, o que é a Morte? 
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Mesmo sendo um fenômeno antigo, ainda sente-se dificuldade em definir o que é a 

morte. De acordo com Santos (2009), o conceito de morte é relativo e muito complexo e 

depende estritamente do contexto no qual está envolvido. Contudo, é de acordo comum 

pensar que este é um “fenômeno constante e biologicamente necessário” (idem, p.301). 

Dentro do contexto biológico, o qual nos interessa nesse estudo, a morte pode ser 

observada não só em todo um organismo, como também em parte dele. É possível observar 

um organismo sobrevivendo mesmo quando células individuais ou orgãos não são mais 

considerados em atividade, uma vez que grande parte dessas células podem ser facilmente 

substituídas.  

A substituição de células, através da divisão celular, é definida pelo tamanho 
dos telômeros e ao fim de um certo número de divisões, cessa. Ao final deste 
ciclo de renovação celular, não há mais replicação, e o organismo terá de 
funcionar com cada vez menos células. Isso influenciará o desempenho dos 
órgãos num processo degenerativo até o ponto em que não haverá mais 
condições de propagação de sinais químicos para o funcionamento das 
funções vitais do organismo; implicando a chamada morte natural, por 
velhice. (SCHMIDT, 2010, p.424). 
 

A morte pode ser vista, ainda, como a extinção total e permanente das funções vitais, 

sendo elas: cerebral, respiratória e circulatória. Desta forma, a nova tecnologia médica 

atualmente compreende a morte como morte cerebral,morte clínica ou parada cardíaca 

irreversível. 

 Contudo, Combinato (2006) trás uma perspectiva diferente sobre o tema ao afirmar 

que  

O ato de morrer, além de um fenômeno biológico natural, contém 
intrinsecamente uma dimensão simbólica, relacionada tanto à 
psicologia quanto às ciências sociais. Enquanto tal, a morte apresenta-
se como um fenômeno impregnado de valores e significados 
dependentes do contexto sociocultural e histórico em que se 
manifesta. [...] Para o homem ocidental moderno, a morte passou a ser 
sinônimo de fracasso, impotência e vergonha. Tenta-se vencê-la a 
qualquer custo e, quando tal êxito não é atingido, ela é escondida e 
negada. (p.209-210). 

Essa não aceitação da morte muda todo um cenário: o indivíduo já não morre mais em 

casa, entre seus familiares, e opta-se por esperar o fim dentro de um hospital. À medida que a 
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saúde é conceituada enquanto bem-estar físico, mental e social, torna-se de fundamental 

importância a concretização de um trabalho multidisciplinar dentro deste ambiente. Capra 

apud Combinato (2006) afirma, ainda, que focar em um modelo clínico-biologicista reduz o 

corpo a uma máquina e, “ao concentrar-se em partes cada vez menores desse corpo, a 

medicina perde frequentemente de vista o paciente enquanto ser humano”. O foco deve ser o 

paciente e não a doença. 

Sendo assim, pode-se afirmar que cabe ao profissional da medicina envolvido nesse 

processo “apoiar, esclarecer e informar a pessoa enferma sobre sua doença e prognóstico, bem 

como favorecer o relacionamento desta com a equipe em todos os âmbitos de suas demandas 

na instituição hospitalar” (SCHMIDT, 2011, p.423). 

 Assim como todos as profissõesque lidam diretamente com a vida do ser humano, as 

atividades do profissional de medicina são regidas peloCódigo de Ética Médica, que teve sua 

primeira circulação no Brasil datada de 1867. As atualizações que se sucederam visavam 

única e exclusivamente o combate a todo e qualquer tipo de moléstia que ameace a 

continuidade da vida. No entanto, é a partir de 1988 é que se percebe uma alteração do foco. 

Para Pessini in Santos (2009, p.321), o “alvo da atenção do médico é a saúde da pessoa e o 

critério para avaliar seus procedimentos é se eles vão beneficiá-la ou não”. Essa nova proposta 

abre mão de prolongar ao máximo o tempo de vida do indivíduo adoecido. 

Nas situações clínicas irreversíveis e terminais, o médico evitará a 
realização de procedimentos diagnósticos e terapêuticos 
desnecessários e propiciará aos pacientes sob sua atenção todos os 
cuidados paliativos apropriados (BRASIL, 2013). 

 Tal disposição é Princípio Fundamental no Exercício da Medicina e foi introduzido no 

âmbito nacional pela primeira vez com a reformulação do Código de Ética Médica no ano de 

2009, e é pioneiro em sua essência por trazer a possibilidade inédita de o médico, perante a 

situação concreta de uma morte que não possa ser contornada, deixar de empregar todos os 
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tipos de recursos terapêuticos e tecnológicos modernos capazes de prolongar a existência 

humana.  

 Os avanços da engenharia biomédica hodiernos estão num patamar tão desenvolvido 

de eficácia que se pode esticar a vida de um paciente em estado terminal por anos, 

multiplicando várias vezes a sua expectativa de vida. O problema é que esses tratamentos, por 

outro lado, quase sempre envolvem a degradação de sua qualidade de vida; em consequência, 

é comum que se veja os pacientes acometidos pelos males fatais sucumbirem à vida digna 

muito antes de finalmente cederem ao chamado protelável, porém insuperável da morte.  

 É um entendimento cada vez mais sólido que a submissão dos pacientes a tratamentos 

penosos e debilitantes, que em momento algum garantem a recuperação da saúde e a 

superação da doença terminal, nada mais é do que um defeito do profissional que, incapaz de 

lidar com o único mal inerente à condição humana mesmo após todas as eras de 

desenvolvimento médico, perde-se na multitude de recursos mirabolantes que depenam e 

debilitam e que, em última instância, apenas castigam corpos que já se encontram fadados, 

sem que olhar algum seja lançado sobre a identidade do sujeito que porta a condição de 

paciente.À tal ação atribuiu-se o nome de Distanásia. 

 Foi na esteira dessa situação de distanciamento entre a pessoa e a doença, comum em 

nível mundial, que os profissionais mais sensibilizados vêm desenvolvendo uma maneira de 

pensar a Medicina em prol de uma reversão nessa tendência de impessoalidade, nascendo 

assim o movimento de Humanização do tratamento da saúde.  

 À luz de uma filosofia que encontrou quando do fim da Segunda Guerra Mundial e da 

Guerra Fria uma necessidade pela concepção e incremento do ideal de Dignidade Humana e 

de Direitos Humanos em nível multinacional, o Humanismo, dentre outros enredamentos, 

buscou compreender o posicionamento humano frente à Medicina impessoal dos tratamentos 
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indignos, no intuito de disseminar a necessidade de se encarar que a infalibilidade da morte 

não é um fim mais trágico que a lenta degradação da qualidade de vida dos pacientes.  

 Em suma, a Humanização entende que, quando o doente se encontra moribundo, os 

esforços médicos devem se concentrar na facilitação da manutenção de sua dignidade humana 

até o momento de seu óbito, ainda que este seja precoce ao que uma sobrevida martirizante 

possa permitir.  

 Foi com influência da Humanização que o princípio supracitado foi inserido no 

Código de Ética Médica, justamente para possibilitar a aplicação da ideologia moderna de 

dignidade da pessoa humana frente aos corriqueiros tratamentos de saúde realizados em 

âmbito nacional. Deu-se mais liberdade ao médico para que ele possa, com base na vontade 

do paciente, tomar as decisões que permitam que o doente tome as rédeas de sua terapia e, 

consequentemente, de sua vida.  

 Chega-se ao núcleo de um dos debates que permeiam a filosofia humana desde tempos 

imemoriais: o choque entre o direito à vida e o direito à morte. Como denominador comum 

desses conceitos, está o ideal da dignidade da pessoa humana. Sarlet (2001) conceitua, de 

maneira exemplar, a Dignidade da Pessoa Humana como 

uma qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz 
merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da 
comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e 
deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e 
qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe 
garantir as condições existentes mínimas para uma vida saudável, 
além de propiciar e promover sua participação ativa e co-responsável 
nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com os 
demais seres humanos. (p.32) 
 

 Como se vê, é a utilização desse conceito que garante ao paciente o direito de busca 

não por uma vida extensa e sem qualidade, mas o afastamento dos tratamentos de ‘cunho 

degradante e desumano’ e que, por não objetivarem a cura da moléstia terminal, são 

impreterivelmente desnecessários.  
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 O direito à vida fica, portanto, extremamente relativizado, enquanto que o direito à 

morte ganha reconhecimento, fortalecido pelos bons auspícios de um falecimento pacífico e 

não traumático.  

 Mas até onde o Direito à Morte pode ser defendido? Para entendê-lo, faz-se necessário 

compreender a ideia da Eutanásia.  

 O termo, criado em 1623 por Francis Bacon, foi disseminado como sendo um 

“tratamento adequado a doenças incuráveis”(HINTERMEYER, 2006, p. 53). Em sua 

concepção mais arcaica, ela equivalia o apressamento da morte dos doentes terminais para 

que lhes fosse evitado o sofrimento e a agonia. Logo, indissociável era a sua definição do 

homicídio; ainda que um assassinato bem intencionado, a eutanásia não deixaria de ser um 

assassinato(idem). Desde sempre condenada pelo Judaísmo e pelo Cristianismo, a Eutanásia é, 

irredarguivelmente, proibida no âmbito do Direito Brasileiro, mesmo com a citada inovação 

Humanista introduzida em 2009.  

