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"Sobre a criação do mundo, diz uma lenda
o
africana: Olofi, o Senhor que criou tudo
bem e o mal, o bonito eofeio, o claro eo
escuro, o grande e o pequeno, o cheio e o va
zio, o alto e o baixo - criou também a Verdade
e a Mentira. Fez, no entanto, a Verdade forte,
marcante, bela luminosa, e fez a Mentira fraca,
feia, opaca. Ao ver assim a Menti ra,deu :a .e.la:
uma foice com a qual pudesse se defender..A Men.tira sentia inveja da Verdade e queria eliminála. Certa ocasião a Mentira se defrontou com
a Verdade e a desacatou. Brigaram. Empunhan
do sua foice, a Mentira, com um golpe, degolou
a Verdade. Esta, vendo-se sem cabeça, começa
a procurá-la tateando por volta.
Apalpa um
crânio que supõe ser o seu. Com esforço agaj^
ra-o e o arrancando de onde estava coloca-o sc>
bre seu pescoço. Mas aquela era a cabeça da
Mentira. Desde então, a Verdade anda por aí e£
ganando a toda a gente".
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1NTR0VUÇA0

A perplexidade diante do fenômeno da morte fez par
te do meu viver e como profissional sempre estive inquieta com
a facticidade dos pacientes chamados terminais,

independente

mente da moléstia que os levava a esse estado de terminalidade.
Inicialmente essa inquietação assumiu um caráter de
observação do comportamento do pessoal da equipe de

saúde

e

de enfermagem no trato com os pacientes destinados â morte, em
um hospital universitário.

Uma vez declarado o estado de ter

minalidade, os pacientes ficam muito sôs, queixam-se que o mê
dico não vai mais ao seu quarto, a extensão da prescrição mé
dica aumenta e tende a tornar-se repetitiva atendo-se

mais a

cuidados gerais e dieta, no sentido de manutenção da integridade biológica dos pacientes.
Essas prescrições abrangem medidas terapêuticas destinadas à
sedação de dor, hidratação, eliminação, alimentação
extra-oral, melhoria de condições respiratórias,

oral

ou

observações

de sinais chamados vitais como pulso, respiração, temperatura
e pressão arterial e medidas paleativas como

transfusões

de

componentes sangíilneos.
Cada medida prescrita recebe um número

ordinal

ocupa uma linha da folha destinada â prescrição médica,
nando-a extensa em número de itens prescritos.

e

tor-
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Um olhar atentivo para essas prescrições permite ob
servar que um grande contingente desses Itens sao relativos a
cuidados de enfermagem rotineiramente prestados

a

pacientes

acamados - banho, higiene da boca, higiene intima, mudança de
decúbito, exercidos de movimentação passiva, observações
condições da peie, condições circulatórias,
minações fisiológicas,

observações de eli

lubrificação dos lãbios,

que, a rigor, deveriam ser prescritos pelo

de

cuidados esses

profissional de en

fermagem.
Há de se ressaltar ainda que essas

prescrições se

mantêm por vários dias sem alterações significativas em seu oon
teúdo.

A sua extensão, entretanto, parece sugerir que um gran

de número de medidas estão sendo tomadas em relação ao pacien
te terminal.
As anotações médicas relativas às evoluções

clíni^

cas do paciente também são repetitivas, não expressando a ter
minalidade em si e, em geral são do tipo: Faciente nas mesmas
condições ou Condições Inalteradas ou ainda Diagnóstico: manti_
do,

Conduta: mantida.

No que se refere às anotações de enfermagem, o mes
mo pode ser observado, pois são referentes essencialmente aos
aspectos técnicos do cuidado prestado e às funções fisiológi
cas do indivíduo.

Traduzem, portanto, o caráter

funcionalis

ta da instituição, que prevê determinadas tarefas que devem ser
cumpridas e registradas, ao qual o pessoal de enfermagem se adap
ta.
Entre os membros da equipe de enfermagem há ansie
dade

no

momento em que a enfermeira responsável pelo plantão

faz a escala de trabalho dos funcionários, momento esse em que
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é definido quem irá cuidar do paciente terminal que eventualmente ali esteja internado.

Essa situação reflete-se nas ten

tativas de mudança de escala sob as mais variadas alegações e
justificativas.
Os pacientes queixam-se que os elementos da equipe
de enfermagem limitam-se a dar-lhes os cuidados mínimos,

per

manecendo na enfermaria apenas o tempo necessário para tal e,
isto indica a meu ver, a inexistência de uma proposta de apro
ximação a este paciente, de estar-com-ele em sua

situação de

terminalidade por parte do pessoal de enfermagem.

