
Humanizing ICU before and after COVID-19
[00:00:00.60] INTERLOCUTORA: Bem-vindo à COVID-19 Expert Insights and Strategies da 
Mayo Clinic. A atividade a seguir é apoiada em parte por uma bolsa independente de educação 
médica da Pfizer Inc. E está de acordo com as diretrizes da ACCME.  

[00:00:16.79] MICHAEL WILSON: Oi. Bem-vindo ao METRIC 2020. Estamos realmente 
muito satisfeitos por recebê-lo e por hospedar nossa primeira sessão da Conferência Virtual de 
Cuidados Críticos. O tema de hoje é Humanizando a Unidade de Terapia Intensiva.  

[00:00:33.14] Meu nome é Michael Wilson. Sou professor assistente de medicina e médico da 
UTI na Mayo Clinic em Rochester, Minnesota. E terei o prazer de hospedar e moderar a 
discussão de hoje. Temos muita sorte de contar com um painel de médicos e pacientes de UTI 
para discutir o tema de Humanização da Unidade de Terapia Intensiva.  

[00:00:59.84] E antes de começarmos, pensei que devíamos reservar um breve momento para 
que cada membro do painel se apresentasse. Então, gostaríamos de começar com o Dr. Sam 
Brown. Você pode nos dar uma breve introdução?  

[00:01:15.64] SAM BROWN: Sou um cientista médico. Quando faço o doutorado, sou um 
médico intensivista com formação pulmonar e depois faço muitas pesquisas. E muitas das 
pesquisas que importam para mim são feitas através do Center for Humanizing Critical Care no 
Intermountain Medical Center, que eu dirijo, e reúne um grupo de enfermeiras e psicólogos e 
pacientes e familiares e analistas de dados e cientistas médicos, para tente eliminar alguns desses 
problemas que confrontam todos nós que participamos da terapia intensiva.  

[00:01:52.37] MICHAEL WILSON: Muito obrigado. E a seguir, temos a Dra. Lioudmila 
Karnatovskaia.  

[00:01:58.73] LIOUDMILA KARNATOVSKAIA: Olá. Eu trabalho na unidade de terapia 
intensiva que o Hospital Neoclínico. E em meu tempo livre, faço pesquisas sobre os resultados 
clínicos dos pacientes da UTI, particularmente resultados psicológicos e intervenções em tempo 
real para prevenir a morbidade psicológica após a internação na UTI.  

[00:02:16.88] MICHAEL WILSON: Muito obrigado. E a seguir, temos o Dr. Aysun Tekin. 

[00:02:22.16] AYSUN TEKIN: Oi. Sou um médico infectologista. Eu sou da Turquia. 
Recentemente, entrei para o [INAUDÍVEL] em Rochester.  

[00:02:31.42] MICHAEL WILSON: Excelente. Obrigado. E a seguir, temos Eileen Rubin. 



[00:02:37.24] EILEEN RUBIN: Sim, obrigada. Meu nome é Eileen Rubin. E eu sou presidente e 
cofundadora da ARDS Foundation, que significa Fundação para Síndrome de Aflição 
Respiratória Aguda, que existe há 20 anos. E quando não estou supervisionando a fundação, 
estou envolvido com pesquisas, sobre o que tem a ver com humanizar o cuidado crítico para 
pacientes e familiares. Também estou envolvida no engajamento e defesa do paciente. E este é 
um dos meus tópicos que é caro ao meu coração.  

[00:03:12.90] MICHAEL WILSON: Muito obrigado. E a seguir, temos o Dr. Sumera Ahmad.  

[00:03:17.06] SUMERA AHMAD: Oi. Também sou médico aqui no departamento de cuidados 
pulmonares e intensivos da Mayo Clinic. E fora do meu tempo clínico, estou engajado em 
pesquisas que procuram resultados significativos centrados no paciente e usando o quadro Get to 
Know Me como uma das ferramentas para humanizar o atendimento na UTI.  

[00:03:37.86] MICHAEL WILSON: Obrigado. E a seguir, temos a Sra. Corinne Thul.  

[00:03:43.00] CORINNE THUL: Ei. Sou capelão do Mayo Clinic Hospital em Rochester, 
Minnesota. Trabalho principalmente com pacientes de cirurgia cardíaca na UTI e também com 
pacientes de cirurgia de transplante na UTI.  

[00:03:57.19] MICHAEL WILSON: Excelente. Obrigado. E por último, temos o Dr. Ognjen 
Gajic.  

[00:04:02.53] OGNJEN GAJIC: Ognjen Gajic. Sou especialista em cuidados intensivos na Mayo 
Clinic. Eu era um paciente gravemente doente. Tive a sorte de ter a melhor e mais humana 
experiência possível, que compartilhei. Portanto, sinto a experiência de ambos os lados do 
campo.  

[00:04:20.90] MICHAEL WILSON: Quando você era um paciente?  

[00:04:22.91] OGNJEN GAJIC: E um médico, sim.  

[00:04:24.68] MICHAEL WILSON: Tanto como paciente quanto como médico. Bem, muito 
obrigado a todos por se juntarem a nós. Então, para começar, eu só queria explorar brevemente, 
como definimos desumanização na UTI? E como definimos humanização na UTI? Quando 
falamos sobre este conceito, a que nos referimos? E devo fazer esta pergunta, Sam, Dr. Brown, 
você tem alguma opinião sobre isso?  

[00:04:56.04] SAM BROWN: Você está certo. Eu acho que eles são muito amplos para serem 
tomados. Um é aquele de que falam os psicólogos sociais, que é que a desumanização é o 
fracasso em atribuir uma rica vida mental interior a outra entidade. Portanto, é uma suposição 
que outro indivíduo, classicamente a preocupação é um indivíduo da espécie Homo Sapiens. É a 
suposição de que a pessoa com quem você está interagindo não tem a mesma vida mental ou 
emocional interior que você, que ela é inferior a você em alguns aspectos.  



[00:05:31.25] E enquadrado dessa forma, é incrivelmente comum. Quer dizer, todos nós 
desumanizamos pelo menos um pouco a cada dia. E nas versões mais extremas, você pode 
chegar ao nacional-socialismo na Alemanha e outras formas de genocídio. Portanto, há um 
espectro de ser apenas um pouco arrogante, por um lado, a um maníaco genocida total, por outro. 
E essa é a definição da psicologia social. E dependendo da circunstância, cultural, médica, da 
condição das pessoas na época, o grau de desumanização da UTI vai se mover entre esses dois 
extremos.  