 Vale mencionar: segundo Náufel (1998), no Direito Penal brasileiro,  

eutanásia apenas refere-se ao homicídio, por motivos de piedade, 
contra doente desenganado ou portador de doença incurável. (p.445) 

 Em contrapartida, o conceito filosófico da Eutanásia cresceu e fragmentou-se, levando 

a doutrina mais acurada a criar-lhe classificação expansiva que, ao isolar a conduta do agente 

influenciador na vida do paciente, conseguiu separar a eutanásia criminosa da eutanásia mais 

condizente com o respeito à dignidade do paciente. 

 A Eutanásia ativa, que é a proibida, herdou a definição da Eutanásia em sentido 

arcaico, sendo concretamente definida como a provocação da morte sem sofrimento do 

paciente, com fim misericordioso. Como se vê, é ativa por causa do núcleo verbal 

“provocação”, que necessita atitude proativa penalmente relevante de um agente. 

 Mais conforme aos parâmetros da Humanização, surgiu a Eutanásia Passiva, que 

ocorre quando, dentro de uma situação de terminalidade, pela não consecução de uma 
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intervenção médica, ou pela interrupção de uma medida extraordinária, vem o paciente a 

falecer. Este tipo de Eutanásia ganhou independência tão grande, identidade tão relevante, que 

recebeu nomenclatura à parte: Ortotanásia.  

 Em síntese, foi exatamente esta a prerrogativa médica introduzida pelaResolução 

1.931 do Código de Ética Médica de 2009: a possibilidade do médico, após perceber a 

inevitabilidade da doença e após se amparar pela vontade consciente do paciente, não dar 

início ao tratamento médico protelatório ou interromper, a qualquer momento, o tratamento 

degradante já iniciado; tudo em prol do resguardo da Dignidade da pessoa de quem está sendo 

tratada, e que deseja manter sua qualidade de vida no nível mais alto possível até que lhe 

sobrevenha a morte.  

 

2.1.5. Ortotanásia e cuidados paliativos 

 Hoje em dia, quando se fala em qualidade de vida nas proximidades da morte, logo se 

pensa a respeito de cuidados paliativos. Paliativos vem do termo em latim palliare, que 

significa “cobrir com um manto”. Tal gesto faz referência à proteção do corpo, “a buca de um 

aquecimento nele com vistas à obtenção de um pouco de conforto ou de reconforto” 

(HINTERMEYER, 2006). 

 A Organização Mundial de Saúde – OMS (2002) define cuidados paliativos como:  

(...) uma abordagem que visa melhorar a qualidade de vida dos 
doentes e de suas famílias, que enfrentam problemas decorrentes de 
uma doença incurável com prognóstico limitado e/ou doença grave 
(que ameaça a vida), e suas famílias, através da prevenção e alívio do 
sofrimento, com recurso à identificação precoce, avaliação adequada e 
tratamento rigoroso dos problemas não só físicos, como a dor, mas 
também dos psicossociais e espirituais. 

 
 A OMS (2002) cita, ainda, que os cuidados paliativos agem de forma a: 

• Proporcionar alívio da dor e de outros sintomas que causem sofrimento; 

• Afirmar a vida e considerar a morte como um processo natural; 

• Não tenciona acelerar ou protelar a morte;  
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• Integrar os aspetos psicológicos e espirituais nos cuidados ao doente;  

• Oferecer um sistema de apoio para ajudar os doentes a viverem tão ativamente quanto 

possível até ao momento da morte (quer seja no seu domicilio ou numa instituição); 

• Oferecer um sistema de suporte que ajude a família (e os que lhe estão próximos) a 

enfrentar a doença do familiar e o seu próprio luto; 

• Utilizar uma abordagem em equipe para gerir as necessidades do doente e família, 

incluindo aconselhamento no luto, se indicado (são portanto interdisciplinares); 

• Aumentar a qualidade de vida, podendo influenciar positivamente o curso da doença;  

• Objetivar o prolongamento da vida, conjuntamente com outras terapias, se aplicáveis 

numa fase precoce do percurso da doença. 

 Os cuidados paliativos envolvem quatro áreas de atuação, sendo elas: (1) controle de 

sintomas, em especial a dor; (2) comunicação adequada, proporcionando o alívio de dores 

somáticas; (3) apoio à família, onde as ações paliativas também abrangem a emoção dos 

familiares que participam de tal processo; e (4) trabalho em equipe, de forma que a equipe 

multiprofissional atue de forma coesa, de forma que o respeito e a dignidade possam ser 

mantidos a cada momento. 

 A medicina preconiza, em seus pressupostos, a recuperação da saúde em casos de 

enfermidade. Através de um olhar menos aguçado, os cuidados paliativos podem significar 

uma ação contrária a tal ideal. Não obstante, este é um choque simplesmente aparente, tendo 

em vista que as possibilidades de tratamento destes enfermos possibilitam uma rede de apoio 

capaz de proporcionar qualidade de vida, dignidade e redução do sofrimento para aqueles que 

vivenciam a dor. Desta forma, a medicina, ao reconhecer os limites de sua atuação, 

ressignifica o papel de cura e passa, assim, a cuidar do paciente para que o mesmo tenha o 

mínimo de conforto nos seus últimos dias de vida (HINTERMEYER, 2006). 
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2.1.6. HIV/AIDS e a proximidade da morte: ações em ortotanásia 

Nos casos onde o paciente já se encontra em um estágio avançado da doença e não 

mais responde à intervenção farmacológica, o médico se vê em frente a um dilema: deixar ou 

não deixar partir? 

Para Borges apud Bomtempo (2011), “ortotanásia significa morte correta, orto: certo, 

thanatos: morte. Significa o não prolongamento artificial do processo de morte, além do que 

seria o processo natural”. De forma simplificada, pode-se dizer que a ortotanásia é o meio-

termo entre eutanásia e distanásia, onde se objetiva a morte no tempo certo, enquanto parte do 

ciclo da vida, sem a intenção de antecipá-la ou prolongar o sofrimento. 

A ortotanásia se torna uma opção quando o indivíduo já se encontra vivenciando o 

processo natural de morte. Desta forma, cabe ao médico reconhecer em que ponto os recursos 

farmacológicos não mais intervém no processo de saúde do paciente. E, caso seja a vontade 

do enfermo, o médico poderá optar por não estender o sofrimento do mesmo. 

Pensando em como proceder nos casos de limitação terapêutica, no ano de 2002, a 

Sociedade de Reanimação em língua francesa estabeleceu algumas recomendações para 

aqueles que se deparam com as limitações e interrupções de terapêuticas ativas. 

Ela preconiza uma reflexão conjunta prévia ponderada com a indispensável 
participação do chefe do serviço, dos enfermeiros e do pessoal paramédico. 
Julga necessário associar essa discussão a outros membros da equipe de 
cuidados. Ela prevê solicitar competências exteriores ao serviço para obter 
um juízo consultivo que será consignado no prontuário do enfermo. O 
médico de referência é encarregado de informar este último e de consultar 
seus familiares (HINTERMEYER, 2006, p. 87) 

Sendo assim, é possível afirmar que a tomada de decisão é um processo que tem início 

na relação médico-paciente. É função do médico manter o doente e sua família sempre 

informados acerca de todo o processo terapêutico, assegurando a participação ativa do 

enfermo nas questões que tangem a sua vida. Desta forma, está assegurando o caráter humano 

da relação, não permitindo que a doença se sobressaia ao indivíduo.Borges (2005), afirma que 
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Há situações em que os tratamentos médicos se tornam um fim em si 
mesmos e o ser humano passa a estar em segundo plano. A atenção tem seu 
foco no procedimento, na tecnologia, não na pessoa que padece. Nesta 
situação o paciente sempre está em risco de sofrer medidas desproporcionais, 
pois os interesses da tecnologia deixam de estar subordinados aos interesses 
do ser humano (p.285). 

A partir da informação sobre o diagnóstico e o prognóstico, o paciente decide se vai se 

submeter ou se vai continuar se submetendo ao tratamento. Tomada a ciência/aceitação da 

proximidade da morte, cabe ao médico dar início a ações que ajudem o doente a amenizar a 

dor e a diminuir o sofrimento vivenciado pelo mesmo e pela sua família (CHAVES, 2011). 

Levando em conta a impotência sobre a cura, parte-se então, para os cuidados paliativos, 

criando um cenário de acolhimento e não de abandono, onde mantem-se firme a dignidade do 

paciente. 

A concepção de dignidade humana que nós temos liga-se à possibilidade de 
a pessoa conduzir sua vida e realizar sua personalidade conforme sua própria 
consciência, desde que não sejam afetados os direitos de terceiros. Esse 
poder de autonomia também alcança os momentos finais da vida da pessoa 
(BORGES, 2005, p. 288). 
 

É válido ressaltar queas estratégias em cuidados paliativos visam, ao invés de curar as 

pessoas, promover a elas uma morte digna. Tais cuidados permitem que o sofrimento seja 

atenuado o máximo possível, de forma que a qualidade de vida seja um objetivo presente na 

vida de pacientes internados ou em casa. Frente à necessidade de cuidados paliativos, a 

família se constitui de forma essencial para que o paciente terminal possa realizar os seus 

desejos, ter uma boa qualidade de morte para, por fim, alcançar uma morte digna. 