Quando al

guém da equipe se propõe a atuar sob esse enfoque, o faz
iniciativa pessoal e não por que essa seja uma

por

filosofia

do

Serviço.
Minha inquietação teve sempre, durante muitos anos,
um caráter espectante e assumia proporção maior quando perma
necia ao lado de um paciente que já morrera, sentindo que meu
papel de profissional de saúde não se completava sem pensar na
importância que eu deveria dar ao período que antecedia a mor
te.

Ê nesse período de preparação para a morte que

o

papel

do profissional de saúde assume significação.
Entretanto, o que se evidenciava para mim é que,pa
ra a equipe de enfermagem, o momento em que ocorre a morte

é

o momento em que há tecnicamente algo concreto para fazer:

o

preparo e identificação do corpoj o preenchimento e encaminha_
mento de diversos papéis em atendimento à burocracia da insti_
tuição; a guarda e encaminhamento dos pertences do paciente e
a limpeza da unidade que a paciente ocupou.

Assim, consumado

o morrer, i grande o afluxo de funcionários â enfermaria, cada
vim se desincumbindo de parte das tarefas de modo que o

corpo
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dali seja retirado o mais rápido possível.
Há toda lama sincronização do trabalho a ser feito,
havendo um funcionário que chama o elevador,

enquanto

outro

aguarda na enfermaria para levar o corpo colocado numa

maca.

Ã chegada do elevador, a maca é rapidamente introduzida no mes
mo, de modo a não ficar no corredor expondo para os outros pa
cientes a visão da morte.

Esse ritual para tentar

ocultar a

morte no hospital reflete uma ideologia da instituição

lo

cal para cura, para saúde, não havendo espaço para o morrer.
No sistema de comunicação encontram-se outros meca
nismos utilizados para ocultar a morte, já evidenciados por es
tudos nesse hospital*.

Assim, a própria palavra morte ê evi

tada e diz-se que o paciente foi a óbito ou teve -parada card-ta

ca.

Para o paciente terminal são utilizadas as terminologias

PFPT - paciente fora possibilidades terapêuticas; SWAT negati
vo, síndrome de JEC (Jesus está chamando).
Há de se considerar mais uma vez o caráter funcionalista da instituição, pois onde há tarefas claras,

pré -de

terminadas elas são rapidamente assimiladas e cumpridas. Isto
não ocorre quando o paciente vivência sua terminalidade prõx_i
ma onde nada é claro, onde não há possibilidade de operaciona
lização de conteúdos ou de conceitos, onde é impossível se de
terminar o que e como fazer.

* FERREIRA -SANTOS, C.A. - Os profissionais de saúde enfrentam-negam a mor;
te. IN: MARTINS3 J.S. . A morte e os mortos na sociedade brasileira.
São Paulos Hucitec3 1983. 16-29.

5
E interessante atentar aqui para a dinâmica de ações
médicas e de enfermagem que se processam num centro obstétri
co que tem o nascer como pano de fundo.

As equipes

médica e

de enfermagem têm bem presente e definida sua atuação.

Assim,

na admissão de uma parturiente, o pessoal da equipe sabe quais
as tarefas a serem realizadas, as técnicas a serem executadas
com a parturiente, os cuidados de enfermagem a serem prestados,
assim como o pessoal que atua no berçário sabe exatamente co
mo proceder com o recém-nascido.

Apenas uma situação, entre

tanto, pode provocar a quebra dessa sintonia e causar
forto na equipe: se a morte ocorrer nessa situação

descon

tida como

de vida', se isso ocorrer, as tarefas não são explícitas,

sur

gem conflitos entre médicos e enfermagem sobre quem irá comu
nicar a morte do recém-nascido á mãe ou da mãe aos familiares.
Todos se concentram nas tarefas a serem realizadas de modo

a

afastar a morte de um mundo onde ela ousou se fazer presente.
o nas

Esses dois momentos da existência humana

cer e o morrer - têm sido tratados como exclusivos e merecido
atenção diferente por parte do pessoal da área de saúde.
Desta forma, como não há normas claras ou

modelos

de assistência ao paciente terminal, a equipe não sabe

exata

mente o que fazer e a tendência é deixar o assunto para discu
tir depois, produzindo um tipo de morte social para o paciente.
Diante de tantas dificuldades nessa área é que ini
ciei desde 1983, a abordagem do tema da morte e o

relaciona

mento com o paciente terminal em uma unidade dos programas das
disciplinas de Fundamentos de Enfermagem e Instrumentos Bási
cos de Enfermagem, ministradas a alunos do segundo e primeiro
anos do Curso de Graduação em Enfermagem.
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Essa vivência possibilitou-me consolidar o que vi
nha observando e lendo sobre o fato de os profissionais de saú
de não considerarem que estão sendo preparados para lidar tam
bem com a morte assim como com a manutenção da vida.

