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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: O avanço científico 
que tem proporcionado grandes possibilidades de inter-
venção médica frente às mais diversas formas de adoecer, é 
incapaz de ter 100% de soluções para os males que afetam 
o ser humano, de maneira que em algum instante há de 
prevalecer a finitude humana. Assim, é frequente o médico 
encontrar-se em uma situação desta natureza. O objetivo 
deste artigo foi rever o comportamento médico frente a um 
paciente terminal ou gravemente enfermo com prognóstico 
muito reservado. 
CONTEÚDO: Foi realizada uma abordagem sobre quatro 
principais aspectos envolvidos no processo de comunica-
ção aos pacientes e seus familiares, por parte do médico, da 
possibilidade de morte iminente face a gravidade da doença 
do paciente. Os temas abordados envolveram conceitos e 
percepções sobre a morte, a formação médica, o paciente e 
a relação médico-paciente.
CONCLUSÃO: A formação médica brasileira não apre-
senta um direcionamento específico para esta questão, dei-
xando o médico e a relação médico-paciente fragilizados e 
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ineficientes frente a situação de necessidade de comunica-
ção de evento desagradável na assistência dos pacientes.
Descritores: doença terminal e barreiras na comunicação, 
Morte, morrer.

SUMMARY 

BACKGROUND AND OBJECTIVES: The scientific ad-
vances that have provided great opportunities for medical 
intervention in the face of various forms of illness, is un-
able to have 100% solution to the ills that affect humans, 
so that at some time is to prevail human finitude. Thus, the 
doctor often fined themselves in a situation of this nature. 
The objective of this study was review the physician’s be-
havior in the face of a terminally ill or seriously ill with very 
reserved prognosis. 
CONTENTS: It made the approach on four main as-
pects of the process of communication to patients and 
their families, by the physician, the possibility of immi-
nent death in the face of disease severity of the patient. 
The topics involved concepts and perceptions about 
death, medical education, the patient and the doctor-
patient relationship.
CONCLUSION: The Brazilian medical training does not 
have a specific focus on this issue, leaving the doctor and 
the doctor-patient relationship weakened and ineffective in 
the face of need to communicate unpleasant event in the 
care of patients.
Keywords: Death, dying, terminal disease and communi-
cation barriers 

INTRODUÇÃO

A morte, fato da vida, nem sempre é devidamente encarada 
pelos médicos hoje em dia. Diversos fatores parecem in-
fluenciar o comportamento médico frente ao paciente ter-
minal ou gravemente enfermo com um prognóstico muito 
reservado. A falta de uma formação específica para lidar 
com esta situação; uma estrutura educacional fragilizada e 
uma soberba intelectual que se recusa a admitir a falibili-
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dade da ciência médica e a finitude humana parecem ser os 
fatores que mais influenciam este comportamento. 
O objetivo deste estudo foi discutir estas diversas facetas, 
dando ênfase à presente realidade nacional, porém sem per-
der o caráter universal da questão.

