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AntecipaAntecipaçção de vontadeão de vontade

�� Desejo Desejo –– vontadevontade-- necessidade.necessidade.

�� Expectativas, sonhos, antecipaExpectativas, sonhos, antecipaçção ão ––
planejamento.planejamento.

�� Estamos na esfera da consciência Estamos na esfera da consciência ––
autonomia.autonomia.



MorrerMorrer

�� Evento significativo da existênciaEvento significativo da existência
�� Coletivo HumanoColetivo Humano
�� Singular e prSingular e próóprio prio –– ligado a uma biografialigado a uma biografia

�� Boa morte: com dignidadeBoa morte: com dignidade
sem sofrimentosem sofrimento
com atributos pessoaiscom atributos pessoais
planejada planejada 



SSééculo XXIculo XXI

�� MORTE INTERDITA OCULTAMORTE INTERDITA OCULTA

Vista como fracasso mVista como fracasso méédicodico
Dificuldade para falar sobre o temaDificuldade para falar sobre o tema

�� Profissionais treinados para salvar vidas Profissionais treinados para salvar vidas ––
�� Ênfase na tÊnfase na téécnica cnica -- sem espasem espaçço para o para 

humanidadeshumanidades

�� CONSPIRACONSPIRAÇÇÃO DO SILÊNCIOÃO DO SILÊNCIO



SSééculo XXIculo XXI

MORTE ESCANCARADAMORTE ESCANCARADA
�� Morte violenta Morte violenta –– presente no cotidiano presente no cotidiano –– invadindo invadindo 

a vida. a vida. 
�� BanalizaBanalizaçção da morteão da morte
�� DifDifíícil se protegercil se proteger
�� DifDifíícil elaborar: mortes inesperadascil elaborar: mortes inesperadas

violentasviolentas
invertidasinvertidas
coletivascoletivas

Profundo sentimento de vulnerabilidadeProfundo sentimento de vulnerabilidade



SSééculo XXIculo XXI

MORTE REHUMANIZADAMORTE REHUMANIZADA

�� Autoras: KAutoras: Küüblerbler--Ross e SaundersRoss e Saunders

�� Morte acompanhadaMorte acompanhada

�� PessoalPessoal

�� Busca de alBusca de alíívio e controle de sintomasvio e controle de sintomas

�� Qualidade atQualidade atéé o final da vidao final da vida

�� Morte com dignidade.Morte com dignidade.



Profissionais de saProfissionais de saúúde e os retratos da morte de e os retratos da morte 
no sno sééculo XXIculo XXI

�� Morte interditaMorte interdita

Profissionais preparados para salvar vidas Profissionais preparados para salvar vidas 

Não Não éé sua funsua funçção cuidar do final da vida e da ão cuidar do final da vida e da 
morte.morte.

�� Morte Morte rehumanizadarehumanizada

Importância de formaImportância de formaçção nos cuidados, ão nos cuidados, 
qualidade de vida e aproximaqualidade de vida e aproximaçção da morte.ão da morte.





Desejar morrerDesejar morrer

Motivos possMotivos possííveisveis
�� Sofrimento intolerSofrimento intoleráávelvel

�� Existência que caminha para uma finalizaExistência que caminha para uma finalizaççãoão

�� SentirSentir--se como fardo na vida dos familiares ou se como fardo na vida dos familiares ou 
amigosamigos

�� SolidãoSolidão

�� JJáá sentir morto para sociedade e familiaressentir morto para sociedade e familiares

�� Nova experiência Nova experiência 



Pacientes gravemente enfermosPacientes gravemente enfermos

Não abordaremos aqui a questão do suicNão abordaremos aqui a questão do suicíídiodio

Desejo morrer Desejo morrer –– pacientes gravemente pacientes gravemente 
enfermosenfermos

Principal: medo da distanPrincipal: medo da distanáásia sia –– Sofrimento Sofrimento 
pelo excesso de tpelo excesso de téécnicacnica

Prolongamento da vida a todo custoProlongamento da vida a todo custo



Documento de exercDocumento de exercíício da vontadecio da vontade

�� Quais são as expectativas frente Quais são as expectativas frente àà prpróópria morte?pria morte?

�� O que não se quer que aconteO que não se quer que aconteççaa

�� Exemplos:Exemplos:

�� Tratamentos Tratamentos invasivosinvasivos, dolorosos e com pouco , dolorosos e com pouco 
benefbenefííciocio

�� InternaInternaçção na UTIão na UTI

�� EntubaEntubaççãoão

�� Outros...Outros...



O que se propõe...O que se propõe...

�� Estimular que se fale sobre o final da vida entre Estimular que se fale sobre o final da vida entre 
paciente e seus familiarespaciente e seus familiares

�� Estimular que se fale sobre a morte durante a Estimular que se fale sobre a morte durante a 
existênciaexistência

�� DivulgaDivulgaçção sobre as vão sobre as váárias possibilidades de rias possibilidades de 
cuidados no final de vidacuidados no final de vida

�� Esclarecimento e conhecimento sobre cuidados Esclarecimento e conhecimento sobre cuidados 
paliativos removendo preconceitospaliativos removendo preconceitos



O que se propõe...O que se propõe...

VIVER A VIDA COM DIGNIDADE ATVIVER A VIDA COM DIGNIDADE ATÉÉ O O 
SEU FINALSEU FINAL

TER UMA MORTE DIGNATER UMA MORTE DIGNA

TER AUTONOMIA NA SUA VIDA E TAMBTER AUTONOMIA NA SUA VIDA E TAMBÉÉM M 
NA SUA MORTE.NA SUA MORTE.