[00:06:09.29] Mas então, há o tipo prático de definição de tachas de latão, que para mim é dupla. 
O indivíduo é importante como pessoa? E eles estão autorizados a pertencer à nossa 
comunidade? Existe uma definição de solidariedade individual e comunitária. E eu acho que 
ambos são importantes quando pensamos sobre a UTI. Em certo sentido, quando você está na 
UTI-- e isso não é em todas as UTI. E todos na chamada e muitos outros têm trabalhado para 
melhorar isso. Mas há um sentido em que, quando você entra em uma UTI, você é despojado dos 
marcadores de sua identidade. E você está cercado por pessoas que não o recebem em sua 
comunidade. Você está cercado de profissionais que têm vidas próprias e bastante independentes 
da sua.  

[00:06:56.26] E tem havido uma tendência-- as enfermeiras têm feito o melhor trabalho, 
historicamente, em resistir a isso. Mas há uma tendência de ambos eliminar a individualidade da 
pessoa, colocando-a em uniformes de prisão idênticos, obtendo acesso casual ao seu corpo, 
incluindo sua genitália, definindo quem serão ou não seus visitantes, definindo quando eles 
podem dormir e acordar, definindo quando podem sentir dor ou alívio, que existe aquele 
componente de eliminar a individualidade e de não atender às suas necessidades individuais.  

[00:07:27.41] Mas também, a sensação de manter essas barreiras muito rígidas que podem ser 
muito desorientadoras para a pessoa que vive esse isolamento, que os faz sentir que não são bem-
vindos para fazer parte da comunidade. E eu acho que, como Ogi e outros vão falar, enquanto 
pensamos em circunstâncias de pandemia, ambos se tornam ainda mais estressados.  

[00:0753.10] Então, eu acho que há a definição formal de psicologia social e, para mim, a 
definição de desumanização.  

[00:08:00.93] MICHAEL WILSON: Sim. Muito obrigado. Agradeço muito esses pensamentos. 
E Eileen, você tem algo adicional sobre isso?  

[00:08:10.43] EILEEN RUBIN: Sim, claro. Eu acho que quando um paciente é trazido para uma 
UTI, muitas vezes ele está nessa condição onde pode estar em um ventilador. Eles podem estar 
em coma induzido. Eles podem não parecer para as pessoas que os estão tratando-- mesmo para 
suas próprias famílias, pode não parecer, como Sam estava dizendo, como parte deste grupo de 
pessoas. Eles estão deitados ali.  

[00:08:43.03] Mas os pacientes absorvem as coisas. Então, mesmo se estiverem em coma 
induzido, eles podem ouvir coisas. Eles entendem coisas. Eles simplesmente não respondem 
necessariamente a isso. Então, quando um paciente está em uma cama e nesta condição e está 
sendo tratado como se não existisse-- então os médicos ou enfermeiras podem, não todos eles, 



mas podem vir até eles, não dizer quem são nome é, qual é a sua especialidade. Eles podem não 
dizer o que farão com eles. Você sabe, sem dizer, certo, meu nome é Dr. Fulano de Tal. E agora, 
vou ouvir o seu coração. Então, vou pegar esse equipamento e tocar seu corpo, se estiver tudo 
bem para você. Mesmo que o paciente não responda, o paciente está ouvindo. E isso cria uma 
situação humanizadora. E também beneficia os familiares, caso estejam presentes, saber que 
médicos e enfermeiras também estão tratando aquele paciente de forma humanizada.  

[00:09:43.69] Então, dessa forma, isso cria uma situação em que eles fazem parte do grupo. E 
eles merecem ser tratados como tal, e não apenas como alguém que está apenas na cama e eu 
tenho que fazer meu trabalho e terminar com ele. É como se fosse preciso perder tempo, falar 
palavras, explicar coisas, e aquele paciente precisa entender, mesmo que não possa falar 
verbalmente sim, eu entendo. Sim, está tudo bem. Eles precisam ter essa ideia de que isso está 
acontecendo com eles e eles estão aceitando isso.  

[00:10:25.24] MICHAEL WILSON: Obrigada, Eileen. Então, agora que temos uma estrutura de 
como é o conceito de humanização e o que pode ser desumanização, talvez vamos falar um 
pouco sobre como os pacientes na UTI são desumanizados? Acho que vou abrir isso para todo o 
painel. Com base em sua experiência pessoal ou em pesquisa ou conhecimento sobre o assunto, 
quais são algumas maneiras específicas pelas quais pacientes de UTI podem ser desumanizados?  

[00:11:03.14] EILEEN RUBIN: Uma forma de ter certeza de que isso se destaca imediatamente 
é que a equipe não usa o nome deles. Eles se referem a eles como aquele paciente na sala 6 ou 
algo parecido. Então, eles não têm uma identidade porque não são o Charlie. Em vez disso, eles 
são apenas um paciente com ventilação na sala 6. Ou podem ser apenas a condição mais recente 
que está acontecendo com eles em um determinado momento.  

[00:11:31.82] MICHAEL WILSON: Obrigado. Alguém mais?  

[00:11:36.54] CORINNE THUL: Acho que, quando as pessoas, profissionais de qualquer tipo, 
não cumprimentam o paciente, mas talvez se voltem imediatamente para os membros da família, 
outros entes queridos na sala em vez de se apresentarem ao paciente, isso pode-- e pode ser 
difícil. Mesmo quando o paciente não está entendendo tudo, acho que a saudação e o 
agradecimento, e apenas o reconhecimento geral dele como ser humano é muito importante.  

[00:12:11.69] MICHAEL WILSON: E, como você disse, essas são coisas que podemos fazer em 
circunstâncias normais. Quando entramos em uma sala cheia de pessoas, podemos dizer, bem, 
nos apresentamos e nos cumprimentamos. Mas, às vezes, o que você está dizendo é que isso 
pode não acontecer quando um profissional entra na sala de UTI de um paciente.  

