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ra humanizada é estabelecer um 
vínculo com ele”, define Cecília 
da Costa, diretora da Oncologia 
Pediátrica do Hospital A.C. Ca-
margo. Centro de referência no 
tratamento do câncer, o hospital 
pôs em prática uma série de me-
didas para amenizar o sofrimen-
to das pessoas em tratamento. 

As iniciativas para a humani-
zação da internação de crian-
ças exemplificam bem o tipo de 
atenção que é dispensado aos pa-
cientes. “Procuramos deixar bem 
claro para as crianças e suas fa-
mílias, desde o começo, que o tra-
tamento não deixará o paciente 
inválido. Incentivamos a todo o 
tempo que ele mantenha suas ati-
vidades rotineiras, tanto quanto 
possível”, explica Cecília. 

A humanização em hospitais 
tornou-se política pública fe-

deral em 2001, com o estabe-
lecimento da Política Nacional 
de Humanização (PNH) e do 
HumanizaSUS, que estabelece-
ram parâmetros para programas 
no Brasil inteiro. Mas ainda há 
muito em que avançar — mui-
tos dos atributos básicos de um 
tratamento hospitalar huma-
nizado dependem de recursos 
financeiros. Hospitais com di-
ficuldades orçamentárias e a 
rede pública geralmente não têm  

condições para investir em me-
lhoriasno espaço físico e em trei-
namento do pessoal.  

Organizações da sociedade  
civil, como a Associação  
Viva e Deixe Viver, acabam  
desempenhando um papel 
de sistematização de uma 
estrutura de humanização 
que seria de responsabilida-
de do Estado. Atualmente, a  
organização já atua em 70 hospi-
tais e conta com 1.400 membros 
ativos, organizando, além disso, 
 fóruns e congressos que envol-
vem médicos, estudantes, pro-
fissionais e voluntários para 
discussão da humanização no 
sistema de saúde. “Cidadãos  
e empresas operam diversas  
transformações, mas cabe ao  
governo fazer sua parte”, conclui  
Luciana Bernardo.

cUidado eM todas as etaPas

O Hospital A.C.Camargo 
fundou de forma pioneira no 
país, em 1987, uma escola 
interna voltada às crianças e 
adolescentes em tratamento, 
com o objetivo de impedir a 
defasagem aguda de ensino 
que costuma estar envolvida 
no longo processo 
terapêutico do câncer 
pediátrico. Lá, os pacientes 
podem fazer suas tarefas de 
casa e avaliações escolares, 
com auxílio de professores da 
rede municipal e estadual, 
que se comunicam com as 
escolas de origem para que o 
acompanhamento do aluno 
seja adequado. 
Projeto semelhante é 
desenvolvido no hospital do 
Grupo de Apoio ao 
Adolescente e à Criança com 
Câncer (GRAACC), onde 
funciona uma escola móvel 

com uma equipe de 
professores que auxilia no 
processo de aprendizado e 
acompanhamento escolar. 
Além da escola, as crianças em 
tratamento têm à disposição 
uma brinquedoteca, um 
cantinho da paz — espaço 
para meditação e orações — 
e também uma quimioteca — 
local destinado à aplicação de 
quimioterapia adaptado com 
brinquedos e jogos 
eletrônicos.
Para o GRAACC, tratamento 
humanizado significa 
proporcionar qualidade de 
vida e tornar o tratamento o 
mais próximo possível da 
rotina normal do paciente.  
“Sabemos que é possível aliar 
padrão científico às medidas 
de humanização, dando ao 
paciente o direito de alcançar 
todas as chances de cura com 

qualidade de vida”, afirma 
Eliana Caran, oncologista 
pediatra do Instituto de 
Oncologia Pediátrica do 
GRAAC.
Etapas mais complicadas da 
terapia oncológica, como 
procedimentos dolorosos 
envolvendo introdução de 
catéter, retirada de líquor 
para análise ou cirurgias, 
devem ser amenizados com o 
uso de anestésicos e o 
estímulo ao lúdico. “A equipe 
de psicologia e de 
enfermagem do hospital do 
GRAACC utiliza bonecas 
especiais para informar à 
criança sobre os exames e 
terapias a que será 
submetida. Essa é uma 
maneira de reduzir a 
ansiedade e os mitos sobre 
estes procedimentos”, explica 
Eliana. 