A MORTE E O MORRER

A morte é o grande mistério da vida. Por ser um animal 
com consciência de sua finitude, o homem tem com ela um 
relacionamento complexo e perturbador. 
A morte pode ser definida como a cessação definitiva da 
vida. Já o morrer é o intervalo entre a caracterização da irre-
versibilidade da doença, deixando de responder a qualquer 
medida terapêutica e a própria morte1.
Existem vários tipos de morte e morrer. O que horroriza 
é a morte vil, que retira a dignidade da pessoa e mostra 
toda a sua vida como insignificante. Existem outros tipos 
de morte, como a morte majestosa, que exalta toda sua vida 
passada e tem a pessoa como quem fez muito pelos outros; 
a morte alegre, que não é enxergada como o fim de tudo; 
a morte triste cercada pela solidão; a morte estúpida, sem 
nenhum significado e propósito, e a morte humana, com 
dignidade2.
Assim, a imagem da morte tem acompanhado o existir hu-
mano desde seu alvorecer, abrindo enorme vazio diante da 
vida, representado por um aterrorizante não-ser inominá-
vel. A morte, porém, nunca deve ser entendida como expe-
riência real do sujeito ou de um corpo, mas, eventualmen-
te, como na forma de uma relação social na qual se perde a 
determinação do sujeito e do valor3.
Mas, se desde a Alta Idade Média até a metade do século 
XIX, a atitude diante da morte mudou, essa mudança deu-
se, no entanto, de forma bastante lenta, se comparada com 
a revolução brutal das idéias e sentimentos observados a 
partir de então. A morte, tão presente no passado, de tão 
familiar, vai se apagar e desaparecer, tornado-se vergonhosa 
e, por isso, objeto de interdição. Espetáculo nauseabundo, 
pelos odores e imagens que traz, torna-se inconveniente e, 
portanto, indecente a sua demonstração pública. Com isso, 
“uma nova imagem da morte vai se formando: a morte feia 
e escondida, e escondida porque é feia e suja”4. Os ritos de 
morte, que até então se mantiveram com algumas poucas 
modificações ao longo dos tempos, começam a ser esvazia-
dos em sua carga mítica com os processos empregados para 
o seu escamoteamento.

O MÉDICO

O currículo médico
O ensino da Medicina perde-se no tempo. Desde a ilha de 
Cós muito se caminhou até chegar ao estado atual. Duran-
te mais de 1000 anos predominou um ensino baseado no 