[00:12:32.74] EILEEN RUBIN: Também há ocasiões em que alguém precisa fazer um 
procedimento em um paciente. E eles são chamados para a sala. E sem qualquer aviso prévio, 
independentemente da condição em que o paciente esteja, eles simplesmente começam a lidar de 
forma errada com o paciente. E eles começam a fazer coisas. Isso é muito desumanizador. Isso é 
muito desrespeitoso com o paciente. Eles podem não estar prontos. Eles podem não estar cientes.  



[00:13:02.94] Em meu processo de pensamento, sempre penso que, quando alguém se aproxima 
do leito do hospital, precisa dizer quem é, o que vai fazer, como vai fazer, e por que eles vão 
fazer isso. E isso é algo, aquela informação que eles precisam oferecer àquele paciente. E eu 
estou dizendo, independentemente de o paciente estar em coma induzido ou não, apenas para que 
eles possam ter uma compreensão de que estão ouvindo, possam assimilar e compreender o 
conceito do que vai acontecer com eles agora. E não vai ser um choque tão grande.  

[00:13:42.96] SAM BROWN: Mike, chamamos isso de regra do jantar. Basicamente, ao entrar 
em uma sala de UTI, você segue as regras básicas que observaria em um jantar oferecido por 
alguém que você gosta. Você se apresenta, usa o nome escolhido, bate antes de entrar na sala e 
pede permissão ou, no mínimo, avisa se está em coma, antes de tocar no corpo. Assim como 
você não entraria na casa de uma celebridade para um jantar, invadiria a sala da frente, usaria o 
nome errado, não diria quem você é e os cumprimentaria pela genitália. Isso é algo que você não 
faria em encontros normais.  

[00:14:22.02] Mas eu não posso dizer quantas vezes eu vi exatamente essa atividade acontecer 
em uma sala de UTI. Acho que estamos melhor. Acho que pessoas como Eileen e outras têm 
chamado a atenção para isso. Mas apenas as regras básicas de etiqueta, porque é isso que você 
faz com outros seres humanos. Você segue as regras básicas de etiqueta. E eu acho que Eileen 
está certa nessa ênfase.  

[00:14:43.72] SUMERA AHMAD: Eu diria que você atingiu o ponto, que o processo de 
desumanização dos pacientes realmente reflete um processo de desumanização dos próprios 
profissionais. E se é assim que temos sido preparados por meio de nosso treinamento médico, 
por meio de nossos ambientes de onde quer que tenhamos treinado, e absorvido que esta é a 
maneira que devemos tratar as pessoas-- e agora reconhecendo que isso realmente não ajuda os 
pacientes em seus aspectos emocionais, recuperação psicológica, mas é quase reflexo de um 
problema intrínseco em nosso próprio treinamento e preparação como profissionais, eu acho.  

[00:15:26.89] LIOUDMILA KARNATOVSKAIA: E às vezes, o processo de desumanização 
também pode refletir o esgotamento do profissional. Então, é uma despersonalização que às 
vezes usamos como estratégia de enfrentamento para não nos envolvermos com o paciente, para 
não gastarmos a energia que não temos. E é aí que essa plataforma de interação é mais 
significativa, como podemos permanecer humanos para nossos pacientes, como podemos dizer a 
eles, durma bem, bom dia, palavras humanas básicas quando entramos na sala.  

[00:15:55.22] Especialmente agora na era de COVID, quando temos que usar equipamentos de 
proteção, é ainda mais difícil ficar em contato com o paciente quando temos todas as máscaras e 
os EPIs e tudo mais. Então, dizer por favor, dizer obrigado, fazer com que eles escolham, talvez, 
onde o procedimento está sendo feito, se possível, pedir desculpas se você foi rude, esses são os 
sinais básicos, palavras básicas que devemos usar na comunicação com o paciente, 
especialmente nesta época.  

[00:16:24.81] EILEEN RUBIN: E eu também acho que é importante, você acabou de mencionar 
o esgotamento e coisas assim. E acho igualmente importante que haja esse tipo de humanização 
que vai e volta entre familiares e pacientes, assim como para a equipe médica. A equipe médica 



precisa-- se eles acabaram de descobrir um código ou fizeram algo que foi particularmente difícil 
com um paciente, eles precisam ser capazes de levar cinco minutos ou o tempo que puderem, 
sentar em uma sala, tirar um momento, ouvir um pouco de música, apenas relaxar e tirar o 
estresse daquele momento para se renovarem. E eles podem ir para a próxima sala não trazendo 
consigo o que aconteceu na última sala, aquela bagagem emocional. Eles precisam vir 
revigorados, e este é um novo paciente, e ser capaz de-- com exuberância ou qualquer que seja o 
tom do dia, precisam apresentar isso ao novo paciente para que todos sejam vistos 
individualmente e não apenas como outro terrível dia de trabalho.  

[00:17:37.14] Porque isso é muito fácil de fazer. E se os profissionais médicos não tiverem a 
oportunidade de descomprimir e relaxar e obter algum espaço entre seus pacientes, 
especialmente os mais difíceis, isso vai levar a um esgotamento ainda pior. E isso vai levar a 
menos humanização da UTI em geral.  

[00:18:01.14] SAM BROWN: Eu acho que vocês três chamaram a atenção para um ponto 
importante. Tem havido essa tendência de assumir, em algumas áreas, que o problema é apenas 
médicos teimosos ou mesmo maldosos. E, claramente, alguns de nós fazem coisas ruins. Não 
estou tentando exonerar todos nós.  

[00:18:20.37] Mas, em minha opinião, os administradores de hospitais e as pessoas que 
projetaram os sistemas nos quais todos trabalhamos e treinamos também estão envolvidos. E 
você não pode simplesmente enviar às pessoas um maldito link para uma aula ou dar a elas US$ 
10 de desconto em uma sessão de ioga e sentir que fez sua diligência obrigatória, que cumpriu 
sua responsabilidade como administrador ou líder para resolver esse problema. Porque estamos 
todos juntos nisso. O objetivo da humanização é nos permitir estar todos juntos, o que significa 
que todos nós precisamos estar atentos às pressões, estresses e crueldades que infligimos aos 
pacientes e familiares, e também, as mesmas pressões e tensões e crueldades que impomos aos 
médicos.  

[00:19:10.17] E eu acho que isso é uma coisa crucial que às vezes passa despercebida. Há uma 
suposição de que há algo moralmente defeituoso no médico angustiado que desumaniza um 
paciente. E geralmente não é o caso. Normalmente, eles estão exaustos ou com medo, ou estão 
operando em um sistema que não funciona, ou foram treinados de uma forma que não lhes 
permite florescer em um momento difícil.  