“Cidadãos e empresas 
operam diversas 
transformações, mas 
cabe ao governo fazer  
sua parte” 
 
Luciana Bernardo, presidente da 
Associação Viva e Deixe Viver

tema ortotaná-
sia tem gerado 
muitos debates 
desde que, em 
novembro passa-
do, o juiz Roberto 
Luis Luchi Demo, 
da Justiça Federal 
do Distrito Fede-
ral, suspendeu a 

resolução do Conselho Federal 
de Medicina que permitia a sua 
prática. A resolução vigorava 
desde novembro de 2006, per-
mitindo o procedimento desde 
que o próprio paciente ou sua 
família concordassem com a de-
cisão. Atualmente, há um proje-
to de lei do senador Gerson Ca-
mata (PMDB-ES), que prevê a 
regularização da ortotanásia no 
Brasil, mas está parado há cerca 
de oito anos no Senado. 

De acordo com o professor 
associado do Departamento 
de Ética Médica da Faculdade 
de Medicina da Universidade 
de São Paulo, Gabriel Oselka, 
a decisão do juiz não represen-
ta a opinião dos juristas brasi-
leiros em geral. “Creio que isso 

seja analisado de maneira mais 
profunda e será constatado que 
proibir a ortotanásia é um ato 
que apenas prolonga a dor do 
paciente”, afirma.

O que ocorre no Brasil, infor-
ma Oselka, é que muitos médicos 
adotam métodos de prolonga-
mento da vida sem ao mesmo 
solicitar a opinião do paciente. 
“Eles sabem que o uso de um 
aparelho de ventilação mecâni-
ca em nada ajudará o paciente, 
mas não desligam por receio de 
serem acusados de ter permitido 
a morte de uma pessoa.”

Segundo o pneumologista Pe-

dro Caruso, professor da Univer-
sidade de São Paulo e diretor da 
Unidade de Terapia Intensiva do 
Hospital A.C.Camargo, a proibi-
ção da ortotanásia inibe ainda 
mais a adoção do método. “Em-
bora no Brasil nunca tenha ocor-
rido uma condenação médica por 
causa de ortotanásia, a cassação 
desencoraja a prática”, afirma.

O médico intensivista e coorde-
nador da UTI do Hospital San-
ta Rita, do Centro de Câncer 
da Santa Casa de Porto Alegre, 
André Torelly, afirma que dian-
te da morte inevitável é melhor 
que ela ocorra da melhor forma 
possível. “A ortotanásia é a mor-
te normal, sem sofrimento. Mas 
isso nem sempre ocorre. Temos 
aqui um paciente que está sem 
expectativa de vida, com corpo 
mantido sedado, sem nenhum de 
seus sentidos e somente com o 
coração batendo. Mas a família 
insiste pelo prolongamento de 
tratamentos, que em nada adian-
tarão”, contou.

A ortotanásia é regularizada 
em grandes países da Europa e 
nos Estados Unidos.

Dor 
prolongada?

Suspensão da 
ortotanásia por 
decisão judicial 
divide opiniões

em debate

o

Moura Leite Netto

ortotanÁsia:  
Suspensão de procedimentos 
— vários deles invasivos e 
dolorosos — que prolonguem 
a vida de um paciente 
terminal e sem possibilidade 
de cura, desde que ele ou sua 
família concordem

eUtanÁsia:  
Procedimento ilegal, no qual 
há uma ação efetiva - uma 
injeção letal, por exemplo 
- que antecipa a morte do 
paciente
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