método Galênico, onde parte do que era ensinado nascia 
da observação não de seres humanos mas de animais das 
mais variadas espécies. Naquela época não havia Ciência e 
a Medicina era uma prática sob forte influência da Filosofia 
e sob o olhar sempre atento da Religião.
O ponto de virada começa com o monumental trabalho 
de Andreas Vasalius “De Humani Corpori Fabrica” e com 
a descoberta da circulação sanguínea por William Harvey 
descrita em 1616 perante o Colégio Médico da Inglaterra 
e posteriormente publicada em 1626 no livro “Exercitatio 
Anatomica de Motu Cordis et Sanguinis in Animalibus”. Es-
tava iniciada a trajetória científica da Medicina.
Apesar deste e outros marcantes avanços científicos, o ensi-
no da Medicina carecia de uma organização e de uma me-
todologia, fato que era mais gritante no Novo Mundo em 
comparação com o estudo universitário clássico europeu. 
O modelo europeu, baseado nas Universidades e no ensino 
em serviço, mormente na Alemanha, dava, associado a um 
forte conteúdo humanista, organicidade e protegia mini-
mamente a qualidade do médico por ele formado.
O fim do século XIX apesar dos avanços científicos, como 
por exemplo, a Microbiologia de Pasteur, também foi um 
terreno fértil para charlatões e a pseudociência. A terapêuti-
ca destacava-se como a campeã dos desatinos, muitos deles 
adotados e disseminados pelos próprios médicos. A situa-
ção era de tal magnitude que o grande médico americano 
Oliver Wendell Holmes, disse em 1861 que “se todos os me-
dicamentos fossem jogados ao mar, isso seria uma benção para 
a humanidade e um desastre para os peixes”. 
É neste contexto que no início do século XX Abraham Fle-
xner realiza sob o patrocínio da Fundação Carnegie para 
o Avanço de Ensino aquilo que ficou conhecido mundial-
mente como o Relatório Flexner5. O pesquisador analisou 
155 escolas americanas e canadenses. O diagnóstico da si-
tuação foi contundente e as suas proposições foram duras: 
excesso de escolas, má instrução, formação com profissio-
nais mal formados e ausência de controle externo.
O resultado imediato deste relatório foi a mudança na for-
mação médica americana contribuindo fortemente para o 
estágio atual da Medicina naquele país. 
No Brasil, segundo Lotufo, “A influência do Relatório Fle-
xner” foi grande para a Fundação Rockefeller que financiou 
a instalação nos anos 10 e 20 a Faculdade de Medicina e 
Cirurgia e o Instituto de Hygiene, hoje, respectivamen-
te Faculdade de Medicina e Faculdade de Saúde Pública, 
ambas da Universidade de São Paulo. Uma das propostas 
foi a construção de um hospital-escola, no caso o Hospital 
das Clínicas. Mas este modelo não tem vida fácil em nosso 
meio, pois como o autor diz, ele seria considerado mal-
dito por aquilo que chama de movimento anti-científico 
dos anos 60 que o considera “positivista, hospitalocêntrico 
e biologizante”6. 
É evidente que alguns dos críticos de Abraham Flexner 
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insistem em desconhecer a importância do relatório e seu 
próprio caráter revolucionário, embora existam exceções7. 
Agem como se antes dele o ensino médico fosse melhor 
e mais correto. Criticam os laboratórios, os hospitais e o 
ensino científico, como se isto impedisse a formação de 
médicos compromissados com os seus pacientes ou infen-
sos aos seus sofrimentos. Esquecem-se ou querem esquecer 
que médicos com espetacular perfil humanista como Osler 
e Halsted apoiaram Abraham Flexner.
Ainda no Brasil, no começo da década de 90, iniciou-se um 
trabalho envolvendo escolas médicas, Conselho Federal de 
Medicina, Conselhos Regionais de Medicina de São Paulo 
e Rio de janeiro e Associação Brasileira de Ensino Médico, 
entre outras entidades para se avaliar e propor soluções para 
o ensino médico brasileiro. Este esforço criou o Projeto Co-
missão Interinstitucional de Avaliação do Ensino Médico 
(CINAEM)8 que visava analisar o ensino médico no país. 
Este trabalho influenciou substancialmente na elaboração 
do novo modelo educacional brasileiro constante nas Di-
retrizes Curriculares para os Cursos de Medicina aprovadas 
pelo Conselho Nacional de Educação.
Entre as diversas sugestões para mudanças nos cursos de 
Medicina a CINAEM propunha:
1. Estar preparado para ser um cuidador, ou seja, compre-
ender, significar e intervir sobre as necessidades dos indiví-
duos;
2. Ter capacidade de integrar as ciências básicas com a clí-
nica;
3. Ter habilidade no levantamento de problemas do pacien-
te, tanto individuais quanto coletivos;
4. Ter domínio de técnicas de comunicação que facilitem a 
comunicação interpessoal;
5. Agir visando ampliar a autonomia social do paciente, por 
redução de danos e considerando as limitações biopsicosso-
ciais específicas;
6. Considerar a dimensão subjetiva da percepção da doença 
pelo paciente, dotando o médico de saberes que o capaci-
tem para trabalhar esta situação.
O que este ideário não pode evitar no Brasil foi o descala-
bro da abertura de novas escolas médicas, muitas desprovi-
das de condições de funcionamento ou localizadas em áreas 
sem demanda social para novos cursos médicos. Hoje, a 
situação sem controle – o Brasil só perde para a Índia em 
número de escolas médicas – que se vale de uma regra fa-
cilmente burlável, bastando a verbalização dos princípios 
constantes nas diretrizes curriculares faz com que haja ma-
nifestações como a de Lotufo que diz, desabafando “muitos 
oportunistas estão atuando no setor privado, onde criaram, 
organizaram e orientaram escolas médicas sem qualquer 
condição de funcionamento, mas que não seguem o “pa-
drão flexneriano”, porque não tem laboratório (não é bio-
logizante!), nem hospital-escola (não é hospitalocêntrica!). 
Uma triste associação entre os empresários do ensino e os 

“revolucionários” do ensino médico, esses muito bem re-
munerados com suas “consultorias” pelos tubarões do en-
sino. Por outro lado, os “positivistas e flexnerianos” estão 
mantendo o nível nas escolas e hospitais públicos receben-
do o salário de funcionário público e se dedicando ao en-
sino público e gratuito, prestando assistência à população 
mais desprovida de recursos”.
Este é o cenário onde se dá o ensino médico brasileiro, 
cheio de polêmicas, com pletora de escolas médicas, muitas 
com qualidade duvidosa, diretrizes bem intencionadas, mas 
facilmente burláveis ou no mínimo manipuláveis.