[00:19:34.56] Você sabe, quando começamos esses projetos de humanização há cinco ou sete 
anos, logo recebi comentários de alguns médicos da linha de frente que disseram, Dr. Brown, 
você está nos desumanizando. E percebi que você não pode simplesmente dizer, aqui está a 
clareza moral. Vamos consertar isso. Você também precisa ser aberto, honesto e introspectivo 
com as pessoas cujo comportamento você espera mudar.  

[00:20:06.10] EILEEN RUBIN: Eu diria que você não pode simplesmente ganhar um cupom de 
US$ 10 para uma aula de ioga. Você tem que ter alguma coisa, mesmo que o espaço seja 
limitado em um ambiente de UTI, como uma sala ou um local onde alguém possa, se quiser, 
gritar, descomprimir, dar um tempinho, só fazer alguma coisa para seguir em frente. Eles 
precisam de algo naquele momento. Uma aula de ioga 12 horas depois não vai-- vai ser benéfica 



de alguma forma. Mas não vai ser benéfico da maneira certa que é necessária naquele momento, 
para que o profissional médico passe para o próximo paciente e torne-o um ambiente mais 
humanizador.  

[00:20:51.95] SUMERA AHMAD: Eu não me importaria de compartilhar, Eileen, que quando 
comecei o estágio, havia muito foco em ser forte do ponto de vista médico. Mas esses itens não 
foram, por si só, treinados para serem essenciais. Claro, as pessoas te chamariam a atenção se 
fôssemos pegos apenas sendo rudes. Mas não foi algo essencial que foi ensinado.  

[00:21:16.76] Além disso, as pessoas têm essas ideias de que estar, digamos, em cuidados 
intensivos ou ser um cirurgião ou algo assim, elas consideram em suas mentes como-- bem, em 
termos leigos, digamos forte. Você tem que ser agressivo. E vai mesmo-- não sai bem para o 
paciente, nessa perspectiva, de humanizar o atendimento. Mas a mentalidade tem sido muito 
diferente em muitos locais de treinamento.  

[00:21:50.31] CORINNE THUL: Fazemos relatórios regulares com nossas UTIs de cirurgia 
cardiovascular. E um dos aspectos realmente importantes é tentar ajudar nossa equipe a saber 
que eles podem comparecer. Não estou dizendo que eles estão muito fracos ou não têm o que é 
preciso, mas para falar sobre as coisas difíceis que estamos passando, os casos desafiadores, às 
vezes os pacientes difíceis, tudo bem falar sobre isso. E, na verdade, falando sobre isso, podemos 
apoiar uns aos outros e isso meio que normaliza os desafios e nos dá tempo para realmente 
encorajar escolhas muito saudáveis.  

[00:22:35.30] Quer dizer, fazemos escolhas quando vamos para casa, certo? Mas nem todas são 
boas escolhas. O que pode ser realmente útil para se conectar com as pessoas, para que possamos 
nos preparar para o trabalho importante que está sendo realizado. Esse aspecto e também aquele, 
tratar as pessoas com dignidade de fato é bom. Quando sabemos que ajudamos uma pessoa que 
não consegue falar, que não consegue cuidar de suas necessidades físicas, que não consegue se 
comunicar-- acho que já disse isso-- não consegue respirar por conta própria, sabe, quando 
fazemos parte de ajudá-los a manter a dignidade deles, esse é um aspecto muito gratificante.  

[00:23:12.74] Então, onde pode haver um esforço extra, também há um senso de reciprocidade 
no sentido de que estamos recebendo um senso muito bom de valor, significado e propósito 
quando tratamos as pessoas com dignidade. Então, realmente trabalhamos duro para levantar 
alguns desses aspectos e cuidar das partes difíceis para nossa equipe.  

[00:23:35.29] MICHAEL WILSON: Muito obrigado. Portanto, tem havido muita discussão 
sobre a conexão entre, abre aspas, "desumanização dos médicos", e os médicos podem estar 
exaustos, podem estar sobrecarregados, podem estar estressados, podem estar em um ambiente 
desconhecido, podem ter coisa demais para cuidar. E essa seria uma das razões, potencialmente, 
pelas quais eles podem tratar os pacientes de forma desumanizante, embora provavelmente não 
de forma proposital.  

[00:24:08.94] Além desse motivo, existem outros motivos pelos quais os pacientes são 
desumanizados na unidade de terapia intensiva? Quer dizer, não é algo que queremos que 



aconteça. Existem outras razões pelas quais esses comportamentos de desumanização estão 
ocorrendo na unidade de terapia intensiva?  

[00:24:27.14] SUMERA AHMAD: Sua doença os torna vulneráveis, apenas não estar nessa 
situação para exercer a voz, para exercer sua própria expressão é um estado muito vulnerável.  

[00:24:41.78] OGNJEN GAJIC: Acho ainda pior as coisas que nos foram impostas ou que a 
gente impõe a nós mesmos, obviamente a introdução do prontuário eletrônico e todo o 
mapeamento sem sentido que tira o tempo da enfermeira e dos médicos à beira do leito é um 
empecilho. E então, nossa fixação em números sem sentido. Podemos falar sobre o sódio 
urinário por 45 minutos e não ficar sabendo [INAUDÍVEL]. Essas são algumas das coisas com 
que contribuímos e que o mundo moderno faz. E obviamente, hoje em dia, com barreiras e 
precauções e equipamentos de proteção individual.  

[00:25:19.69] [VOZES INTERPOSTAS]  

[00:25:21.91] EILEEN RUBIN: Desculpe. Tive uma experiência quando usei um respirador por 
oito semanas. Mas em quatro dessas semanas, eu não estava em coma induzido. Então, pude 
escrever. E um dia ninguém estava na sala, exceto eu. E eu tinha um bloco de papel. E meu 
pneumologista se aproximou da minha cama. E ele estava me atualizando. E eu estava fazendo 
anotações. E eu estava olhando para baixo, e minha escrita não era das melhores. Era lenta, e 
estava escrevendo minhas anotações.  

