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Artigo em Destaque
Cuidados paliativos

O verdadeiro mal da velhice não é o enfraquecimento do corpo, é a indiferença da alma.
André Maurois (1885-1967)

Os avanços marcados da Medicina moderna permitiram a cura de muitas situações antigamente mortais, sobretudo
nas doenças agudas. Todos os progressos científicos e sociais alcançados contribuíram para o aumento da
longevidade, originando, sobretudo no mundo ocidentalizado, o fenómeno da emergência das doenças crónicas.
Mas, o facto de se passar a viver mais tempo não implicou que se passasse a viver melhor. As doenças crónicas não
curam, na maior parte das vezes, e prolongam-se por tempo indefinido.
Assume assim especial importância a reabilitação e a medicina paliativa.
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