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RESUMO 

 

O desenvolvimento de inovações tecnológicas a fim de garantir maior longevidade e melhoria 

na qualidade de vida das pessoas, leva à crença da morte como evento a ser evitado a todo 

custo. Contudo, parte do processo natural de todo ser vivo, a morte ainda costuma ser vista 

como tabu. Assim, a morte e o morrer envolvem dilemas, principalmente quando o médico 

defronta-se com a decisão de manter ou não tratamento em casos terminais. Os cuidados 

paliativos aparecem como solução do dilema, porquanto podem ser garantia de qualidade de 

vida e o direito à morte digna, sem adiantamento, mas também sem procrastinação. O objetivo 

deste artigo é analisar como a Bioética pode auxiliar a tomada de decisões em cuidados 

paliativos e descrever quais os dilemas éticos e bioéticos mais frequentes no ato da paliação 

no Brasil. A metodologia consiste em uma revisão integrativa da literatura, com artigos que 

foram obtidos na base de dados Lilás, Scielo e Biblioteca Virtual de Saúde (BVS/BIREME), 

com os seguintes descritores de busca: “cuidados paliativos/bioética”, “cuidados paliativos 

no Brasil”,” “dilemas bioéticos/cuidados paliativos,” “ética/cuidados paliativos”, 

utilizando-se os operadores booleanos “and” e “or.”. Os resultados encontrados demonstram 

a quase inexistência de educação para cuidados, com consequentes impactos na formação 

profissional. Dificuldade na comunicação de más notícias, uso inadequado e/ou ausência dos 

recursos, postura paternalista, diversidade de hábitos e costumes sociais e culturais a respeito 

da morte e do morrer, burocracia dos serviços, são exemplos de dilemas éticos e bioéticos que 



surgem neste cenário. Esta revisão aponta para a importância da ética, bioética no auxílio da 

tomada de decisões, na medida em que reforçam o dever de respeito à vulnerabilidade, à 

autonomia e à cultura do indivíduo e sua família, tendo em vista o direito à morte digna, bem 

como da necessidade de investimentos no ensino dos cuidados paliativos e de   pesquisas 

sobre o tema.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

O envelhecimento da população nos últimos anos vem acompanhado de uma mudança no 

perfil de adoecimento e morte, tanto por doenças crônico-degenerativas quanto pelas doenças 

neoplasias. Contudo houve um aumento da longevidade, e as inovações tecnológicas na área 

da saúde têm servido não só para uma maior sobrevida e possibilidade de cura, com redução 

da letalidade de doenças, mas também para um envelhecimento bem sucedido, focado na 

qualidade de vida, no estímulo das funções cognitivas e prevenção das limitações 

musculoesqueléticas (PINTO et al., 2009). Por outro lado, o avanço da técnica e sua 

capacidade de prolongar a vida trazem dilemas quando em situações que não apresentam 

possibilidade de cura, e as medidas terapêuticas tornam-se fúteis, posto que aumentem apenas 

o sofrimento de pacientes terminais e seus entes próximos. Os cuidados paliativos aparecem 

aqui como alternativas de redução de sofrimento e na oferta da morte digna, requisitos do 

respeito à dignidade humana.  

Para (FLORIANI E SCRHAM, 2008), a equipe interdisciplinar confere grande importância na 

prática dos cuidados paliativos, no que cerne ao acompanhamento integral do paciente e da 

sua família durante todo o tratamento, e a extensão deste, de uma forma mais precoce desde o 

início da atenção se prolongando até a fase de luto vivenciada pelos cuidadores.  

O trabalho interdisciplinar na paliação não é oriundo de uma única equipe multidisciplinar 

mas sim de um conjunto de profissionais que prestam uma atenção continuada ao paciente, 

afim de promover o bem e a qualidade de vida, este trabalho deve se pautar na beneficência 

para tomada de decisões, procedimentos e terapêuticas que minimizem a dor (CHAVES et al, 

2011). 