(COMBINATO, 2006). 

 

2.1.7. Processo de Humanização do SUS 

Para que as relações existentes dentro da saúde coletiva sejam estruturadas, é 

fundamental que todos aqueles que fazem parte do processo saúde-doença obtenham espaço 

para se afirmar sua voz e vontade. Os membros da equipe de saúde, pacientes e familiares 
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devem estar em constante diálogo, a fim de que, juntos, possam estabelecer a melhor forma de 

lidar com as consequências do adoecimento. Prega-se, assim, uma ideologia de sinceridade e 

cumplicidade no contexto hospitalar. À este movimento deu-se o nome de Humanização e o 

mesmo vem ganhando bastante espaço dentro das instituições de saúde. De acordo com a 

Política Nacional de Humanização (PNH) do Ministério da Saúde,  

[..] humanização é a valorização dos diferentes sujeitos implicados no 
processo de produção de saúde e enfatiza a autonomia e o protagonismo 
desses sujeitos, a corresponsabilidade entre eles, o estabelecimento de 
vínculos solidários e a participação coletiva no processo de gestão (p.2). 

 
Nascida em 2003, a PNH tem um desafio em mãos: qualificar as práticas de atenção e 

de gestão em saúde.Tal tarefa se torna um desafio uma vez que, na perspectiva da 

humanização, “isso corresponde à produção de novas atitudes por parte de trabalhadores, 

gestores e usuários, de novas éticas no campo do trabalho, incluindo aí o campo da gestão e 

das práticas de saúde, superando problemas e desafios do cotidiano do trabalho” (PASCHE in 

BRASIL, 2010). 

A PNH traz consigo 3 princípios básicos: a indissociabilidade entre gestão e cuidado, a 

transversalidade e o incentivo ao protagonismo de todos que fazem parte do sistema de saúde. 

Desta forma, deve-se promover processos de comunicação de ultrapassem a hierarquia e o 

corporativismo visando o encontro de interesses em comum e a criação de uma zona de 

diálogo constante (BRASIL, 2013). 

A Política Nacional de Humanização, segundo Pasche in Brasil (2010), toma cinco 

diretrizes centrais para orientar a ação das equipes que têm por tarefa produzir saúde: (a) 

acolhimento, produzindo um cuidado compartilhado entre os sujeitos que cuidam e os que são 

cuidados, gerando uma co-reponsabilização, reposicionamento e abrindo espaço para a 

produção de novas atitudes; (b) gestão democrática dentro das organizações de saúde, dos 

processos de trabalho e de formação, da clínica e da saúde coletiva, proporcionando uma 

horizontalização do poder; (c) clínica ampliada, expandindo as fronteiras das bases 
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conceituais, abrindo espaço para as dimensões sociais, subjetivas e interdisciplinares, visando 

maior responsabilização e troca de informação entre os sujeitos envolvidos; (d) valorização 

do trabalho de todos os profissionais de saúde, permitindo e garantindo a inclusão na gestão, 

construção e organização da saúde, assim como assegurando condições dignas de trabalho; (e) 

garantir os direitos dos usuários, direcionando-os para a produção de co-responsabilização, 

onde direitos e deveres caminham juntos na produção ativa de saúde entre sujeitos e a equipe 

profissional. 

Ainda sobre o assunto, o mesmo autor afirma que 

Estas diretrizes estabelecem os rumos para a construção e experimentação de 
dispositivos, que são arranjos de processos de trabalho para alterar a 
dinâmica de organização do trabalho, permitindo a construção de novas 
realidades institucionais, que permitam a emergência de novos modos de 
gerir e de cuidar. Dispositivos não são um fim em si mesmo, mas 
acionadores de processos de mudança. Assim, a Política Nacional de 
Humanização não toma os dispositivos como um fim, mas como 
agenciamentos que permitem pôr os sujeitos em novas relações, mais 
horizontais, mais democráticas e coprodutoras de maior eficácia das práticas 
de saúde - mais potentes, portanto, para a produção de saúde (p.67). 

 

2.2.DESCRIÇÃO METODOLÓGICA 

 
2.2.1. Tipo de pesquisa 

Tendo em vista a delicadeza do tema abordado, optou-se por uma abordagem 

qualitativa, uma vez que este tipo de abordagem tem como enfoque principal a análise e 

interpretação de aspectos mais profundos do ser humano (LAKATOS, 2010). O autor ainda 

afirma que o estudo qualitativo proporciona a visualização de um quadro rico em dados 

descritivos, permitindo assim a contextualização da realidade, abrangendo os aspectos a serem 

pesquisados e cumprindo os objetivos propostos.  

Portanto, vislumbrou-se uma pesquisa com foco descritivo, pois o objetivo era 

conhecer e interpretar a realidade sem nela interferir (RUDIO, 1985). O benefício da pesquisa 

descritiva é a precisão da realidade (CAMPOS, 2004). O procedimento utilizado foi a 
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pesquisa de campo, pois, de acordo com Campos (2004), esta é a forma apropriada de se agir 

quando há a necessidade de obtenção de informações e conhecimentos específicos. 

 

2.2.2. Participantes 

 O universo explorado é o de profissionais de medicina que realizam suas atividades a 

favor da saúde e melhoria da qualidade de vida de pacientes soropositivos no estado do 

Amazonas. Contou-se com a participação de 6 sujeitos, todos eles médicos infectologistas 

ligados aos serviços das enfermarias.Dentro do corpo de funcionários, buscou-se selecionar 

profissionais com experiências diferenciadas, de modo a obter um campo de análise mais 

amplo. No intuito de preservar a identidade de cada um, os mesmos serão identificados 

apenas por suas iniciais. 

 

2.2.3. Local da Pesquisa 

O local escolhido para a realização da pesquisa foi a Fundação de Medicina Tropical – 

Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD), localizado na cidade de Manaus-AM, uma vez que este é 

o centro de referência em cuidados para os indivíduos acometidos da Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida. 

 

2.2.4. Instrumentos  

O instrumento utilizado foi a entrevista semi-estruturada, pois, segundo Lakatos 

(2010) por meio dela pode-se obter um panorama de temas complexos. A entrevista dirigiu-se 

aos médicos que atuam diretamente com os pacientes soropositivos que se encontram no 

estágio avançado da doença. A entrevista visava investigar a concepção desses profissionais 

acerca da ortotanásia e os benefícios que a mesma pode trazer para o processo de 

humanização no contexto hospitalar.  
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2.2.5. Procedimentos de coleta e análise de dados 

Após aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Psicologia e pela direção da 

FMT-HVD, deu-se início à fase de entrevistas. Buscou-se o contato com os médicos 

infectologistas que ligados ao serviço de internação hospitalar. O fato de a pesquisadora fazer 

parte do corpo de estagiários da instituição facilitou o acesso ao local e aos indivíduos a serem 

pesquisados. Desta forma, houve boa receptividade e disposição dos médicos a participarem 

da entrevista. 

Para assegurar que nenhum conteúdo fosse perdido, as entrevistas foram gravadas em 

áudio. Assim, os dados obtidos nesta pesquisa foram bem mais aproveitados, facilitando a 

interpretação dos mesmos através do método de análise de Laurence Bardin.  

As bases da análise de conteúdo, segundo Bardin (2002), se constituem em fase da 

descrição ou preparação do material, a inferência ou dedução e a interpretação. Sendo assim, 

os principais aspectos da pré-análise são a leitura flutuante (primeiras leituras de contato os 

textos) e a escolha dos documentos (no caso os relatos transcritos). Tal redução de dados 

proporciona uma melhor análise, uma vez que através da codificação dos dados é possível 

categorizá-los e fazer comparações entre as categorias e até mesmo dentro delas (intra e 

intercategorial). A análise de conteúdo é uma das técnicas mais usadas para a codificação dos 

dados. Ela consiste em identificar padrões ou regularidades nos dados para em seguida 

organizá-los dentro desses padrões, facilitando, então o processo de interpretação. 

 

2.2.6. Considerações Éticas 

De acordo com a Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, datada de 12 

de outubro de 2012, toda pesquisa que envolve investigação com seres humanos e a aplicação 

de entrevistas deve ser submetida à aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). Sendo 

assim, houve uma preocupação prévia em apresentar este projeto frente ao CEP da 
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Universidade Federal do Amazonas em tempo hábil, de modo que se tornasse possível o 

desenvolvimento do mesmo dentro dos padrões de regularidade. 

Ainda baseado em tal resolução, preparou-se um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) com o intuito de explanar ao participante a justificativa, os objetivos e os 

procedimentos que serão utilizados na pesquisa; a forma de acompanhamento e assistência, 

assim como seus responsáveis; a garantia de esclarecimentos, antes e durante o curso da 

pesquisa, sobre a metodologia; a liberdade do sujeito se recusar a participar ou retirar seu 

consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma ou prejuízo; e a garantia 

do sigilo, assegurando a privacidade dos sujeitos quanto aos dados confidenciais envolvidos na 

pesquisa. 