A ciência médica
Como já mencionado, a Medicina nem sempre foi ciência, 
posto que ciência, senso estrito, só existe há cerca de 400 
anos. Se contar a história da Medicina como um evento 
de cerca de 5000 anos, e transportar este tempo para a di-
mensão de um único dia, será constatado que a Medicina 
científica tem pouco menos de 2 horas de duração. Mas 
que 2 horas memoráveis!
O importante a considerar é que embora não científica, a 
Medicina existia e era eficiente em seus propósitos de au-
xiliar o ser humano em seus sofrimentos. A pergunta que 
se impõe frente a esta realidade é o que une esta Medicina 
pré-científica à presente Medicina. Pensa-se que dois fatos 
podem representar esta união: O objeto e o método.
O objeto da Medicina de ontem e de hoje á o mesmo: o ser 
humano que sofre. Isto não mudou e jamais mudará sob 
pena da Medicina deixar de ser o que é e sempre foi.
O método que caracteriza a Medicina não é o científico, o 
empírico ou o filosófico. O método que possibilita a Medi-
cina alcançar o objetivo de ajudar as pessoas é a solidarie-
dade. Este sentimento de compartilhamento, já belamente 
expresso por Hipócrates em seus preceitos de beneficência 
e não-maleficência, é a pedra de toque da Medicina. Ela é 
quem movimenta a busca por novos conhecimentos. Ela é 
quem impulsiona os atos médicos que aliados ao conheci-
mento de cada época ajudam as pessoas, por isso a Medi-
cina é ciência e é arte. É ação e doação. É conhecimento e 
sentimento.
O paciente em estado grave ou com uma doença termi-
nal se constitui em uma demanda especial para a Medicina 
científica assim como para a Medicina solidariedade.
O desafio está em conciliar as duas faces de uma mesma 
moeda e dar ao paciente o cuidado que precisa e merece.

Conhecimento humanista e Medicina
A formação médica não pode dispensar uma formação 
científica, caso contrário deixaria de ser Medicina e se 
transformaria em charlatanismo. Por outro lado, ciência 
sem sentimento não é Medicina, no máximo, algo próximo 
do egoísmo e da vaidade.
A capacitação do estudante de Medicina para o perfeito exer-
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cício profissional exige, portanto uma competente formação 
científica ao lado de uma sólida formação humanista.
Isto por vezes parece difícil de ser conciliado, pois estamos 
saindo de uma etapa da história em que o zelo da ciên-
cia acabou por fragmentar o saber. O humano foi lesado. 
Acaba-se compartimentalizando demais todas as coisas. No 
entanto existe uma habilidade no humano de considerar 
a totalidade por meio de ritos, poemas, canções, religiões, 
metáforas do sagrado. É uma relação que nasce da necessi-
dade de integrar todas as partes em uma identidade indi-
vidual plural. É como a cola das relações. A nomenclatura 
da “totalidade” pode ser um dado cultural, mas o fato de 
manter esta relação de modo satisfatório e solidário é um 
dado da estrutura antropológica9.
Como formar um médico com esta habilidade? Ocorre que 
o jovem que escolhe essa carreira; que procura essa formação, 
não é uma tabula rasa, uma folha em branco: ele tem uma 
motivação sua, pessoal, para buscar essa profissão. Ele traz 
valores, que associou ao seu conceito de Medicina, muito 
antes do ingresso no curso médico. Valores que adquiriu na 
sua educação e na sua experiência pessoal pregressa. e que, ao 
longo do curso médico, não estarão esquecidos ou extintos10.
Não se trata de ser humanitário; embora isso também seja 
desejável: trata-se de ser, em alguma medida, um humanis-
ta, um conhecedor, mesmo principiante, do que constitui a 
essência da chamada natureza humana: a criação de valores, 
a atribuição de significado e sentido aos eventos e condições 
da vida.
A formação humanística não equivale, por tanto, ao co-
nhecimento das doutrinas da Filosofia ou das Ciências do 
Homem a respeito da natureza humana. Ela implica tal co-
nhecimento, mais ou menos amplo. Mas ela é, sobretudo, 
a capacidade de enxergar e de entender o paciente-homem, 
o paciente com seus valores. A formação humanística deve 
capacitar o médico a ver e auscultar não só o corpo enfer-
mo, não somente “o doente” (e não a doença) e não somen-
te o “paciente”. Deve prepará-lo para ver e ouvir o homem 
que está vitimado pela doença e, por isso, traz ao consultó-
rio o corpo doente10.