Existe a necessidade da formação interdisciplinar dos profissionais de saúde acerca dos 

cuidados paliativos e assuntos que contemplem a terminalidade. A interdisciplinaridade nestes 

cuidados tem seu alicerce na relação estabelecida entre cuidador, paciente, e a equipe 

multidisciplinar, composta por psicólogos, assistente social, enfermeiros, médico e os demais 

profissionais de saúde necessários para estabelecimento de uma assistência de qualidade tanto 

para a família e comunidade quanto para o enfermo (OLIVEIRA; FERREIRA E REZENDE, 

2013). 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), cuidados paliativos são definidos 

como “cuidados ativos e integrais prestados a pacientes com doença, progressiva e 

irreversível, potencialmente letal, sendo fundamental o controle da dor e de outros sintomas 

através da prevenção e do alivio do sofrimento físico, psicológico, social e espiritual” 

(BRASIL, 2001). O indivíduo é visto na sua integralidade, como um ser único que necessita 

de atenção diferenciada, com oferta adequada da tecnologia para minimizar dor, sem 

prolongamentos fúteis da vida e sem antecipação da morte. 

Para a bioética, quanto maior o avanço tecnológico, maior a responsabilidade por parte dos 

médicos na tomada de decisão para suspensão do tratamento e oferta de cuidados paliativos. 

Atrelado à ponderação dos princípios da beneficência (ausência de resposta terapêutica 

efetiva) e da não maleficência (abster-se de medidas inúteis), cuja base de sustentação é a 

dignidade humana (NUNES, 2008). Neste sentido, a bioética reveste-se como mais um 

instrumento, ao lado das decisões técnicas. 

2. OBJETIVOS 

Principal   

Analisar como a bioética auxilia na tomada de decisões em cuidados paliativos no 

Brasil.  

 

Secundário  

Descrever quais os dilemas éticos e bioéticos nos cuidados paliativos mais frequentes 

no Brasil.  

 

3. METÓDO 

 



Trata-se de revisão integrativa da literatura, com busca na base de dados (Lilacs, Scielo e 

Biblioteca Virtual de Saúde, BVS/BIREME), no período de janeiro de 2017 a julho de 2018, 

sendo utilizado os descritores: “cuidados paliativos e bioética”;  “cuidados paliativos no 

Brasil” ; e “dilemas da bioética e cuidados paliativos.” 

Na busca, foi utilizada a equação booleana: 

"cuidados paliativos e bioética") AND ("cuidados paliativos no Brasil" OR "dilemas da 

bioética e cuidados paliativos" 

Considerou como critérios de inclusão artigos originais que tratam da realidade brasileira, 

envolvendo aspectos éticos e bioéticos nos cuidados paliativos. E como critérios de exclusão 

artigos que tratassem de populações específicas e/ou exclusivamente de aspectos técnicos. 

 

4. RESULTADOS  

 

Inicialmente foram encontrados um total de 847 artigos, sendo: 264 no Lilacs, 51 no Scielo e 

532 no Bireme. Mediante a da análise dos títulos e resumos, foram excluídos 828 artigos por 

não se relacionarem ao tema proposto, trabalhos e/ou por não tratarem da realidade brasileira. 

Dos 19 artigos que foram selecionados, 05 estavam no Lilacs e 09 no Scielo e 05 no 

BVS/BIREME. Após a leitura completa, artigos foram eliminados 11 artigos porquanto não 

se enquadravam nos critérios de inclusão.  Oito artigos foram eleitos para estudo, como 

especificado na Figura 1.  

 



Figura 1- Número de artigos que foram selecionados nas bases de dados. 

 

Fonte: Elaboração própria 

Algumas características, como autores e ano de elaboração, título, base de dados e objetivos, 

dos artigos selecionados estão dispostos no Quadro 1. 