[00:25:52.85] E eu literalmente olhei para cima, só para ver meu pneumologista virar as costas e 
sair da sala. E deste dia em diante, eu digo, você não dá as costas para um paciente em 
ventilador. Eu literalmente tentei pegar aquele bloco de papel e jogar no médico. Quer dizer, eu 
estava tão fraca que não consegui. Mas eu estava literalmente no meio de fazer uma pergunta 
com base na minha preocupação de que ele estava me dando informações. E ele me deu as 
costas.  

[00:26:24.92] E é fácil, eu acredito-- e acho que algumas pessoas pensaram nisso. Algumas 
pessoas não. Mas eu acho que é fácil quando você tem um paciente em ventilador que não é 
comunicativo, dar as costas para ele.  

[00:26:43.33] SAM BROWN: Outra questão social mais ampla em jogo é que alguns estudiosos 
a chamaram de meritocracia moderna tardia. E há muitas coisas boas associadas a isso. Mas 
então houve esse movimento em direção à suposição de que as pessoas são mais importantes 
com base em sua habilidade, riqueza, aptidão ou poder. É uma noção antiga, mas realmente se 
enraizou em nossas sociedades no ocidente global nos últimos 50 ou 100 anos.  

[00:27:16.69] E o que é complicado sobre a meritocracia que diz que você só é tão bom quanto 
seu desempenho excelente atual é que a UTI é o lugar onde você tem as pessoas que são mais 
vulneráveis, mais ignoradas e negligenciadas dentro da meritocracia por um lado. Esses são os 
pacientes.  



[00:27:35.17] E então você tem os clínicos, médicos clássicos, mas também outros, que estão 
realmente no topo da meritocracia, certo? Parte do que amamos na América é que qualquer 
pessoa-- Eu cresci com a assistência social. Ogi veio como refugiado dos Balcãs. E você pode se 
tornar um médico ou clínico e pode realmente ter uma ótima vida na meritocracia. E parte do que 
é necessário para que a meritocracia funcione é esse entendimento de que pessoas que estão 
abaixo dessa escala não importam tanto.  

[00:28:13.44] E eu acho que um hospital, e particularmente uma UTI, é este momento bizarro 
onde você traz as pessoas que ganharam o jogo e as pessoas que perderam o jogo. E você coloca 
as pessoas que perderam o jogo em uma crise terrível. E você sobrecarrega os vencedores 
meritocráticos. E então você pede que eles criem uma comunidade.  

[00:28:32.56] E, em algum nível, não é um choque que as pessoas lutem contra isso. E é um 
lembrete de que não se trata apenas de como os hospitais são organizados. É a forma como as 
sociedades e as culturas são organizadas que pode influenciar o que acontece quando a borracha 
encontra a estrada em crise.  

[00:28:50.49] MICHAEL WILSON: Sim. Obrigado por resumir isso, Sam. Agora, vamos voltar 
nossa atenção para a humanização ou para o tópico de como abordaremos isso. E talvez apenas 
para abrir novamente para que todos digam, como humanizamos os pacientes? E quais são 
algumas soluções potenciais para isso? Como encaramos essa situação difícil e alguns dos 
motivos que exploramos, e como humanizamos os pacientes?  

[00:29:23.41] EILEEN RUBIN: Eu tenho uma ótima história de quando fui visitar uma UTI. E 
quando estive lá durante o intervalo do almoço, fiz minha apresentação sobre minha história 
como paciente e as dificuldades que passei. E havia muitos médicos ouvindo isso na hora do 
almoço e tudo mais.  

[00:29:42.76] E depois, tinha uma paciente com SDRA que precisou ser intubada. E o chefe da 
UTI, que era conhecido por não ser muito compassivo com seus pacientes, como parte daquele 
procedimento de intubação daquela paciente, ficou lá o tempo todo durante a intubação e 
segurou a mão dessa mulher e a confortou durante todo o processo de intubação. E foi algo tão 
notável e tão fora do personagem, só de ouvir a história do que eu tinha vivido.  

[00:30:26.83] E então são coisas assim-- há pequenas coisas que os profissionais médicos podem 
fazer. E isso é apenas um exemplo de humanizar a experiência, chamando as pessoas pelo nome, 
cumprimentando, conversando com a família e com o paciente, aprendendo informações sobre o 
paciente para que seja mais do que uma relação médico-paciente. Você meio que tem um 
histórico sobre isso. Você sabe que essa pessoa gosta desse ou daquele esporte. Esta pessoa toca 
guitarra nas horas de folga. Que tipo de trabalho essa pessoa teve para sempre ou com quem é 
casada ou que tem 13 netos. Algo assim torna o ambiente mais humanizador e melhor para todos 
os envolvidos.  

[00:31:23.98] MICHAEL WILSON: Obrigado. Sumera, você poderia falar um pouco sobre o 
quadro Get to Know Me e como isso pode ser uma ideia ou ferramenta para humanizar pacientes 
de UTI?  



[00:31:36.10] SUMERA AHMAD: Claro. Bom, o quadro Get to Know Me saiu da esfera dos 
cuidados paliativos quando eles estavam integrando seus cuidados na UTI. E era tipicamente 
uma daquelas ferramentas que eles usavam para integrar o cuidado como uma motivação-- um 
paciente estava morrendo no anonimato.  

[00:31:56.82] E assim, o quadro Get to Know Me é como um cartaz ou um quadro, 
independentemente de como esteja formado. E apresenta a pessoa em seu cotidiano, seus 
hobbies, suas atividades, comida preferida, um pouco sobre a estrutura familiar, conquistas, meio 
que tirar aquele ser humano do doente crítico, dividir com os profissionais.  

[00:32:28.38] É uma ferramenta, é claro. Temos que trabalhar, como ele é melhor usado, como 
as pessoas estão usando. Esses tipos de estudos estão em andamento. Mas, como todas essas 
diferentes ferramentas, é uma das formas, eu acho, que poderia realmente possibilitar nossa 
abordagem ou modificação de comportamento nesse processo de humanização da UTI.  

[00:32:54.00] E é maravilhoso. Esses pacientes compartilharam conosco a grande história dele e 
de Ogi. É quase inspirador ouvir sua história, como o ajudou a sair do anonimato, de ser uma 
pessoa com deficiência na UTI, para alguém muito especial, único e valioso.  

[00:33:17.90] MICHAEL WILSON: Excelente. Obrigado por compartilhar conosco. Liouda, 
você poderia compartilhar um pouquinho conosco sobre o seu trabalho de humanização dos 
pacientes de UTI?  