O médico e seus compromissos éticos
A Medicina como se conhece no Ocidente, nasce na Escola 
criada por Hipócrates na mítica ilha de Cós. É lá que come-
ça a separação entre o natural e o divino no entendimento 
das doenças que afligem o ser humano. É lá que nasce tam-
bém a ética médica.
A ética hipocrática é uma ética fundamentada na benefi-
cência e não maleficência. 
Em primeiro lugar está o dever de não fazer o mal ao pa-
ciente. Frente a uma realidade terapêutica bastante limitada 
este é um comportamento racional e correto. Do ponto de 
vista clínico esta recomendação parecia reconhecer as limi-
tações médicas e a força curativa da natureza. Mas é muito 

mais do que isso como se procura demonstrar mais adiante. 
A beneficência é a irmã xipófaga da não-maleficência. Ela 
impõe aos médicos uma conduta pró-ativa em relação ao 
paciente, que deverá ser o objeto de todo o esforço da Me-
dicina. Buscar o seu bem estar é o norte do fazer médico. 
Naqueles primórdios dizia-se “Primo non nocere”; hoje face 
ao avanço científico e tecnológico, qual dos dois princí-
pios deverá ser o comportamento ético primordial? E mais, 
quem define o BEM a ser feito?
Em relação à primeira pergunta, acredita-se que nada mu-
dou em termos éticos desde então. Mesmo com o ganho 
científico-tecnológico, o médico não está autorizado a bus-
car a qualquer custo o bem para o seu paciente. Deverá 
ser preservada a proteção do paciente que muitas vezes a 
conduta “benéfica” pode afetar. A presunção de benefício 
não é uma prerrogativa exclusiva do médico, devendo ser 
necessariamente compartilhada com o paciente e seus fa-
miliares. Embora sempre dita como uma ética paternalista 
e autoritária, em que o desejo de proteção supera o respeito 
a vontade do paciente11, a ética Hipocrática da não-malefi-
cência é antes de tudo uma ética de respeito às pessoas em 
sua essência. Obedecer à vontade do paciente (autonomia) 
traz em seu âmago a ética hipocrática da não maleficência, 
ainda que a autonomia seja uma expressão da vontade do 
paciente e não do médico.
Quando se está frente a um paciente terminal ou grave-
mente enfermo depara-se com questões éticas em que os 
ensinamentos Hipocráticos são chamados a se unir a novos 
direitos, como a autonomia, e não para a eles se contrapor. 
É por isso que para um bom desempenho profissional nes-
sas situações é necessária uma boa formação ética.