Quadro 1- Características dos artigos selecionados. 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

4.1 DILEMAS ÉTICOS E BIOETICOS MAIS FREQUENTES NOS 

CUIDADOS PALIATIVOS NO BRASIL. 

 

O estudo de MACHADO et al. (2007) destacou uma formação acadêmica insuficiente dos 

profissionais de saúde no tocante aos dilemas bioéticos suscitados nos cuidados paliativos. 

Para tanto, utilizou uma amostra de 52 profissionais de saúde, onde 66% dos profissionais 

afirmaram a falta de preparo para lidar com o processo da morte e seus desdobramentos.  

TOLEDO E PRIOLLI (2012) em uma amostra com 58 coordenadores de escolas médicas, 

encontrou que muito embora a maioria (96,6%) reconhecesse a importância do ensino dos 

cuidados, mais da metade (50,96%) considerava haver pouca prioridade para o tema e 73% 

afirmaram ser insuficiente o tempo despendido. O estudo revelou ainda, que um dos entraves 

para a incorporação do ensino dos cuidados paliativos nos currículos da graduação foi a 

escassez de profissionais docentes especializados na área. 



O trabalho de GAUDENCIO E MESSEDER (2011) mostrou que embora os profissionais 

médicos prestadores de assistência a pacientes terminais adotassem condutas e suportes para 

proporcionar um melhor conforto, a falta de conhecimento dos aspectos éticas e legais adia 

tomadas de decisões e leva ao temor de processos legais.  

Realizada com profissionais de enfermagem em Unidade de Saúde da Família no sudeste de 

da cidade de São Paulo, a pesquisa de TEIXEIRA e VALENTE (2009), mostra como o 

cuidado humanizado ajuda pacientes terminais e sua rede social mais íntima a lidar com o 

sentimento de tristeza, o desespero e a dor diante da finitude da vida. 

 

4.2 AUXÍLIO DA BIOÉTCA NA TOMADA DE DECISÕES EM 

CUIDADOS PALIATIVOS   

   

Para MACHADO et al. (2007) os princípios da bioética são necessários para a tomada de 

decisões, com ênfase a autonomia do paciente terminal, a fim de diminuir a prática 

paternalista ainda em voga no Brasil. O estudo de OLIVEIRA E SILVA (2010) corrobora 

com importância do entendimento do respeito à autonomia como um princípio fundamental 

em cuidados paliativos e pode oferecer um alicerce ético para um melhor tratamento dos 

doentes terminais. Neste estudo realizado com uma amostra de vinte e dois profissionais de 

saúde evidencia como a autonomia é compreendida como decisão individualista, sem levar 

em consideração os aspectos sociais e culturais advindos de um modo de vida, indo de 

encontro ao poder de decisão do profissional assistente de saúde, tal como se fosse uma 

decisão a ser tomada de maneira unilateral. Conclui que na construção desse processo, 

necessário se faz o reconhecimento da vulnerabilidade desses indivíduos, a fim de auxiliar 

uma decisão autônoma. Para tanto, o treinamento da comunicação verbal e não verbal é um 

fator de importância na construção de uma relação de confiança e segurança entre o médico, o 

paciente terminal e sua família. 

O trabalho de (MANCHOLA et al., 2016) obteve respostas de seis pessoas diferentes que 

trabalham na rotina de cuidados paliativos de um hospital em Brasília. Neste foram abarcadas 

questões como qual o sentido da vida e o significado do sofrimento. Observou-se a 

importância da bioética e espiritualidade no manejo dos cuidados paliativos. O estudo revelou 

a bioética como uma disciplina central na prática médica, mecanismo de ação e de reflexão no 

alivio da dor e do sofrimento. A espiritualidade por sua vez se mostrou útil na identificação e 

resolução de problemas, haja vista contribuir na integralidade do cuidado. 



A pesquisa de VIEIRA E GOLDIM (2012) avaliou a qualidade de vida de pacientes terminais 

internados. Mostra com as relações sociais, a intimidade com a equipe de saúde e o ambiente 

físico do serviço auxiliam para o final de vida com dignidade, ao tempo que também conforta 

os familiares e amigos na hora da morte de seu ente querido. 