 

2.3.RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

2.3.1. Relação médico-paciente: a base de todo processo 

Como já foi mencionado anteriormente, a relação médico-paciente é de fundamental 

importância, visto que o resultado do trabalho médico está diretamente relacionado com o 

modona qual esta relação foi construída (CAPRARA & FRANCO, 1999). Quando se fala em 

acompanhamento terapêutico com pacientes soropositivos, o bom relacionamento entre 

médico e paciente se torna essencial, uma vez que esta é uma doença crônica na qual necessita 

de acompanhamento clínico regular. Desta forma, o profissional da medicina não se deve 

deixar levar somente pelo seu conhecimento técnico, é necessário que adquira uma postura 

acolhedora, ouvindo e transmitindo confiança para aquele que ainda se encontra no processo 

de aceitação da doença e, facilitando, assim, a adesão do mesmo ao tratamento. 

“A relação médico-paciente nos nossos pacientes eu acho que tem que ser 
de acreditar no seu profissional. Acho que a relação tem que ser verdadeira, 
a relação tem que ser direta. Eu acho que trabalhando com o HIV eu vejo o 
quanto é importante você ouvir o paciente, ouvir as suas queixas e entender 
o que ele realmente quer.” – F.G.B., médico infectologista na FMT-HVD 
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“A relação médico-paciente todo médico sabe que ela é fundamental pro 
sucesso terapêutico. (...) A relação médico-paciente deve ser construída, ela 
deve ser cultivada desde o início, e os médicos tem que se esforçar pra isso. 
Agora nós temos profissionais que não meramente técnicos e não dão muito 
valor a essas questões de bioética, essas questões humanitárias, são 
técnicos. Eles foram preparados pra olhar pra uma pessoa, ouvir suas 
queixas, fazer um diagnóstico, estabelecer um tratamento e dar a alta dessa 
pessoa por cura.” – A.M.T. – médico infectologista e membro da diretoria 
clínica na FMT-HVD 
 

 O sujeito portador do vírus HIV ainda é muito estigmatizado. A importância da 

relação médico-paciente é percebida, acima de tudo, quando o mesmo necessita passar por 

uma internação hospitalar, visto que a ideia da proximidade da morte se torna cada vez mais 

presente. Durante esse período, médico e paciente acabam estabelecendo um contato diário, se 

tornando primordial a presença do cuidado, de um bom diálogo e o reafirmamento da 

confiança entre ambos. Assim, é possível afirmar que “o relacionamento com base na empatia 

e na compaixão é o principal subsídio esperado para o cuidado. Esse não é o desejo isolado de 

um paciente, mas sim uma necessidade universal de todos aqueles que vivenciam a 

terminalidade” (ARAÚJO in SANTOS, 2009, p.210). 

“Eu acho que [a relação médico-paciente]é bem parecida com a dos outros 
pacientes, só que com eles a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, 
porque são pacientes muito discriminados. Então eles já vêm com essa 
discriminação e muitos deles já chegam com muita defesa. Então a gente 
tem que conversar um pouco mais em alguns casos pra tentar estabelecer 
uma relação melhor. (...) Eu sempre procuro brincar com eles, como uma 
forma de trazer eles mais pra perto da gente. (...) A empatia é sempre uma 
boa opção pra conquistar a confiança.”- A.F.S.A. – médicaresidente em 
infectologia na FMT.HVD. 
 

A tolerância também é um ponto de bastante relevância. Segundo o dicionário Aurélio 

(2014), o termo tolerância pode ser entendido como “disposição de admitir, nos outros, modos 

de pensar, de agir e de sentir diferentes dos nossos”. A tolerância deve vir por parte do 

médico, uma vez que o mesmo deve saber ouvir o que o paciente tem a dizer e perceber o seu 

nível de compreensão acerca do acompanhamento terapêutico, aprendendo a respeitar suas 

opiniões. Contudo, a tolerância também deve ser apreendida pelo paciente, uma vez que o 

mesmo deve reconhecer, através da fala do médico, as limitações impostas pelo diagnóstico 
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no seu fazer profissional. Assim, mais uma vez se reconhece a importância do diálogo e da 

sinceridade na relação médico-paciente.  

“Eu acredito que a confiança é o que norteia principalmente um bom 
relacionamento, a tolerância também. Porque o paciente interna em busca 
de uma cura, e a gente quase nunca no HIV tem a oportunidade de dar cura, 
a gente compensa o quadro, mas as vezes as custas de uma internação 
prolongada, de muita medicação que tem muito efeito colateral. Então isso 
começa uma medicação que as vezes até piora o quadro do paciente e isso 
daí é muito difícil deles entenderem, principalmente porque a maioria deles 
tem uma compreensão muito pequena do processo, eles não entendem. 
Então isso também se têm uma questão educacional envolvida, eles não 
entendem. (...) Então o que eu acho que dificulta muito um relacionamento 
médico paciente é a falta de entendimento sobre o processo e a pouca 
confiança, porque eles já chegam em um estágio muito avançado e querem 
uma melhora rápida que a gente não consegue. E, as vezes, falta 
[tolerância] até pelo próprio profissional, porque muitos pacientes a gente 
quer salvar a todo custo e o paciente tem direito de dizer que não quer fazer 
o exame, que não quer aquele tratamento e o médico é muito pouco 
onipotente, ele quer as vezes impor aquele procedimento, aquele método 
diagnostico, e as vezes isso tem que ser trabalhado antes. A tolerância 
também é importante”.– M.M.D., médica infectologista e coordenadora de 
enfermaria na FMT-HVD 
 

Aproveitando a fala exposta anteriormente, podemos tocar em outro ponto de 

tolerância: os limites do médico frente ao seu fazer. Quando a doença já se encontra em seu 

estágio avançado, há alguns exames e procedimentos que devem ser descartados por serem 

considerados prejudiciais ou sem resultado relevante para o paciente. A sede do médico em 

querer curar a doença às vezes o faz esquecer que naquele leito, acima de tudo, um ser 

humano. 

Crê-se que o médico provavelmente tenha uma conduta diferente e um 
relacionamento diferente com os pacientes crônicos e terminais se, durante a 
formação médica, não se privilegiar apenas a doença, mas também o doente; 
se o seu treinamento não visar somente salvar e curar como um Deus, mas 
tratar a doença encarando os limites da medicina e do corpo humano, 
percebendo-se humano e mortal. Isso possibilitará o que tem sido buscado 
quando se fala em humanização no hospital. (PAIVA in SANTOS, 2009, p. 
85) 
 

Durante as entrevistas, foi de comum verbalização que durante a internação hospitalar 

e, em especial no período que se antecede ao fim da vida, a relação médico-paciente se 

estende também para a família.O profissional de medicina deve estabelecer uma relação de 

sinceridade não só com o paciente, mas também com seus familiares que também se 
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encontram vivenciando o processo de adoecimento. É essencial que todos os membros dessa 

relação possam conhecer o diagnóstico e discutir abertamente a melhor opção de tratamento 

ao qual o paciente será submetido. Nos casos em que o indivíduo já se encontra em estágio 

avançado da doença e não tem mais a capacidade de usufruir de sua autonomia é a família que 

assume esse papel. Sendo assim, percorrer o caminho contrário ao diálogo e a confiança pode 

gerar afastamento por parte do mesmo, dificultando não só a adesão ao tratamento como 

também a aceitação da finitude e o processo de luto.  (PAIVA in SANTOS, 2009). 

“A partir do momento que o paciente ou o familiar tem confiança no médico 
eu acho que a relação... ele vai passar informações precisas, ele vai 
acreditar no médico em relação a tratamentos, conduta”. – S.C.P.F., médico 
infectologista e coordenador do Pronto Atendimento na FMT-HVD. 
 
“Aqui na UTI é difícil criar um vínculo com a maioria dos pacientes porque 
eles estão sedados, então primeiro a gente cria um vínculo com a história 
dele, com a família.” – G.A.P.J., médico infectologista e plantonista da 
U.T.I da FMT-HVD.  
 
“(...) Eu acho que também tentar abordar a família. Eu sempre tento, 
porque nesses nossos pacientes que as vezes chegam aqui pouco 
colaborativos e que com ele mesmo tu vais ter pouco contato. Então acho 
que a relação médico-paciente acaba sendo muito com a família e acho que 
talvez isso seja algo diferente." – A.F.S.A., médica residente em infectologia 
na FMT-HVD. 
 

Tendo em vista as informações coletadas, é possível afirmar que a tipo de relação mais 

adequado a se assumir com um paciente soropositivo em estágio de terminalidade é a relação 

deliberativa, posto queaponta para um diálogo entre paciente e médico no intuito de expor e 

discutir as opções terapêuticas disponíveis e suas implicações em função dos valores e 

preferências do paciente, reafirmando a sua autonomia. Desta forma, aconduta do médico para 

com o paciente e seus familiares age em benefícioda humanização do sistema de saúde. 

 
2.3.2. Vida e morte dentro da medicina 

 
Como visto anteriormente, não faz parte da formação do médico lidar com a morte. 

Durante a formação acadêmica, o médico só aprende a lidar com a vida, com a cura, posto 

que as universidades não têm dispensado tempo e nem esforços para que os alunos se 
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relacionem com pacientes na perspectiva da morte (SANTOS, 2009). A experiência com a 

morte geralmente vem após a formação, quando o profissional começa a participar ativamente 

do sistema de saúde.  