O poder médico e a sensação de fracasso
Ser detentor de um conhecimento é ser detentor de um po-
der12. O conhecimento médico não foge a este destino. O 
seu detentor (o médico) é historicamente aquele que pode 
aplicá-lo, devendo agir virtuosamente – com conhecimento 
e buscando o bem13 – em favor de seu paciente.
O efeito colateral do conhecimento-poder é a sensação de 
onipotência e superioridade. Estes sentimentos com muita 
freqüência interferem na relação médico-paciente tornan-
do-a fortemente assimétrica. 
Onipotência, no entanto não é potência nem se opõe à im-
potência. Ao contrário, onipotência é defesa contra a ame-
aça de impotência, mas, reativa, mantém esta da qual se 
quer livrar. Ambas, portanto, impotência e sua máscara a 
onipotência, se opõem à potência. É somente nesta que nos 
é possível reconhecer o outro em sua diferença sem consi-
derá-lo inferior ou superior, sendo somente então possível 
reconhecer-lhe o direito inalienável de sua autonomia14.
A busca desta onipotência está, em boa parte, na motivação 
do indivíduo em buscar ser médico. Em um estudo que in-
vestigou em 640 médicos qual havia sido a motivação cons-
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ciente para escolha da carreira médica, predominou o inte-
resse prévio em ciências. Outro fato em destaque naquela 
pesquisa foi a maior experiência com doenças na família 
em comparação com outras áreas15. O conhecimento leva 
à possibilidade de ajudar, curar e até salvar as pessoas. Isto 
pode estar no consciente da escolha. No inconsciente pode 
estar uma defesa contra a doença, o sofrimento e a morte1.
A morte e o morrer subvertem todos estes cuidados e ex-
põem o médico aos seus temores e fraquezas. A sua ciência 
se mostra incapaz de proteger o seu paciente e a si mesmo16. 
Um dos efeitos colaterais desta situação é o que se deno-
mina de síndrome de Burnout, quando os médicos expe-
rimentam uma carga de estresse muito grande frente às 
exigências de seu trabalho, incluindo entre elas um perfec-
cionismo e infalibilidade inexistentes17.

O médico dando a notícia de uma morte iminente
Este é um momento para o qual a Ciência pouco ou nada 
pode oferecer. Como Moritz1 disse se está frente ao inevi-
tável, frente àquilo para qual não existe tratamento ou so-
lução. Os médicos têm a sua formação muito concentrada 
no aspecto científico, o que neste caso significa ficar sem 
instrumental para encarar a situação. Qual o instrumental 
que possibilitará ao médico enfrentar esta situação?
Nos cursos de Medicina pouco se ensina sobre a morte aos 
estudantes1. Em um estudo na Universidade Federal de 
Santa Catarina foi identificado que eram raras as discipli-
nas que abordavam o tema e que eram concentradas nos 
primeiros anos do curso, restando nos alunos uma sensação 
de incompletude. Em razão desta formação insuficiente os 
sentimentos dos alunos frente ao paciente moribundo iam 
da tristeza (início de curso) ao sentimento de impotência 
(final do curso)18.
Em outro estudo, os alunos informaram que conversas ou 
debates com amigos e familiares constituíram as formas 
mais freqüentes de abordar o tema morte, o que sugere a 
busca de um grupo de identificação, com vivências, atitu-
des e faixas etárias similares19.
Como enfrentar esta situação é o desafio imposto àqueles 
que se preocupam com a formação médica. Ampliar a di-
mensão humanística do currículo médico parece ser a solu-
ção mais pensada10.
O que se espera de um médico em uma situação tão limite é 
que ele possa ver na pessoa que sofre um espelho que reflita 
uma humanidade compartilhada20.

O paciente
A Medicina existe para o paciente. Todos os seus atos de-
vem buscar o seu bem estar. 
A definição de bem estar á algo extremamente difícil de ser 
alcançado, pois traz em seu cerne a questão da individuali-
dade, os valores socioeconômicos e culturais.
O que se sabe hoje em dia é que esta definição está forte-