[00:33:27.62] LIOUDMILA KARNATOVSKAIA: Bem, acho que antes de falar do meu 
trabalho, outra razão pela qual é importante humanizar os pacientes é, quando os pacientes 
sentem que não são atendidos como humanos, isso também aumenta o estresse. E quando os 
pacientes estão mais estressados, isso torna o curso da doença potencialmente pior. Porque há 
muita literatura, como o estresse agrava as doenças. E não falamos sobre isso. Mas é 
potencialmente um ponto de venda para os médicos que podem não pensar por que precisam 
tratar a pneumonia na sala 54 como ser humano. Isso pode realmente atingir outras pessoas, 
porque a humanização pode promover a cura.  

[00:34:06.52] No que diz respeito ao meu trabalho, estamos tentando fazer uma intervenção onde 
conversamos com os pacientes sobre onde eles estão. Nós nos apresentamos. Tudo começou com 
médicos. E agora temos psicólogos e também doulas treinadas que tradicionalmente prestam 
assistência materna, mas agora também prestam resseguro em UTI.  

[00:34:30.08] E temos psicólogos e doulas, principalmente, que atendem os pacientes mais 
doentes. Eles se apresentam. Eles confortam os pacientes. Eles dizem onde estão os pacientes. 
Eles falam com os pacientes, que eles estão seguros. Eles informam os pacientes sobre o curso de 
sua doença, sobre o que aconteceu com eles e falam com os pacientes sobre o que vai acontecer 
em termos positivos. Então, eles reformulam quaisquer experiências negativas que os pacientes 
tiveram, experiências negativas que eles estão sentindo como ruídos e outras coisas que são 
nocivas, e tentam reformular procedimentos potenciais como um evento positivo, como um 
[INAUDÍVEL], que geralmente é nocivo. Eles explicam que ele limpa o muco dos pulmões.  



[00:35:10.32] Portanto, é uma intervenção que temos feito todos os dias nos pacientes que estão 
intubados e que estão mais doentes. E a ideia é que para quem não está envolvido nesse tipo de 
trabalho, uma das formas de humanizar nosso contato com o paciente é supor, como disse Eileen, 
que ele pode ouvir. Porque na verdade, podem ouvir a fala, mesmo quando estão sedados. E para 
falar com eles, para que saibam porque estamos fazendo certas coisas. Se estivermos colocando 
uma linha, falar para eles que estamos colocando uma linha em seu colar para que possam obter 
medicamentos para ajudar com sua pressão arterial ou para ajudar em sua infecção bacteriana, ou 
o que quer que seja, falar para os pacientes o que acontecerá e por que acontecerá. Essa é uma 
grande parte da humanização, além de tratá-los como ser humano e dizer obrigado e por favor.  

[00:35:59.54] MICHAEL WILSON: Obrigado por compartilhar conosco. E eu sei, parte da 
minha paixão pessoal por esse tipo de trabalho e esse tópico é ouvir as experiências dos 
pacientes. E fico maravilhado com todas as vezes em que penso que um paciente não está ciente 
do que está acontecendo e eles dizem, eu estava ciente do que estava acontecendo. E é apenas 
essa suposição de que nós, como médicos da UTI ou alguns de nós, fazemos, você está 
dormindo, está em coma induzido. Você não está ciente do início do paralítico, ou do 
procedimento, ou da dor ou do cateter sendo inserido.  

[00:36:43.85] E então eu acho que suas intervenções e seu trabalho explicando esses conceitos 
para pessoas que nós assumimos podem não estar cientes tem um potencial real. Obrigado.  

[00:36:56.52] Sam, você poderia nos explicar algumas das intervenções que você tem trabalhado 
para tentar melhorar a humanização dos pacientes de UTI?  

[00:37:07.92] SAM BROWN: Sim. Temos alguns testes de intervenção e fizemos mais algumas 
coisas de QI, implementação operacional. Quero destacar o trabalho de Sarah Beesley, B-E-E-S-
L-E-Y, em nosso grupo. Ela é uma investigadora jovem e brilhante que realmente liderou o que 
considero crucial, o trabalho processual. Porque o que você percebe é que é muito difícil fazer a 
microengenharia do desenvolvimento das comunidades e dar regras rígidas para isso, é isso o 
que você faz nessa situação, e não nessa situação, e esse contexto muda isso. Acaba ficando meio 
impessoal ter essas listas longas de todas as coisas que se pode e não pode fazer.  

[00:37:50.62] Mas me parece que o nosso ponto central é construir essas pequenas comunidades 
de forma significativa. Então pensamos, bem, quais são os processos que interferem nisso? E a 
Dra. Beesley está realmente liderando esse trabalho e fazendo um trabalho fenomenal. E você 
sabe, uma das primeiras coisas que fizemos foi, como dissemos, não há horário de visita com 
base no médico. As únicas restrições de horário de visita são aquelas impostas pelo próprio 
paciente e sua família. E fizemos isso há talvez oito anos, publicamos a experiência deles lá.  

[00:38:22.01] Algumas enfermeiras desistiram. Eles disseram, eu não me inscrevi para ser 
sempre bombardeada por pedidos de familiares. Mas, principalmente, as pessoas disseram, ah, 
isso parece ser a coisa certa. Vamos prosseguir.  

[00:38:32.73] E então algo que temos feito agora por quase 10 anos, parece que é a presença 
procedimental da família. E a Dra. Beesley está escrevendo agora os resultados de uma grande 
intervenção lá. Mas o argumento é que você está com medo. Você está prestes a passar por algo 



muito desorientador e desconfortável. E por que diabos nós restringiríamos de seu leito as 
pessoas que você ama neste momento de crise?  

[00:39:01.15] Então, desenvolvemos essas maneiras. Elas são muito fáceis de fazer. Eu fiz 
centenas e centenas de cateteres centrais, intubações, drenos torácicos. Se o paciente quer que 
eles estejam lá e eles querem estar, eles ficam lá. Nós os examinamos para ver se correm o risco 
de desmaiar, esse tipo de coisa. Mas em centenas de centenas de circunstâncias, tivemos talvez 
dois episódios em que um membro da família ficou inesperadamente embriagado e teve uma 
explosão. Nenhum dano causado. A enfermeira o acompanhou gentilmente. E isso é entre 
centenas que fizemos.  