“Do meu ponto de vista, assim, eu já tenho vinte, quase vinte e cinco anos 
trabalhando aqui no hospital, então peguei a epidemia todinha, a pior fase - 
eu acho que nunca teve fase melhor - mas eu peguei aquela fase que a gente 
não fazia nada, peguei aquela fase que a gente só tinha o AZT, e agora estou 
pegando a fase que já tem um monte de medicação, e que a gente fez o 
diagnóstico e já trata, independente de CD4. Então, eu acho que o médico 
ele é difícil de aceitar perder um paciente. É difícil! A gente quer salvar a 
qualquer custo, mas no paciente HIV, esse qualquer custo ele já tem suas 
limitações. A gente já vê que apesar do que vai fazer ou precise fazer é a 
evolução para o óbito. Não depende da gente, depende da fase que o doente 
está, que não tem mais nada para fazer. Então nós, a equipe médica, nós 
não estamos preparados para isso, ninguém ensina na graduação, nem na 
pós-graduação a aceitar a perda do doente. Pro profissional que está 
coordenando toda a equipe, a gente não é treinado para aceitar a morte, 
então isso também já é um impasse muito grande, mas eu já vejo, por 
exemplo, eu que já tenho muita experiência, eu sei até a hora que eu posso 
contribuir com alguma coisa. Então eu começo a aceitar que eu estou 
perdendo, que o que eu posso fazer é aliviar a dor, confortar a família, e 
essas coisas, e sempre busco ajuda na psicologia”. – M.M.D., médica 
infectologista e coordenadora de enfermaria na FMT-HVD. 
 
“É sempre muito difícil tratar a morte. A vida é muito fácil de tratar, né? A 
morte é sempre mais difícil, porque a gente sempre tenta buscar um 
tratamento. O ensinamento é esse: buscar um diagnóstico para tratar. Então 
quando a gente tem um diagnóstico e não consegue tratamento é muito 
complicado. Os pacientes com HIV+ tem um tratamento, mas na maioria 
das vezes eles chegam com a gente muito mal, com a doença muito 
avançada e que não tem mais possibilidade de tratamento. Mas acho que 
assim, é uma formação difícil pra mim lidar com morte, mas acho assim, 
com o tempo também e com outros lugares de experiência a gente vai 
trabalhando a morte e vai ficando um pouquinho mais cético pra morte 
também, sabendo que não tem mais o que a gente fazer. As vezes demora 
quando você se apega um pouco mais ao paciente, talvez você não consiga 
entender isso, talvez demore um pouquinho mais. Não faz parte da nossa 
formação lidar bem com a morte, mas com o tempo a gente vai 
aprendendo.” – A.F.S.A., médico residente em infectologia na FMT-HVD. 
 

Tendo em vista a espera da atuação profissional para lidar com o processo de morte do 

indivíduo, é possível afirmar que o conceito de morte pode variar de acordo com a 

especialidade, visto que cada área possui um objetivo próprio que não tange somente o bem-

estar do paciente. 

“Na medicina [o processo de vida e morte] é difícil falar. Quando você fala 
em infectologia, que é a minha área, é muito diferente. A visão de vida e de 
morte ela é muito diferente, pra mim, conforme a especialidade. Por 
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exemplo: um cirurgião. Ele é uma pessoa mais objetiva e mais direta. Ele 
vai pra cirurgia e se morreu, morreu. E se viveu, ótimo! É um sucesso 
profissional. Acho que o infectologista ele é quase que um psicólogo. É 
diferente a relação morte e vida. E eu acho que é uma pergunta bem 
pessoal. Pra mim, eu acho que vida é não adianta você viver mal. Pra mim, 
pra você viver, você tem que viver bem. (...) Eu lembro que nas aulas de 
psiquiatria que o meu professor falava que a gente tem que aprender que o 
que a gente quer é a vida mas que a gente também tem que saber a hora da 
morte. Então você também tem que saber perder o seu paciente. Então eu 
respeito muito isso.” – F.G.B., médica infectologista na FMT-HVD. 
 

Assim como o doente, o médico também tem seus mecanismos de defesa frente a 

terminalidade. No paciente com HIV, pode ser uma "tarefa" mais fácil visto que a mesma 

entra na categoria de doença crônico-degenerativa e não há possibilidade de cura. Assim, 

segundo Quitana, Cecim e Henn apud Santos (2009), tal reação pode ser vista como 

racionalização do conteúdo abordado. 

“Nos pacientes que não tem HIV, que já  aquela conotação de “a gente trata 
mas a evolução não é para cura, a gente não garante cura de 
ninguém”.Então no HIV, quando chega nessa fase terminal, já é mais fácil 
aceitar porque não tem cura.Já um paciente com outra patologia que é 
curável, a gente não aceita mesmo, ou sempre fica achando “onde foi que eu 
falhei? O que que foi que aconteceu? O que que foi que deu errado? Não 
era para ter sido assim. Devia ter feito isso antes.” – M.M.D., médica 
infectologista e coordenadora de enfermaria na FMT-HVD. 
 
“No geral é assim, o processo da doença HIV ele é muito estigmatizante, 
primeiro por todo contexto social que veio de doença incurável, depois nos 
anos 90 os astros que vinham morrendo, os ídolos que morreram... e hoje é 
uma doença crônica que você consegue conviver por muito tempo. Só que 
ainda é muito estigmatizada, inclusive por muitos profissionais de saúde. 
Então esse...o diagnóstico de HIV é como se fosse um diagnóstico de câncer 
incurável, então parece que, os esforços que um paciente que tem HIV não 
são os mesmos quanto um paciente que não é soropositivo, muito porque a 
mortalidade dele é muito maior, então assim, parece que a pessoa tá 
acostumada a ver morrer.” – G.A.P.J., médico infectologista e plantonista 
na U.T.I. da FMT-HVD. 
 

Viu-se que a relação médico-paciente é de fundamental importância entro de todo esse 

processo. Como o vírus do HIV reage de formas diferentes em cada organismo, o processo de 

vida e morte deve ser visto como heterogêneo e cabe ao médico estar atento aos limites do 

paciente e aos limites de recurso em cada caso. Generalizar pode pôr em risco a relação 

médico-paciente e a adesão e continuidade do tratamento. 
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“O processo de morte de paciente HIV ele é muito heterogêneo, porque tu 
tem assim, doenças que se comportam como câncer, que são realmente 
câncer, outras que se comportam como, ele pode entrar num estágio que 
não tem volta, que é um processo com um círculo vicioso que vai levar a 
morte, outros não, então eu procuro individualizar.” – G.A.P.J., médico 
infectologista e plantonista na U.T.I da FMT-HVD. 
 

 Houve, ainda, um médico que apontou o embasamento religioso como fator a 

contribuir na relação com a proximidade da morte. Ciência e religião são vertentes que 

caminham sempre em lados opostos, contudo trazem a morte como ponto de discussão em 

comum. Quando o assunto é aceitação da mesma, o médico pode utilizar da religião como um 

dispositivo a seu favor, somando atividades e não fazendo com que que disputem entre si, de 

forma a evitar a obstinação terapêutica. 

“Eu acho que os médicos que tem embasamento religioso lidam melhor com 
isso. Eu não estou falando aqui de nenhuma delimitação religiosa, eu estou 
falando de embasamento religioso. Facilita, ajuda muito. Ajuda a 
compreender melhor esses desígnios da vida e da morte. Quando não há 
esse embasamento, o médico parte pra obstinação terapêutica. As vezes ele 
não consegue compreender o processo da finitude e não tem uma crença, 
algo que seja sustentado pela sua fé. A fé também ajuda. (...) E isso vem a 
auxiliar a medicina. Não é uma disputa.” – A.M.T. – médico infectologista e 
membro da diretoria clínica da FMT-HVD. 

 

2.3.3. Ortotanásia e a Bioética 
 
Ao longo das entrevistas, foi possível perceber que há pouco conhecimento teórico 

sobre o tema. Muitos médicos se perdem dentro dos conceitos de ortotanásia, distanásia e 

eutanásia. 

“Eu não entendo muito, as vezes confundo um pouco as palavras. Pra mim, 
é isso que a gente conversou. É a posição do médico com o seu paciente em 
relação ao momento da perda da sua vida. Então como é que você vai 
conduzir esse momento de perda do seu paciente, porque parece que é uma 
coisa que aconteceu não tão boa, mas que é um momento que você tem que 
permitir que aconteça para que seu paciente vá com as condições melhores. 
Ortotanásia pra mim é isso, não tenho um conceito fechado. Eu acho que é 
um termo bem confuso pra grande maioria dos médicos e pra mim também 
é”. – F.G.B., médica infectologista na FMT-HVD. 
 
“Olha, quem trabalha em UTI e com doente crônico, já tem uma visão 
melhor.Acho que de uns cinco anos para cá, isso melhorou muito. (...) 
Porque tem muitas conferências sobre isso, vários congressos, tem muitos 
minicursos sobre isso, então eu acho que isso já... paciente por exemplo saiu 
a RDC da morte cefálica então antigamente a gente diagnosticava morte 
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cerebral e ficava lá cuidando do doente, hoje em dia não, já é legal você 
diagnostica, fechou todos os critérios clinico, laboratorial, exames que 
necessários para fechar, a gente já desliga os aparelhos, então acho que 
esse processo ele tem melhorado muito, mas mais em doente que não tem, 
em doente de trauma, trauma de crânio e tal, mas doente crônico, com 
doença degenerativa, acho que isso ainda tem que ser muito trabalhado. É 
difícil”.- M.M.D., médica infectologista e coordenadora de enfermaria na 
FMT-HVD. 
 