mente ligada ao paciente, hoje ator principal dos atos de sua 
vida. Iniciando nos Estados Unidos da América do Norte 
no meado dos anos sessenta, a consciência de seus direitos 
de cidadania e do consumidor, fez com que uma relação 
assimétrica decorrente do desequilíbrio no nível de conhe-
cimento existente entre médico e paciente, passa-se a ter 
uma nova formatação mais equilibrada e compartilhada21.
Hoje, o paciente é dono de seu destino. Ele é quem define 
o que é “bem estar” e o que autoriza que seja feito consigo. 
Esta é a síntese do que seja “autonomia” na nova relação 
médico-paciente. 
É neste momento que se tem que discutir dois conceitos 
bastante comuns à pratica médica: saúde e bem estar. Apa-
rentemente significam a mesma coisa, mas a saúde não se 
define pela média nem por um ideal, mas por sua plasti-
cidade normativa. A média e o ideal são normalizadores, 
isto é, morais, impõem uma norma de conduta, de fora 
para dentro, do universal sobre o singular. Ao contrário, 
saudável quer dizer, que se tem capacidade para incorporar 
normas diferentes das até então vigentes, e até mesmo nor-
mas patológicas sem se perder a capacidade de ação. Assim, 
pode-se estar enfermos – etimologicamente ‘não firmes’ – e 
ainda assim estarmos capazes e saudáveis em diversos outros 
aspectos de nossa vida ou atividade. Pode-se estar fora da 
média, dos ideais culturais de saúde, mas capazes, ativos22.
O conceito de bem estar é algo que não se confunde ne-
cessariamente com o conceito de saúde, enquanto esta tem 
um caráter biológico e fortemente ligado à Ciência médi-
ca; bem estar tem a ver com valores e desejos próprios do 
paciente que podem ser contrários, por exemplo, à própria 
opção de tratamento21.
Em resumo, cabe ao paciente dizer o que quer e como quer 
na assistência à sua saúde. Ao médico se não cabe o papel 
de dono da verdade ou do destino alheio, não se transfor-
ma em mero expectador do espetáculo alheio. A ele cabe 
um importante papel: o de compartilhamento solidário na 
caminhada da assistência. 

O paciente recebendo a notícia da morte iminente
O paciente, como já descrito, não é e não pode ser um ator 
passivo no processo de informação. Afinal ele é destino des-
ta informação. No processo de informação, o cuidado com 
a clareza, disponibilidade adequada de tempo e sentimento 
de solidariedade são exigências e necessidades dos pacien-
tes. Tampouco isto deve ocorrer retirando a participação de 
membros da família. A ausência de um parente ou amigo 
geralmente é sentida23.
Diversos autores reforçam a importância de avaliar se o 
paciente está pronto para ouvir a notícia, o quanto deseja 
saber, e só então, seguir em doses pequenas de informação, 
respeitando e acompanhando o ritmo do paciente24-27. 
Em resumo, estes autores estabelecem os princípios da co-
municação de más notícias: 
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• Escolher um momento em que o paciente e o médico 
estejam descansados e tenham um tempo adequado; 
• Avaliar o estado emocional e psicológico do paciente no 
presente; 
• Preparar o paciente dizendo que tem um assunto difícil 
para discutir com ele; 
• Usar uma linguagem clara e simples; 
• Expressar tristeza pela dor do paciente; 
• Ser humanitário; 
• Dar informação de forma gradual e programar outro en-
contro com o paciente mais tarde; 
• Ser realista evitando a tentação de minimizar o problema, 
mas não tirar todas as esperanças; 
• Verificar como o paciente se sente depois de receber a 
notícia; 
• Reassegurar a continuidade do cuidado, não importando 
o que houver; 
• Assegurar que o paciente tenha suporte emocional de ou-
tras pessoas. 

O encontro médico-paciente revisitado 
A relação médico-paciente é a pedra de toque da Medicina. 
Existem diversos estudos buscando entender como esta rela-
ção se dá e é com base neles que se desenvolve este tópico28. 

