
IdealizaçãoRealização



Bruno Oliveira
Capelão Hospitalar

Instituto Nacional de Câncer - INCA 
Unidade de Cuidados Paliativos – HC IV

Membro da Diretoria ANCP/RJ

Espiritualidade

e

Cuidado



Cuidar não é um ato. É uma atitude. Uma
postura diante da vida, diante do outro e até
mesmo diante de si. Cuidar não é uma
intervenção pontual diante de uma dor, mas é 
uma atitude frente ao vulnerável, ao que
sofre, ao que precisa de cuidado.



Boff  propõe a espiritualidade como forma de 
unir, ligar, re-ligar e integrar os seres humanos 
entre si e com o mundo.

Espiritualidade



“O insuportável não é só a 
dor, mas a falta de sentido da 
dor, mais ainda, a dor da falta 

de sentido.”
Giacóia Jr



O profissional de saúde mediante um cuidado humanizado 
pautado na espiritualidade propõe-se a ajudar o paciente a 
compreender e a enfrentar o estado de enfermidade, oferecendo 
a ele, ou melhor, propondo ao doente novas possibilidades e 
responsabilidades nesta experiência em que o paciente se 
encontra, contribuindo para reavivar a alegria, a força e a 
vontade de crescer, de enxergar-se envolvido ativamente no 
modo de viver, de transformar-se, de criar e, acima de tudo, 
devolver-lhe a consciência de liberdade, ou seja, sua capacidade 
de decidir sobre si e seu destino perante o dinamismo da vida





Dar atenção ao inescutado grito por um sentido para vida 

precisa ser uma pré-condição daquele que se dispõe a ouvir 

um outro indivíduo numa atitude psicoterápica, pois, se o 

homem se revela como um ser em busca de sentido, o 

esvaziamento dessa busca invariavelmente descortina muitos 

males do nosso tempo. É com essa convicção que Frankl diz 

que “existe verdadeiramente uma força terapêutica no 

sentido.” 

(FRANKL, 2005, p. 20) 







“A dor se suprime com analgésico, o sofrimento não. 

O primeiro nos convida a refletir sobre o corpo; o 
segundo suscita perguntas mais profundas e 

existenciais; 

só o sofrimento nos abre portas do conhecimento
profundo da vida.”

M.Gómez Sancho, 1998

Unidade de Medicina Paliativa, Hospital El Sabinal

Dor  e Sofrimento







Resgatar tais valores e comportamentos emotivos, sem 
desprezá-los, é evidenciar a dignidade do ser humano, 

respeitando sua individualidade, sua sacralidade a partir do 
tratar bem. 

É nesta perspectiva que o cuidado humanizado se apresenta 
como a essência toda e qualquer relação humana, servindo-se de 

canal para efetivação do cuidar holístico e sensível a cada 
pessoa. 

(BARCHIFONTAINE)





“... Sei que vocês se sentem inseguros, 
não sabem o que dizer ou fazer.  Não 
fujam... esperem... Tudo o que gostaria é 
de ter a certeza de que haverá alguém 
para segurar a minha mão quando eu 
precisar.  Estou com medo.  A morte 
pode ser rotina para vocês, mas é 
novidade para mim.”

(Depoimento de uma estudante de enfermagem à morte -
American Journal of Nursing, fev. 1970)



Um pedante que viu Sólon chorar a morte de um filho lhe disse: “Para 
que chora assim, se não adianta nada?” E o sábio respondeu: 

“Precisamente por isso, porque não adianta nada.” Está claro que 
chorar adianta alguma coisa, ainda que seja só pra desafogar; mas 

bem se vê o profundo sentido da resposta de Sólon ao impertinente. 
Estou convencido de que resolveríamos muitas coisas se, saindo todos à 

rua e exibindo à luz do dia nossas penas, que – talvez se revelassem 
uma só pena comum – nos puséssemos todos a chorá-las, a dar gritos 

para o céu e clamar a Deus. Mesmo que não nos ouvisse, nos ouviria 
sim. A maior santidade de um templo é ser o lugar em que se vai chorar 

em comum. Um miserere cantado por uma multidão castigada pelo 
destino vale tanto quanto uma filosofia. Não basta curar a peste, é 

preciso saber chorá-la. Sim, é preciso saber chorar!

(UNAMUNO, M. Do sentimento Trágico da Vida)
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