“(...) Nas aulas e nos congressos a gente ouve, já tá começando a se falar 
nisso, mas com o paciente HIV+ eu te confesso que ainda não vi. Eu já vi 
com paciente oncológico, ou então nesses casos de senilidade extrema, tipo 
100 anos, que a gente sabe que não tem muita resposta. Então eu acho que 
[o conceito de ortotanásia] está fechado pra alguns grupos, mas pra mim, 
que ainda tô começando, não vejo isso bem claro nos pacientes 
soropositivos. (...) Normalmente é assim: se eu tenho uma doença e eu sei 
que o tratamento dela o paciente não vai ficar curado e talvez a sobrevida 
que ele tenha leve mais sofrimento do que qualidade de vida, pra mim esse é 
o fim. A gente tem pacientes que estão totalmente acamados, sequelados, 
que não tem qualidade de vida nenhuma, entendeu? Então se algum 
paciente desses acaba fazendo uma doença mais grave, tipo assim um 
choque séptico, que a gente sabe que a chance de morte é grande e se eu 
investir o máximo naquele paciente ele vai continuar sofrendo com aquelas 
sequelas e com todas as complicações da doença, eu acho que pra mim esse 
é o fim.” – A.F.S.A. – médica residente em infectologia na FMT-HVD. 
 

Dos seis médicos entrevistados, apenas dois mostraram segurança quando ao domínio 

do conteúdo. Para eles, a ortotanásia pode ser vista como: 

“Essa definição de ortotanásia é recente. A preocupação em a abordagem 
em cuidados paliativos também é do início dos anos 2000. Na realidade, o 
que a gente vê é que nas escolas médicas do Brasil não se prepara 
profissional pra lidar com a morte. Ele é preparado única e exclusivamente 
para salvar vidas. É a filosofia que existe. É a negação de uma realidade.  
(...) E surge esse novo conceito. Enquanto a medicina não pode curar, a 
medicina pode cuidar.” – A.M.T., médico infectologista e membro da 
direção clínica da FMT-HVD. 
 
“(...) sabendo que o paciente, pelo conhecimento cientifico, técnico e de 
recursos que a gente tem, a gente sabe que não vai ajudar muito aquele 
paciente. Então também prolongar... acho que é uma.. estabelecer uma boa 
relação médico-paciente, a confiança pra você chegar, conversar e  
conseguir colocar pra esse paciente ou familiares que aquele processo de 
morte vai ser um processo natural que ta pra acontecer, e...dependendo da 
conclusão de... da parte técnica vamos dizer assim, da parte médica, de 
recursos que você tem, se não tiver mais chances, ser bem claro quando a 
isso e deixar a coisa acontecer naturalmente”. – S.C.P.F, médico 
infectologista e coordenador do Pronto Atendimento. 
 

Essas definições estão de acordo com o ideal preconizado por Hintermeyer (2006), 

quando o mesmo afirma que há profissionais que admitem que a morte faz parte do destino do 
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ser humano e não visam atacá-la, mas também não desejam fazer do fim da vida um grande 

sofrimento. Fica a cargo do médico a liberação de meios que possam apoiar, reduzir a dor e 

fazer com que o paciente encontre valor na etapa que encerra a sua vida. 

A fim de nortear as ações do profissional de medicina, o Conselho Federal de 

Medicina estabelece um protocolo de condutas que devem ser tomadas frente ao tratamento 

de doenças crônicas. Esgotadas as possibilidades e não havendo resposta ao tratamento, o 

médico deve abrir mão do papel de curar e agir enquanto cuidador, respeitando os limites do 

paciente e proporcionando os cuidados necessários para que se mantenha a qualidade de vida. 

De acordo com a Resolução 1.931/2009 do Código de Ética Médica, 

Parágrafo único. Nos casos de doença incurável e terminal, deve o médico 
oferecer todos os cuidados paliativos disponíveis sem empreender ações 
diagnósticas ou terapêuticas inúteis ou obstinadas, levando sempre em 
consideração a vontade expressa do paciente ou, na sua impossibilidade, a de 
seu representante legal. (BRASIL, 2013) 
 

No paciente com HIV as condutas são reduzidas, uma vez que os mesmos não podem 

ser submetidos a todo tipo de procedimento.Com base na resolução supracitada e 

vislumbrando as dificuldades enfrentadas e os limites inerentes ao acompanhamento 

terapêutico, ao logo da entrevista, questionou-se ainda a respeito do conhecimento do 

profissional acerca do Código de Ética Médica e se o mesmo acredita se as ações 

preconizadas pela ortotanásia são condizentes com o mesmo. Assim, foi possível perceber um 

grande temor do médico para com a ética, uma vez que o receio de ser punido por legislação 

que crê na máxima da recuperação da vida como é sempre presente. 

“Na minha opinião, a ética médica ela é verdadeira acima de tudo. (...) 
Assim, eu só faço aquilo que eu posso fazer. Nos nossos pacientes isso 
também é verdadeiro. Então você faz até que seu limite .. né ... a gente 
quando lê ética médica você vê que você só pode fazer aquilo que realmente 
você sabe fazer. (...) É obvio que a gente segue um regimento de Conselho 
de Medicina, mas você tem as suas opiniões pessoais. Isso não quer dizer 
que as tuas opiniões pessoais vão ser mais prevalentes do que as condutas 
éticas. Isso não! Eu sou de acordo em fazer aquilo que tá dentro da ética, 
aquilo que me é permitido fazer da forma mais suave para o paciente." – 
F.G.B., médica infectologista na FMT-HVD. 
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“Eu acho que a gente tá começando agora uma caminhada nesse sentido. Já 
há apoio do Conselho Federal de Medicina, Associação Médica Brasileira, 
já tem uma Academia Nacional de Cuidados Paliativos, ou seja, tem muita 
gente envolvida nisso. O próprio código de ética médica, o novo Código de 
Ética Médica de 2009, já também aborda essa questão de cuidados 
paliativos como um direito que a pessoa tem naquele momento que se diz 
que não há nada mais a fazer, mas há muito a fazer. (...) E aí o médico tem 
esse temor da ética, tem o temor de não cumprir os princípios da bioética e 
tem o temor da lei, da família não compreender o que o médico fez ou 
deixou de fazer. E as vezes o médico deixou de fazer porque não iria 
resolver nada, não ia adiantar nada. As vezes uma conduta que o médico 
toma só serve pra prolongar o sofrimento do paciente e dos familiares. E as 
vezes a lei não compreende muito isso não. A lei quer que a vida seja 
mantida a qualquer custo e a situação é diferente." – A.M.T., médico 
infectologista e membro da direção clínica da FMT-HVD. 
 

Por muitas vezes, os cuidados paliativos levam o paciente para dentro da Unidade de 

Terapia Intensiva. A necessidade de algum aparelho específico ou até mesmo a vontade de 

acalentar a angústia dos familiares faz com que o médico responsável solicite um leito de 

U.T.I. Contudo, se há a certeza quanto a proximidade da morte do paciente, uma internação 

intensiva pode não ter tão benéfica quanto se imagina. Além de manter o paciente longe de 

seus entes queridos, dispensa-se cuidados que poderiam estar sendo proferidos para um outro 

paciente com prognóstico melhor. Seguindo por este pensamento, investir em um paciente 

soropositivo em estágio terminal dentro da U.T.I.pode ser visto como "perda de tempo" (sic), 

visto que o profissional deve ter em mente a otimização dos recursos. Desta forma, percebe-se 

que a ética médica também encontra barreiras dentro do hospital. 

(...) Eu tenho uma limitação, a da legislação, de eu não poder resolver o 
problema dele que é irreversível. Só que também esse julgamento de ser 
irreversível é muito complexo, a experiência mostra, a literatura mostra, 
mas a legislação diz que você deve dar tudo que possível até que não tenha 
mais jeito, e esse não ter mais jeito não tá bem estabelecido. (...) No 
paciente com HIV eu acho que a gente perde oportunidade de ter leito pra 
outros pacientes porque a gente fica amarrado na legislação, um paciente 
inviável, que a gente não tem o que fazer, não tem como fazer transplante, 
não tem mais o que fazer e acaba perdendo tempo." – G.A.P.J., médico 
infectologista e plantonista na U.T.I. da FMT-HVD. 
 

No intuito de humanizar a atenção direcionada ao paciente, é possível afirmar que a 

ortotanásia voltada para doença crônico-degenerativa precisa ser mais discutida, em essencial 

ao HIV/AIDS, pois são poucos os estudos que visam alcançar esse público. 
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2.3.4. A decisão é de quem? 

