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“N
ão há mais nada a
ser feito. Ela pode
morrer a qualquer
momento.” A fra-

se fria e direta proferida por um
médico oncologista em um hos-
pital particular de Ribeirão Pre-
to, no interior, há 11 anos, não
mais assustava a estudante Lis-
sa Reis, hoje com 34 anos. Nos
últimos três meses de vida de
sua mãe, ela a acompanhou dia-
riamente em seu leito e ficou
calejada com as más notícias.
De mãos atadas, restava-lhe
dar apoio e assistir às complica-
ções cada vez maiores causa-
das pelo câncer avassalador no
pâncreas da mãe. “Nunca rece-
bi uma palavra de conforto do
médico e nem das enfermeiras.
Havia dias em que eles sequer
olhavam para mim”, relembra.

O tratamento recebido por

Lissa segue os preceitos da me-
dicina tradicional brasileira.
Uma das características dessa
formação convencional está no
foco da aprendizagem, voltada
exclusivamente para o físico –
lidar com emoções e relações
interpessoais passava longe do
currículo dos futuros profissio-
nais de saúde. A médica per-
nambucana Maria Goretti Sil-
va, de 51 anos, lutou por muitos
anos para tentar reverter esse
cenário. Há um ano, inseriu os
Cuidados Paliativos (CP) no
novo Código de Ética Médica
do Conselho Federal de Medici-
na (CFM). “Pelos princípios
dos CPs, não são só a dor e a
doença que são tratadas, mas
todos os sintomas emocionais,
espirituais, sociais e físicos do
paciente e de seus familiares.”

São todos esses aspectos que
envolvem o trabalho na Enfer-
maria de Cuidados Paliativos
do Hospital do Servidor Públi-

co do Estado de São Paulo, na
capital, criada por Goretti em
2002. Lá, só há espaço para os
pacientes em estado terminal
ou com doenças gravíssimas.
Completamente diferente das
outras enfermarias públicas do
País, no local há dez leitos indi-
viduais com cama para o chama-
do “cuidador”. “Diariamente,
eles recebem o auxílio de toda a
equipe. O grupo é formado por
36 profissionais, como assisten-
tes sociais, psicólogos e geria-
tras, que conhecem a doença e
a história de vida de cada pa-
ciente, além de cuidar de seu
bem-estar”, conta a médica.

A dona de casa Agda Lima vi-
venciou os benefícios do lugar.
Sua mãe, Ana, de 83 anos, diag-
nosticada com câncer de ma-
ma, passou os últimos dias de
vida na enfermaria. “Lá, tudo é
baseado no carinho e no amor.
No abraço e nas palavras aco-
lhedoras. No final, foi um desli-

Conheça a medicina que alivia a dor de quem está quase partindo.
E o tratamento que devolve, a quem fica, a chance de ser feliz

Novo olhar. As médicas Adriana Thomaz (à esq.)e Maria Goretti têm trabalhos que se complementam
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