[00:39:42.24] E, ao contrário, o que estamos descobrindo é que os membros da família se dão 
melhor com a equipe, se sentem mais incluídos, se sentem mais apoiados, se sabem que não 
serão arbitrariamente excluídos do leito. E penso algo tão simples como isso, dizendo, se nosso 
objetivo é humanizar o paciente e temos fácil acesso ao mundo especialista na humanidade desse 
paciente, por que baniríamos o mundo especialista na humanidade do paciente ao lado do leito?  

[00:40:16.81] É como ter um paciente com um folheto mitral. Desculpe, estou ficando totalmente 
técnico. Mas é como ter um paciente que precisa de uma cirurgia cardíaca de emergência e dizer, 
parece ótimo, mas o cirurgião cardíaco não tem permissão para vir visitar você, certo? Quer 
dizer, para nós, é esta questão sobre quem são os especialistas mundiais em humanidade? Não os 
excluir categoricamente. Temos rondas, eles são convidados a passar as rondas inteiras conosco. 
Não é como se fizéssemos o trabalho real e respondêssemos a algumas perguntas. Os familiares 
são convidados a participar de toda a experiência conosco. As únicas restrições de horário de 
visita são baseadas nos desejos do paciente e na presença de procedimentos familiares.  

[00:41:01.95] E nos sentimos como aquele pacote de intervenções que a Dra. Beesley tem 
liderado é realmente um dos trabalhos mais diretos, para fazer com que as pessoas sejam 
criativas e pensativas sobre quais devem ser os próximos passos.  

[00:41:15.54] MICHAEL WILSON: Muito obrigado por compartilhar conosco.  

[00:41:17.10] EILEEN RUBIN: Posso dizer algo baseado no que Sam acabou de dizer, muito 
rápido?  

[00:41:20.73] MICHAEL WILSON: Claro. Só nos resta um curto período de tempo.  

[00:41:23.30] EILEEN RUBIN: Certo. Muito bem. Então, quando eu estava na UTI, tinha saído 
do meu coma induzido. Eles reduziram minha paralisia extremamente. Era tarde da noite. E eles 
decidiram que queriam me transferir da minha sala de UTI onde eu conhecia todo mundo, 
minhas enfermeiras, os médicos de lá, todo mundo. Eu tinha três membros da família comigo. 
Eles ficavam me dizendo que eu estava melhorando, eu estava melhorando. Eu sabia que não 
estava melhorando.  

[00:41:49.02] E eles, tarde da noite, me transferiram da UTI para um andar de ventilador onde eu 
tinha novas pessoas, novos funcionários, um novo ambiente. Eu estava ficando muito agitada 



enquanto todo esse processo estava acontecendo. Eu estava ficando totalmente abalada. Minhas 
mãos tremiam. Eu estava evoluindo para uma confusão total.  

[00:42:17.22] E então, quando eles me colocaram nesta outra sala, novamente, sem ter 
paralíticos-- tendo a redução de paralíticos, a mudança no meio da noite, e estranhos lá, eles 
então puxaram minha família e disseram que era o fim do horário de visitas, que eles tinham que 
ir embora. Então, eles estão efetivamente me tirando de um ambiente seguro onde eu me sentia 
bem e me colocando neste ambiente terrivelmente inseguro onde eu não poderia me comunicar 
nem falar. E era exatamente o que estava acontecendo. Você precisa ter essas pessoas, seus 
familiares, eles são as pessoas que vão apoiá-lo e são as pessoas que vão defender a sua causa e, 
na maior parte, não atrapalhar as coisas .  

[00:43:04.56] Você precisa deles lá. Eles vão torná-lo menos ansioso, menos deprimido e um 
paciente melhor.  

[00:43:11.84] MICHAEL WILSON: Sinto muito que tenha acontecido isso com você, Eileen. E 
obrigado por compartilhar essa experiência conosco.  

[00:43:18.40] Quero apenas fazer duas perguntas finais. E eu gostaria de direcionar essas 
perguntas a Aysun Tekin e Ogi Gajic. A primeira pergunta é, Dr. Aysun Tekin é da Turquia. 
Você poderia nos explicar um pouco sobre a humanização na unidade de terapia intensiva na 
Turquia?  

[00:43:40.97] AYSUN TEKIN: Somos extremamente cuidadosos com o paciente consciente, 
entrando em contato com eles, comunicando-nos de forma adequada. Mas com os pacientes em 
coma, tentamos ser cuidadosos. Mas devido a todo o trabalho ou coisas assim, isso pode ficar 
meio esquecido de vez em quando. Mas estamos tentando ser cuidadosos.  

[00:44:06.02] MICHAEL WILSON: Sim. Muito obrigado. Continua a ser difícil em muitos 
hospitais e em muitos tipos de ambientes diferentes.  

[00:44:15.58] OGNJEN GAJIC: Aysun, você tem horário de visita? As famílias podem entrar na 
sala o tempo todo? Ou quanto tempo eles podem ficar lá?  

[00:44:23.20] AYSUN TEKIN: Eles não podem entrar na sala o tempo todo. Temos um horário 
de visita. E podemos cuidar de um parente para um paciente por dia. Então é uma pena, na 
verdade. Mas temos isso.  

[00:44:39.52] MICHAEL WILSON: Obrigado por compartilhar conosco. E agora é uma espécie 
de época de pandemia com COVID-19 chegando e muitos novos desafios enfrentados nas 
unidades de terapia intensiva. Ogi, você pode nos explicar um pouco como podemos humanizar 
os pacientes, mesmo nestes novos tempos de incerteza? E talvez aumento da carga de trabalho na 
unidade de terapia intensiva?  

[00:45:08.10] OGNJEN GAJIC: Sim. Obrigado. Acho que sim. Eu tenho aprendido e a Internet 
está repleta com a humanidade de vocês, de ambos os médicos e nosso capelão, e Eileen como 



paciente, e o Dr. Brown com seu profundo conhecimento das ciências sociais. Então, obrigado 
por este painel.  

[00:45:36.01] Obviamente, as pandemias e a incapacidade de entrar na sala sem o equipamento 
completo e uma máscara que ninguém pode te ver é uma dificuldade enorme. E como você pode 
ver, pelos nossos colegas que vivenciam isso na China e nossos colegas na Itália, estamos 
voltando, no que diz respeito à humanização, aos cuidados dos anos 1980, literalmente só 
números. Famílias não são permitidas. Os médicos não são permitidos na quarto porque podem 
ser infectados. Tudo é minimizado.  