 
Como já abordado anteriormente, o médico deve seguir o protocolo de tratamento para 

o paciente, sempre observando a resposta do paciente. Caso o mesmo já não esteja mais 

respondendo ao tratamento, solicita-se uma junta médica para discutir se há alguma outra 

conduta a ser prescrita. Quando as possibilidades já estão esgotadas, cabe ao médico explanar 

a situação para o paciente e a família e usar do diálogo e da confiança para assegurar que o 

que estiver ao alcance e não for prejudicar o paciente será feito. Contudo, a decisão final é 

sempre do paciente. O médico informa e apresenta as possibilidades, mas quem decide é o 

paciente. (HINTERMEYER, 2006) 

“(...) A gente segue um protocolo. Então o protocolo é bem claro, você vai 
fazendo como se fosse uma escada. (...) Chegando numa escala nem longa, o 
que a gente não tem muito aqui, chega um momento que não tem mais 
medicação pra fazer, aí a gente faz aquela que talvez melhor dá esse suporte 
pro paciente até eu surja uma nova medicação.” – F.G.B, médica 
infectologista na FMT-HVD. 
 
“(...) Você tem parâmetros hoje, é clínico, que que a gente pode dizer: que 
os recursos disponíveis estão esgotados, esse é o momento de você dizer o 
que tá sendo feito e não tem como você progredir naquilo mais. É um 
momento pra você deixar a coisa acontecer naturalmente. (...) Mas se é um 
paciente que ta na enfermaria há 1 semana, 10 dias, 20 dias internado, acho 
que dá pra você conquistar a confiança do paciente e do familiar. É da tua 
responsabilidade, da tua capacidade, da tua dedicação com aquele paciente 
ter a confiança dele. Que você tá fazendo tudo que tá ao alcance de você, do 
hospital, da medicina hoje pra fazer o tratamento dele e ele ser consciente 
que de repente aquilo lá pode também não dá um resposta, não dá um 
retorno desejado, e no momento em que você tiver parando, que os clínicos 
laboratoriais, que realmente o que você tá fazendo não ta dando uma 
resposta e o paciente ta piorando ou...e tem o risco de morte é você chegar e 
esclarecer pro paciente, se você teve essa...conquistou essa confiança, acho 
que é uma coisa, uma conversa também bem natural, bem simples.” – 
S.C.P.F., médico infectologista e coordenador do Pronto Atendimento da 
FMT-HVD. 
 
“E até pra melhorar essa relação tem uma verdade ai, a decisão final é 
sempre do paciente. As vezes o médico não consegue respeitar isso. Dentro 
daqueles princípios da bioética tem a questão da autonomia. A autonomia é 
do paciente. (...) E nessas situações de fim próximo, de fim da vida, e você só 
tem que buscar no paciente o alívio da dor e garantir a ele uma qualidade 
de vida, confortável, ou seja, manter a vida ativa enquanto ela durar. O 
princípio básico da medicina é curar, mas existe doenças incuráveis. Cabe 
então ao profissional médico cuidar dessa pessoa pra que ela tenha um fim 
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digno e sem sofrimento.” – A.M.T., médico infectologista e membro da 
direção clínica da FMT-HVD. 
 

Há alguns médicos que optam em entrar em contato primeiro com a família, para que a 

mesma decida se o paciente tem condições de lidar com o prognóstico ruim (PAIVA in 

SANTOS, 2009).Nos casos em que o paciente tem um nível de consciência rebaixado, entrar 

em contato com a família é o procedimento adequado e é ela quem passa a decidir a respeito 

dos próximos passos. Todavia, há casos que a família não é presente e, dependendo as 

condições do sujeito, cabe ao médico investir na conduta que mais gere benefícios ao 

paciente. 

“O que normalmente a gente faz na enfermaria, quando vê que o paciente já 
está em um estágio avançado, CD4 muito baixo, carga viral muito alta e 
com uma doença oportunista que dificilmente ele vai conseguir sobrevier a 
gente não fala direto com o paciente, a gente costuma chamar a família 
para conversar quando a família é acessível. Quando a família não é 
acessível, o que não é muito difícil a família abandonar, a gente faz uma 
junta entre a equipe que acompanha o doente e decide “não, aqui é conduta 
conservadora, não vamos pedir UTI, vamos fazer o que a gente chama de 
analgesia, só aliviar a dor, vamos deixar por aqui, perto da família, mesmo 
quando a família não é presente”, porque na hora da morte a família corre 
pra cima, mas até a morte chegar a família é ausente aqui dentro. (...) Uma 
parte desses doentes, eles não tem condições de responder por si, eu acho 
que a questão pior do HIV é essa, é que boa parte deles já tem alterações 
cognitivas, ou está em coma, ou tem déficit por doença que já deixou 
sequela, como a toxoplasmose, criptococose, e ai você chama a família para 
conversar sobre isso, esclarecer à família que não tem mais nada a ser feito 
legalmente. A dificuldade maior do HIV é essa, mas existem resoluções 
assim, de que se o CD4 estiver muito baixo e a carga viral muito alta, 
paciente com falha virológica, com falha clinica, num estagio muito 
avançado da doença, de você manter a conduta mais conservadora. Não é 
deixar de lado e não tratar, trata-se, mas pedir UTI, entubar o paciente, 
reanimar o paciente, é... ninguém reanima. É a evolução natural para a 
morte. (...) Então, é como eu estou te falando, o que a gente vê aqui no HIV 
é a ponta do iceberg, a gente já pega pacientes que não tem condições legais 
de dizer “eu não quero ser intubado”, normalmente o paciente que está 
desorientado, que tem alteração cognitiva, que não tem como responder por 
si, e aí a gente vai atrás da família, mas nem sempre a família é presente. 
Então essa ortotanásia no HIV ainda é muito complicada por questão de 
falta da família, porque o paciente não responde por ele, legalmente ele não 
tem condições de responder por ele. – M.M.D., médica infectologista e 
coordenadora de enfermaria na FMT-HVD. 
 

Há, ainda, aquele médico que procura a família por ainda ter dificuldades em aceitar a 

proximidade da morte. Em seu estudo, Paiva in Santos (2009, p.80) se questiona sobre a 
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questão do vínculo do médico com a família, indagando se o mesmo “está tentando proteger o 

paciente ou está tentando se proteger de um contato maior com alguém que traz consigo a 

inexorabilidade da morte e o atestado de que o médico não é um Todo Poderoso”. 

“Primeiro, eu não gosto de trabalhar isso com paciente. Eu tenho muita 
dificuldade. Eu não consigo imaginar uma pessoa sabendo que vai morrer e 
eu falar isso pra ela, eu acho que isso vai matar ela mais rápido. Então, 
normalmente quando a gente percebe isso, eu chamo a família pra fora e 
falo pra família. A primeira coisa que eu vou trabalhar é a família, porque 
se eu vejo que o paciente não tem mais jeito eu tenho que preparar a família 
também pra ela já se preparar pro desfecho. Normalmente eu chamo a 
família, eu converso e tento dar um pouco de conforto pro paciente pelo 
menos pra ele ter um pouco de dignidade e menos sofrimento. A gente 
prescreve medicação pra não ter dor e a aborda a família mesmo, no 
sentido de contar o que tá pra acontecer.” – A.F.S.A., médica residente em 
infectologia na FMT-HVD. 
 

Conclui-se, assim, nos casos onde não é mais possível estabelecer um plano 

terapêutico em busca da reparação da saúde,é papel do médico assegurar o conforto e a 

qualidade de vida do paciente até os últimos dias em função de uma morte digna. 

 

2.3.5. Terminalidade e Cuidados Paliativos 
 

Quando o paciente se encontra fora de possibilidades terapêuticas, os médicos 

assumem uma postura de cuidador, abrindo espaço para a instauração dos cuidados paliativos. 

Conforme visto anteriormente, os cuidados paliativos surgem comouma abordagem que tem 

por objetivo melhorar a qualidade de vida dos indivíduos que vivenciam a problemática de 

uma doença incurável com prognóstico limitado e/ou doença grave, e de seus familiares, 

através da prevenção e alívio do sofrimento, sem deixar de lado a identificação precoce, 

avaliação adequada e tratamento rigoroso dos problemas que envolvem os aspectos 

psicossocial e espiritual (OMS, 2002). 

Utilizando as palavras de Hintermeyer (2006, p.117), “as soluções elaboradas no 

âmbito dos cuidados paliativos são moduladas segundo o estado do paciente, sua 

sensibilidade e suas demandas”. Neste ponto, os principais cuidados paliativos dispensados 

com pacientes soropositivos são: analgesia, suporte respiratório, evitar desnutrição, 
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desidratação e úlcera de decúbito, assim como manter a higiene pessoal do paciente. Manter o 

paciente próximo da família e oferecer suporte psicológico e espiritual também adentram a 

questão dos cuidados paliativos. 

“Você tem um paciente que tem uma limitação física marcante, te, uma 
doença progressiva, uma doença que a literatura e a experiência médica 
mostram que é uma doença incurável, que você não tem como reverter o 
processo, mas você tem como oferecer a essa pessoa e aos seus familiares 
cuidados: alívio da dor, suporte psicológico, suporte espiritual, mantendo a 
vida ativa e digna enquanto ela durar. Por mais que o tempo seja curto. (...) 
Para os nossos pacientes aqui os cuidados mais dispensados são o alívio da 
dor e suporte respiratório. (...) Se é aliviar o sofrimento através de 
analgésicos, aliviar a dor ou aliviar o sofrimento respiratório, as vezes 
aliviar o sofrimento familiar. As vezes o familiar tá do lado do paciente 
sofrendo tanto ou até mais que o paciente. E manter o paciente confortável e 
na companhia dos familiares, sempre na companhia de pelo menos um 
familiar. Acho que esse é o caminho.” – A.M.T., médico infectologista e 
membro da diretoria clínica da FMT-HVD. 
 