A relação médico-paciente baseada na autoridade médi-
ca e na benevolência do ato médico
Conforme já abordado a relação médico-paciente que tem 
como base o saber personalizado gera um comportamento 
assimétrico e não democrático. O uso do conhecimento des-
considerando o outro é fonte de autoritarismo e submissão. 
Ainda que possamos ver o caráter protetor (paternalismo) do 
ato médico assim concebido, a desconsideração da persona-
lidade do paciente como agente do seu destino, por parte do 
médico não deixa de ter um caráter fortemente autoritário. 
Este modelo também é chamado de sacerdotal ou pater-
nalista por basear-se exclusivamente no saber médico e ter 
como objetivo fazer o bem.

Modelo deontológico ou centrado no paciente
Neste modelo há um respeito à autonomia do paciente mes-
mo que a sua decisão possa ocasionar-lhe algum prejuízo, 
sendo o consentimento informado peça importante. Contu-
do, ela, a autonomia, pode ser desconsiderada quando o pa-
ciente não estiver em pleno uso de suas capacidades, situação 
em que pode prevalecer o princípio de beneficência29.

A relação médico-paciente contratualista
Este tipo de relação remete a um modelo de consumo em 
que as partes envolvidas pactuam um serviço, definem res-
ponsabilidade, tendo a negociação muito valorizada. Este 
modelo falha ao considerar a assimetria na relação médico-
paciente que pode gerar um contrato também assimétrico.

A relação médico-paciente do tipo engenharia
Neste modelo quem domina a relação é o paciente, que 
determina o que deseja do médico sem que este tenha 
grande responsabilidade e envolvimento, gerando acomo-
dação do médico28.

A relação médico-paciente interpretativa 
Os autores defendem que cabe aos profissionais da saúde 
tentar elucidar os valores dos pacientes e tentar fazer com 
que o paciente escolha a decisão que melhor coincida com 
estes valores. O profissional da saúde age como conselheiro, 
sempre levando em conta os valores dos pacientes30.

A relação médico-paciente deliberativa
Este modelo contempla um envolvimento mais profundo na 
relação entre as partes. Deve-se buscar que o paciente tome 
suas decisões baseadas em informações completas e corretas. 
Cabe ao profissional da saúde tentar entender os valores que o 
leva a tomar estas decisões. O paciente pode ser persuadido a 
seguir um determinado caminho, mas jamais poderá ser coa-
gido a tal. Os profissionais devem agir como professor ou mes-
mo amigo, procurando através do diálogo com seu paciente 
encontrar o melhor caminho a ser seguido com seu paciente30.

A relação médico-paciente baseada na virtude
Neste modelo busca-se encontrar o equilíbrio ideal entre 
a busca do bem e o respeito à autonomia do paciente. Pel-
legrino acredita que a benevolência (desejar o bem) é mais 
importante do que a beneficência (fazer o bem). Para ele, 
a primeira é algo que vem de dentro para fora do médico 
(vontade interna), já a segunda pode independer da própria 
vontade do médico, podendo mesmo ser contrária à sua 
volição ou valores, dependendo de força coercitiva a con-
trolá-lo. Ao tentar conciliar os princípios de beneficência 
e autonomia, Pellegrino cria a idéia de “bem negociado”: 
os profissionais da saúde e seus pacientes estabelecem uma 
negociação em que se busca a melhor decisão que satisfaça 
tanto, e principalmente, os valores dos pacientes, mas tam-
bém dos profissionais que os estão atendendo31.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, a morte, evento natural na vida huma-
na, apresenta grandes dificuldades de compreensão e manu-
seio por parte dos médicos. Isto decorre de uma formação 
insuficiente em valores humanos, já que a formação cientí-
fica predominante se mostra incapaz de responder a todas 
as demandas dos pacientes e dos próprios médicos. Desta 
forma é imperioso que o assunto seja abordado de maneira 
mais competente e contínua nos currículos dos cursos de 
Medicina, a fim de que possa dotar o médico de habilidade 
e sentimentos facilitadores do processo de comunicação de 
eventos dolorosos aos pacientes.
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