O estudo de (ANDRADE et al. (2016) identificou como os princípios da Bioética resgata 

valores éticos no manejo  dos cuidados paliativos, uma vez que o respeito à autonomia 

preserva a dignidade do paciente terminal; o princípio da justiça reforça o dever de prestar um 

serviço sem discriminação e igualitário; o princípio da beneficência como  forma de 

construção de vínculos humanizados no cuidado; o princípio da não maleficência como a 

busca de menor dano possível.  Os enfermeiros reconheceram que a assistência aos pacientes 

terminais pautada em princípios éticos também deve levar em conta o sigilo profissional.   

 

5. DISCUSSÃO 

 

Apesar de ser uma área consolidada dentro da Medicina e internacionalmente reconhecida e 

praticada, no Brasil dos cuidados paliativos ainda é pouco abordado na formação acadêmica 

(MACHADO et al., 2007). Tal fato se dá pela ausência de uma disciplina obrigatória nos 

currículos universitários, bem como promoção de cursos e especializações na área a fim de 

proporcionar uma melhor capacitação técnica e humanística, a visar a formação de equipes 

multidisciplinares (OLIVEIRA; FERREIRA E REZENDE, 2013). Soma-se aqui a escassez de 

material didático e verbas fornecidas às instituições e a escassez de profissionais 

especializados, formando assim um círculo vicioso (TOLEDO E PRIOLLI, 2012).  

Parece pois que o ensino dos cuidados paliativos deve começar em nível da atenção primária, 

com a articulação entre os serviços básicos de saúde e os outros níveis de atenção, tendo em 

vista a melhor disponibilização de medicamentos, organização dos serviços na delegação de 

responsabilidades, tendo em vista a modificação do tratamento curativista para a paliação 

residencial nos casos terminais (FLORIANI E SCRHAM, 2007). 

A Bioética emerge com disciplina de aspecto central na formação e na prática médica, haja 

vista não ser apenas um instrumento de reflexão, mas sobretudo um mecanismo de ação ao 

proporcionar alivio da dor, solidariedade perante o sofrimento, a consideração de aspectos 

culturais e espirituais. Tudo aquilo que se faz necessário na identificação e resolução de 

problemas, no estabelecimento da integralidade do cuidado (MANCHOLA et al., 2016).  



Desse modo, a falta de conhecimento sobre a ética e a legislação que versam sobre cuidados 

paliativos, parece levar a adoção de condutas de prolongamento da vida por meio artificiais, 

sem que isso signifique um melhor conforto para o paciente e até mesmo uma discrepância 

entre o que se faz na prática e o que se registra em prontuário, por medo de punições éticas, 

legais e penais (GAUDENCIO E MESSEDER, 2011). Contudo, os dilemas éticos e bioéticos 

têm estreita relação com os diferentes níveis de atenção, sendo mais urgentes e prementes em 

ambientes hospitalares e unidades de tratamento intensivo, quando comparados com as 

situações vivenciadas na prestação de serviços domiciliares e na atenção primaria da saúde 

(SAITO E ZOBOLLI, 2015)    

Na atenção básica, as deficiências do sistema público de saúde como:  dificuldades de 

referenciar o doente terminal para um ambiente hospitalar; inexistência de espaço para 

diálogo sobre o tema e os sentimentos vivenciados por cada profissional; exigência de cura 

por parte dos familiares, configuram-se como os principais dilemas e problemas (TEIXEIRA 

E VALENTE, 2009). Uma formação e oferta de educação adequada pode ajudar nas questões 

de alocação de recursos, melhor entendimento entre a equipe, o paciente e familiares, bem 

como para iniciativas de criação e promoção de espaços de suportes para os profissionais 

(BATALHA, 2017).  