“Então, é a analgesia, a oxigenação, manter uma pressão boa, cuidados de 
enfermagem com questão de ulcera de decúbito, alimentação, não deixar 
ficar desnutrido. (...) Para o paciente acho que é mesmo só conforto de dor, 
que muitos deles já morrem sem muita noção do que está acontecendo.” – 
M.M.D., médica infectologista e coordenadora de enfermaria na FMT-HVD. 
 

 O conjunto de ações que envolve os cuidados paliativos tem por fim o conforto e o 

alívio do paciente que vivencia o processo de morte. Essas ações permitem a otimização do 

final da vida, reestabelecendo a dignidade humana e oferecendo qualidade para a morte, além 

de cimentar o processo de humanização dentro dos hospitais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

 A temática da ortotanásia ainda é pouco discutida dentro do campo da saúde, em 

especial quando se fala de pacientes portadores do vírus HIV. Por que é tão difícil para o 

profissional da medicina lidar com a morte? 

 Ao longo deste estudo, foi possível perceber a insuficiência de conteúdos teóricos 

ligados a morte dentro das escolas de formação médica. Os alunos são preparados para 

diagnosticar e curar, idealizando uma característica de onipotência ao redor da profissão. 

Assim, frente a frente com a morte, o médico por muitas vezes se sente fracassado no seu 

fazer.O que ele esquece é que o ser humano não é infinito. A morte faz parte do ciclo da vida. 

Contudo, a deficiência na formação faz com que, por muitas vezes, o médico passe por cima 

da característica de finitude do indivíduo e não reconheça os limites do seu fazer e, acima de 

tudo, os limites do paciente, podendo gerar um desgaste e um sofrimento maior àquele que se 

encontra enfermo. A obstinação terapêutica ainda é muito presente em alguns hospitais. 

 No caso de doenças crônica, de diagnóstico irreversível, como o HIV/AIDS, parece 

soar mais fácil a aceitação da morte. O médico sabe que todos os dispositivos ao seu alcance 

não serão o suficiente para contornar o que já é certo.  

 Nos últimos dez anos, o profissional da medicina tem contado com o auxílio dos 

cuidados paliativos no desenrolar do acompanhamento médico em casos de terminalidade. 

Esse mecanismo vem para beneficiar o paciente em termos de conforto e alívio da dor, como 

também para acalmar a frustração médica frente a impossibilidade de cura. Assim, é possível 

que o médico ressignifique o seu papel frente ao paciente: ele deixa de ser o provedor da cura 

e se torna cuidador. 

 Reconhecer os seus limites faz com que o médico deixe de lado a característica de 

onipotência e enxergue o ser humano que existe além da doença. Desta forma, ele tem meios 
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para chegar ao paciente e assegurar que os procedimentos necessários foram feitos, comunicar 

a insuficiência de mecanismos restauradores da saúde e confortá-lo quanto a otimização do 

final da sua vida. Os cuidados paliativos permitem, ainda, que o paciente mantenha intacta a 

sua dignidade diante do fim. 

 Com essa mudança de postura médica, tem-se percebido maior participação do 

paciente e de seus familiares na construção do projeto terapêutico que será estabelecido. Dar 

voz e autonomia aos demais membros desse tripé facilita a humanização do sistema de saúde. 

 Assim, é possível concluir que, para se alcançar o processo de humanização dentro dos 

hospitais é necessário investir na educação para a morte. As universidades devem inserir em 

sua grade curricular questões que abordem o estudo da morte e os cuidados paliativos, de 

forma a melhor preparar aqueles que ainda estão vivenciando o processo de formação 

acadêmica para o dia a dia do profissional. Deve-se, ainda, investir em palestras e cursos para 

aqueles que já se encontram inseridos no meio hospitalar, para que os mesmos estejam sempre 

se atualizando e melhorando as suas ações diante do paciente terminal. 
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Roteiro de entrevistas 

B. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

C. Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 
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A. ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

• Averiguar, através do relato da equipe médica, de que forma se constrói a 

relação médico-paciente; 

1) Na sua opinião, como se constrói a relação médico paciente? 

2) Quais as características de uma boa relação? 

• Entender o processo de morte e vida sob o olhar da medicina. 

3) De que forma a medicina enxerga o processo de vida e morte no ser 

humano? 

• Conceituar, de acordo a visão médica, as ações em ortotanásia e de que 

forma tais ações estão de acordo com a ética médica; 

4) Qual o seu entendimento sobre o tema ortotanásia? 

5) Você acredita que tais ações estão de acordo com a ética desenvolvida 

pela medicina? 

• Investigar em quais circunstâncias se dá o processo de tomada de decisão 

do paciente acerca da ortotanásia; 

6) Quando a ortotanásia se torna uma opção? 

7) Quais fatores que contribuem para a tomada de decisão? 

• Listar os benefícios dos cuidados paliativos para os pacientes 

soropositivos que se encontram em estágio avançado da doença; 

8) Quais os principais cuidados paliativos dispensados aos pacientes 

soropositivos que já se encontra em fase terminal? 

9) Em quais aspectos essas medidas beneficiam o paciente? 
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B. TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

          Eu, Denise Machado Duran Gutierrez, professora da Universidade Federal do Amazonas 
– UFAM, gostaria de convidá-lo (a) a participar da pesquisa “Escolhendo a morte: a visão 
da medicina acerca da ortotanásia em pacientes soropositivos que se encontram em 
estágio avançado na FMT-HVD”, realizada na Fundação de Medicina Tropical – Heitor 
Vieira Dourado (FMT-HVD).  

Após ser esclarecido (a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte 
do estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é 
do pesquisador responsável. 

A pesquisa tem por objetivo compreender a visão dos profissionais da medicina acerca 
da ortotanásia e de que forma as ações voltadas para este tema contribuem para o processo de 
humanização no contexto hospitalar. 

Sua participação é voluntária e se dará por meio de uma entrevista já pré-estabelecida 
no roteiro e, se o pesquisador achar pertinente, será solicitado que responda perguntas que 
possam acrescentar maiores informações a esta pesquisa. Se você aceitar participar, estará 
contribuindo para gerar informações precisas sobre a temática em nosso estado, possibilitando 
ampliar o conhecimento sobre o assunto, assim como melhor informar o setor saúde e 
estimular a promoção de ações que incentivem o processo de humanização nas instituições de 
saúde.         
          Durante todo o período da pesquisa você tem o direito de tirar qualquer dúvida ou pedir 
qualquer outro esclarecimento, bastando para isso entrar em contato com o pesquisador 
abaixo.  
          As informações dessa pesquisa serão confidenciais, e serão divulgadas apenas em 
eventos ou publicações científicas, não havendo identificação dos voluntários, a não ser entre 
os responsáveis pelo estudo, sendo assegurado o sigilo sobre sua participação.               

Não haverá nenhuma despesa ocasionada pela pesquisa ao voluntário participante. Não 
são previstos quaisquer riscos em decorrência desta pesquisa de caráter invasivo. No entanto, 
caso haja mobilização de afetos que requeiram assistência psicológica, o participante será 
devidamente encaminhado para acompanhamento no Centro de Serviços de Psicologia 
Aplicada – CSPA/UFAM. 

Para qualquer outra informação, o (a) Sr (a) poderá entrar em contato com o 
pesquisador no endereço eletrônico dmdgutie@gmail.com, pelo telefone (92) 9984-7127. 
	  
	  
	  
TERMO	  DE	  CONSENTIMENTO	  LIVRE	  E	  ESCLARECIDO	  	  
	  
	  
Eu,________________________________________________________________, em pleno gozo 
das minhas faculdades mentais, com 18 anos de idade ou mais faço-me voluntário para participar no 
estudo denominado “Escolhendo a morte: a visão da medicina acerca da ortotanásia em pacientes 
soropositivos que se encontram em estágio avançado na FMT-HVD”, realizada na Fundação de 
Medicina Tropical – Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD). As implicações de minha participação 
voluntária, incluindo a natureza, duração e objetivo do estudo, os métodos e meios através dos quais 
deve ser conduzido foram explicados a mim. Tive a oportunidade de esclarecer outras dúvidas que eu 
tinha a respeito do estudo e obtive resposta para estas dúvidas. Eu concordo voluntariamente em 
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participar deste estudo. Entendo também que em qualquer momento posso retirar meu consentimento 
do estudo sem sofrer nenhuma punição ou perda de direitos. Minha recusa em participar não resultará 
em punições ou perdas. AUTORIZO, através do presente termo a utilização das informações por mim 
oferecidas para fins científicos e de estudos. Eu receberei uma cópia da declaração e do documento de 
consentimento. 
 
 
 
 
________________________________                           _________________________________ 
Nome do voluntário                                                      Assinatura ou impressão digital 
 
                                      ____________________________ 
                                             Data e hora da assinatura 
 
 
Declaração do investigador 
Expliquei o objetivo deste estudo ao voluntário. No melhor do meu conhecimento, ele entendeu o 
objetivo, procedimentos, riscos e benefícios deste estudo. 
 
 
_________________________________                                  ____________________________ 
Nome do investigador                                            Assinatura do investigador 
 
                                    ____________________________ 
                                     Data e hora da assinatura 
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C. PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA (CEP) 
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