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A qualidade de vida parece estar relacionada com a percepção que cada um tem de si e dos 

outros. O próprio conceito é muitas vezes utilizado na linguagem comum ou noutras áreas como a 

sociologia a educação, enfermagem, economia, psicologia entre outras e é geralmente tratado de forma 

algo ambígua, variável de cultura para cultura de indivíduo para indivíduo ou até de época para época. 

Curiosamente, o conceito foi usado pela primeira vez pelo presidente dos Estados Unidos, 

Lyndon Johnson, em 1964 quando este declarou: “Os objectivos não podem ser medidos através do 

balanço dos bancos. Eles só podem ser medidos através da qualidade de vida que proporcionam às 

pessoas.”  Nesta situação, referiu-se à expressão em termos económicos, porém só na década de 90 se 

chegou á conclusão sobre a multidimensionalidade e subjectividade deste conceito (Leal, 2008). 

Ainda segundo Leal (2008), numa perspectiva biológica, existe a tendência para definir 

qualidade de vida de uma forma genérica, relacionando a expressão com a área da saúde através de 

aspectos associados a patologias ou a intervenções de saúde específicas. 

Neste sentido, parece-me decisivo para a melhoria da qualidade de vida do doente e da família, 

no alívio da dor crónica, a introdução dos cuidados paliativos. Esta parece-me ser uma área de actuação 

bastante interessante, onde uma equipa multidisciplinar pode desempenhar um papel relevante no alívio 

da dor e em muitos casos no prolongamento da vida. Num contexto patológico bastante severo, as 

consequências emocionais, orgânicas, sociais e mesmo espirituais da vida do doente, já sem quaisquer 

condições de terapia biomédica de natureza curativa, provocam alterações psíquicas significativas. 

Importa assim lembrar que, de acordo com a International Association for Hospice & Palliative 

Care (2008), os princípios dos cuidados paliativos devem afirmar a vida e encarar o morrer como um 

processo normal; não apressar nem adiar a morte; procurar ali viar a dor e outros sintomas angustiantes; 

integrar os aspectos psicológicos e espirituais nos cuidados do doente; oferecer um sistema de apoio para 

ajudar os doentes a viver activamente tanto quanto possível até a morte; disponibilizar um sistema de 

apoio para ajudar a família a lidar com a doença do doente e com o seu próprio luto (Palliative Care, 

2008). 

Assim sendo, esta promoção da qualidade de vida nos doentes terminais, fez com que se 

desenvolve-se o conceito de ortotanásia, ou seja, da boa morte, atenta ao fato de se respeitar o bem-estar 

global dos indivíduos, garantindo a dignidade no viver e no morrer e permitindo aos doentes e seus 

familiares encararem a morte como algo natural, ou um continuum da vida (Gustavo et all, 2010). 

Neste contexto, um recente estudo efectuado por investigadores do Massachusetts General 

Hospital, demonstrou que  os cuidados paliativos ministrados no início do tratamento de doentes com 

cancro de pulmão em estado avançado, não apenas melhoram a qualidade de vida do doente, como 

prolongam a sua vida. Os cuidados paliativos são benéficos quando introduzidos no momento do 

diagnóstico de patologias crónicas, incuráveis e que ameaçam a vida do doente. Essa intervenção deve 

acontecer em conjunto com todos os outros tratamentos médicos ligados à doença em si. O estudo 

comparou doentes diagnosticados recentemente com metástase de cancro do pulmão que receberam 

tratamento padrão e aqueles que receberão cuidados paliativos durante o tratamento centrado na cura, 

desde o momento do diagnóstico. O estudo revelou que os 151 doentes estudados ao longo de 3 anos 

apresentavam menos quadros de depressão, melhorando a qualidade de vida, aumentando a sua esperança 

de vida em pelo menos 2,7 meses (Jennifer, S.T. et all, 2010). 

Ficou assim demonstrado que para além dos excelentes resultados, este estudo parece encorajar 

os doentes a procurar os cuidados paliativos logo que são diagnosticados. Ouvir todo o artigo. 

 Em equipas de cuidados paliativos multidisciplinares, parece-me importante destacar o papel dos 

enfermeiros e dos psicólogos, avaliando o comprometimento emocional e os processos mentais do doente 

e dos seus familiares, ajudando na desmistificação de medos, angústias e frustrações, relacionados com a 

situação de doença e de morte. Por outro lado, ajudando a promover factores conscientes do 

comportamento, minimizando assim o seu impacto negativo. 

 De acordo com o UNIC (2009), a incentivação do  doente para elaborar projectos de curto prazo, 

com base em pesquisas que mostram doentes terminais a agarrar-se à vida, de modo significativo, quando 

ainda têm projectos inacabados ou desejáveis de realização, permite concluir  que, muitas vezes, o medo 

da morte, na realidade, é o medo de não poder viver o que ainda deseja para concluir esses projectos 

UNIC, (2009). 

 Os cuidados paliativos parecem assim, ser algo de determinante para a qualidade de vida, 

promovendo aquilo que podemos chamar de humanização na morte. O morrer com dignidade cercado de 

ternura e amor, sem abreviação de vida ou prolongamento artificial dela. Como seria necessário termos 

mais unidades deste tipo de cuidados nos hospitais Portugueses... 
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