A educação importa no fornecimento de um serviço que vai além da esfera técnica, 

propiciando um âmbito ético de debate pluralista, em vistas da oferta de um cuidado adequado 

e humanizado (CHAVES et al, 2011). Isso implica na aceitação da morte como aspecto 

inerente a vida do ser humano e no não reconhecimento das limitações da tecnologia, em 

vistas de evitar o prolongamento da vida a qualquer custo, baseado em questões éticas de 

respeito à dignidade humana (NUNES, 2008).  

Os princípios éticos e bioéticos auxiliam na tomada de decisões, ao mesmo tempo que 

contribuem para um juízo crítico e reflexivo (MACHADO et al., 2007). Assim, atitudes 

paternalistas comprometem a autonomia do paciente terminal, resultando quase sempre em 

tratamentos fúteis, sem resultar em qualquer benefício, apenas procrastinando a morte às 

custas de sofrimento do enfermo e aumento da angústia dos familiares (FLORIANI E 

SCRHAM, 2008). 

Lutar pela vida significa também limites no tratamento e intervenções curativistas, pela 

humanização e respeito às decisões dos indivíduos que se encontram em estado terminal, em 



outras palavras, observando e promovendo o princípio da autonomia (NUNES, 2008). Desta 

forma, a autonomia oferece a justificativa ética e alicerça o compartilhamento das decisões 

entre o médico e seu paciente (OLIVEIRA E SILVA, 2010). Neste momento, o que irá 

direcionar a tomada de decisões em cuidados paliativos é o quadro clinico do doente em 

estado terminal e a ética médica, levando em consideração de forma ponderada a autonomia 

do paciente e opinião da família (GAUDENCIO E MESSEDER, 2011). 

Além da promoção da autonomia, a beneficência entendida como a busca pela qualidade de 

vida; a não maleficência como princípio da prudência que visa a minimização dos danos, 

neste caso o não prolongamento artificial da vida; princípio da justiça como oferta de 

cuidados de acordo com a necessidade, não com a disponibilidade, evidenciam como a ética e 

a bioética são constituintes do processo de tomada de decisões na suspensão de tratamento e 

na oferta  cuidados paliativos (ANDRADE et al., 2016; FELIX et al., 2014 ). Desta forma, 

justificam a adoção ou não de medidas, aceitação da recusa do tratamento, sem criar medo ou 

temor de processo ético e legal (LIMA, REGO e BATISTA, 2015). 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os dilemas éticos e bioéticos que surgem no contexto dos cuidados paliativos no Brasil, 

demonstram a não priorização do ensino dos cuidados paliativos no âmbito acadêmico, a má 

formação profissional acerca do tema, a deficiência de comunicação, a escassez de recursos, a 

postura paternalista do profissional de saúde, a dificuldade do profissional em lidar com 

questões sociais e culturais a respeito da morte e do morrer, a burocracia dos serviços, a 

precarização dos serviços por um lado ou por outro lado a disponibilidade do uso da 

tecnologia. 

Contudo, a ética e a bioética podem auxiliar no enfrentamento destes dilemas e na tomada de 

decisões, através da consolidação de princípios como acolhimento e reconhecimento da 

vulnerabilidade do paciente terminal, levando em consideração a participação da família, 

respeitando o direito de escolha do enfermo e sua cultura, pautando-se pela não maleficência, 

visando sempre beneficência, promovendo a autonomia e justiça ao tratar cada um conforme 

sua necessidade e de acordo com os recursos disponíveis, a fim de proporcionar o alívio da 

dor, diminuição do sofrimento e melhor qualidade de vida nos momentos finais da vida. Para 

tanto, aponta-se a necessidade de consolidação do ensino dos cuidados paliativos nos 



currículos, financiamento de pesquisas na área, bem como investimento em recursos e 

insumos nos serviços e educação continuada, a fim de contar com profissionais de saúde bem 

preparados para tratar da morte e do morrer e lidar adequadamente com as questões daí 

advindas.  
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