[00:46:12.82] No entanto, eu gostaria apenas de colocar um paralelo para toda a vida. Então 
temos essa palavra, distância social, que é ridícula. Acho que a palavra deve ser substituída por 
distâncias físicas e encontros sociais. Este encontro social que nós cinco ou, não sei quantos de 
nós estamos tendo agora, nos aproximou muito, embora estejamos a quilômetros de distância, na 
verdade, por meio da tecnologia. Então, posso apenas compartilhar que isso não é pesquisa. Não 
há nada a se fazer.  

[00:46:39.85] Posso compartilhar uma única experiência do meu paciente com COVID, da qual 
cuidei na semana passada durante várias noites, já que cobrimos tele-UTI em locais remotos. 
Então o paciente está intubado, paralisado, SDRA. Aparentemente, venho tomando o paralítico 
[INAUDÍVEL]. E eu começo porque ele pode me ver na tela, como vocês na tela da TV, é assim 
que funciona o e-UTI.  

[00:47:05.24] E eu percebi muito rapidamente que eu era o único rosto, rosto humano que essa 
pessoa viu em vários dias, porque todos os outros eram tipo, você sabe, completamente como um 
robô ou como um astronauta. E então comecei a falar. Certo, você está seguro aqui. Isso é o que 
eu faço. E eu disse, aqui. Porque está lá, está a quilômetros de distância daqui. Mas eu disse, 
você está seguro aqui. Você tem uma pneumonia forte. Você está em um ventilador. Você já está 
melhorando. Veremos quando podemos tirar este tubo.  

[00:47:34.54] E pude ver sua frequência cardíaca diminuindo e se acalmando. Mesmo sedado. 
Isso foi muito encorajador. No dia seguinte eu voltei-- então estávamos parando as coisas, sabe, 
voltando para as coisas normais. O próximo chega, eu venho normalmente, nosso plantão 
começa a partir das 18h. Então venho no dia seguinte. E imediatamente, a primeira coisa que 
faço depois de sair, vou diretamente para o quarto dele. Novamente, ele está sozinho. Não há 
ninguém no quarto porque ninguém quer estar naquele quarto.  

[00:47:59.29] E agora, durante o dia, como a gente parou tudo, o pneumologista que vinha de dia 
conseguiu extubar. Ele está meio que oscilando lá. Está respirando 35 por minuto, sabe? Está por 
um fio. Talvez ele vá ser reintubado. E eles estavam preocupados por terem feito isso muito 
cedo.  

[00:48:20.01] Então eu disse, novamente, ele está delirando. Ele realmente não sabe exatamente 
o que estava acontecendo, em um oxigênio de alto fluxo. E eu disse de novo, você está seguro 
aqui. Faça respirações lentas e tranquilas, como no ioga, essas coisas. E ele me vê. E eu posso 
ver isso, disse ele, doutor.  



[00:48:38.02] E eu fiz o que Liouda me ensinou. E ela ensina as doulas e psicólogos, um pouco 
disso o que se chama de sugestão positiva. Mas basicamente, humano, apenas humano, eu me 
importo. Eu me importo com o paciente. Estou fazendo isso com ele como faria com minha 
família.  

[00:48:56.11] No dia seguinte eu venho, ele está melhor. Ele está menos delirante, um pouco. E 
então ele diz assim que eu mostro o rosto. Ei, doutor. Eu fui a única pessoa que ele reconheceu 
porque se lembrou de mim, certo? E então fizemos-- não preenchemos nada. Mas nós passamos 
por isso. Ele é um motorista de caminhão. E era-- obviamente, não quero compartilhar agora 
todas as coisas fascinantes sobre ele. Mas ele é realmente uma pessoa muito fascinante. E 
amanhã ele está [INAUDÍVEL] UTI, certo?  

[00:49:23.08] Então, para mim, não sei como isso o ajudou. Não sei. Pessoalmente, acredito 
como Liouda que isso provavelmente o salvou de uma reintubação. Mas, deixando isso de lado, 
aumentou minha humanidade a ponto de poder fazer isso em um momento muito, muito difícil. 
Então coloque tudo lá como uma espécie de iPhone, iPad, eu tenho intérpretes que podem ser 
usados agora para isso. Ter algo que família, a gente pode comunicar para esse paciente. Você 
não pode tocar o paciente, mas você pode-- desculpe. É tudo o que posso dizer sobre isso.  

[00:49:57.42] CORINNE THUL: Eu acho muito importante, os pontos que você disse, estar na 
UTI é uma crise existencial para os pacientes. Sua existência real é questionada. Eles vão 
conseguir? E então tudo o que pode ser um alicerce e ajudá-los a sentir sua humanidade e que 
eles não estão sozinhos, é uma bela história.  

[00:50:22.44] OGNJEN GAJIC: É uma história verdadeira.  

[00:50:23.74] CORINNE THUL: Sim.  

[00:50:25.02] MICHAEL WILSON: Muito obrigado por compartilhar conosco. Temos talvez 
um ou dois minutos restantes. Podemos terminar com isso. Alguém no painel tem alguma coisa a 
dizer? Acho que vamos simplesmente terminar por aí.  

[00:50:43.93] Eu realmente gostaria de agradecer a todos por se juntarem a nós hoje, a cada um 
dos membros do painel pelas experiências e pensamentos. E você realmente pode ter a sensação 
de que se preocupa com a vida das pessoas que está tratando e com os pacientes da UTI.  

[00:51:01.34] E eu acho que isso continua a ser um tema quente, e realmente espero ver como 
podemos melhorar a humanização dos pacientes de UTI no futuro, tanto entre aspas, "épocas 
normais" e durante as épocas de pandemia.  

[00:51:19.00] E obrigado a todos que estão ouvindo e assistindo. Realmente agradecemos por 
tudo isso. Esperamos que você tenha gostado desta sessão sobre Humanização da Unidade de 
Terapia Intensiva. E aguarde as discussões no Twitter e os outros tópicos que teremos nesta 
Conferência Virtual de Tratamentos Críticos METRIC 2020. Muito obrigado.  