Quando as

tentativas para preserva—la não sao bem sucedidas, configuran
.y

do-se a ideia de morte expressa através de um paciente
nal, os profissionais de saúde não sabem o que fazer,

termi
como se

isso não lhes dissesse mais respeito.
A concepção de profissional de saúde com o

objet^L

vo de manutenção da vida é passível de observação jã no primei
ro ano do curso.

Percebi que ela jã se instalara pela reaçao

dos alunos quando propus que conversássemos sobre a morte e so
bre o relacionamento com o paciente terminal.
Assim, quando entre outros aspectos da comunicação
coloquei a comunicação com o paciente ã morte como um dos te
mas de apresentação de trabalho de grupo, houve murmúrios
classe e alguns mais enfáticos inqueriram-me se era
a substituição do tema.

na

possível

No momento da divisão da classe para

estudo dos diferentes aspectos da comunicação, nenhum grupo es
pontaneamente selecionou

o referente ao paciente terminal, sen

do necessário que a classe acabasse optando por um sorteio pa
ra indicar os alunos que pertenceriam a esse grupo.
Apesar do critério de sorteio adotado houve pedidos
de mudança e, quando tive o primeiro encontro com esse

grupo

para expor os objetivos, a dinâmica de trabalho e a bibliogra
fia, encontrei alunos tensos, pouco participantes, visivelmen
te contrariados com a tarefa que teriam pela frente,

Os de-

mais colegas que estudavam outros temas, iniciaram brincadei
ras do tipo Não queremos nem chegar perto de vocês ou Você ê do
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grupo da morte, vai para longe de mim.

Ã medida que prosseguiam nas leituras e nas discus
sões os alunos foram se descontraindo e se interessando
assunto.

O entusiasmo foi sensível para os demais

pelo

colegas e

os alunos que haviam solicitado troca de grupos passaram a so
. licitar inclusão.

Foi o grupo que mais leu, mais

explorou e

mais solicitou a presença do professor durante a fase de pre
paro do trabalho e o entusiasmo era intenso.
No dia da apresentação, pela ordem dos trabalhos, o
tema da morte foi o último a ser exposto.

Após a exposição dos

temas que o antecederam, as discussões foram mínimas quando se
abriu para debates; a classe parecia preocupada em cumprir as
tarefas rapidamente e o intenso calor, o ruído de um ar

con

dicionado insuficiente para amenizã-lo e o fato de ser uma tar
de de sexta feira, quando os alunos residentes fora da cidade
vão para suas casas, pareciam contribuir para o clima de pressa.
Para surpresa minha, quando o grupo iniciou a apre
sentação do tema relacionado ã morte, a expectativa era gran
de: alguém desligou o ar condicionado para eliminar o

ruído,

alunos sentados no fundo da sala achegaram-se mais à frente e
houve absoluto silêncio durante a apresentação.

Quando

essa

foi encerrada, afluíram à mesa grande número de questões para
debates de modo a estender a duração da aula por 90 minutos.
Os alunos do grupo, satisfeitos ccm o trabalho rea
lizado, continuaram a solicitar leituras e discussões, não se
observando mais a rejeição inicial ao tema.

Essa experiência

veio acentuar em mim a idéia de que é possível que se deixe de
tratar a morte como oposição â vida, mas como parte inalienável
da temporalidade de cada vim de nõs enquanto seres

que somos,
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destinados à morte1.
No prosseguir de minha trajetória, passei a

olhar

atentivamente para uma cena que faz parte do mundo-vida desse
hospital.

Assim é que no momento da morte uma equipe é mobi

lizada para proceder ã reanimação do corpo: essa equipe rece
beu o nome de SWAT, inspirada no seriado de televisão.do mes
mo nome.

Quando a reanimação do corpo ê inviável, essa

pe se afasta de modo rápido e uniforme, como se

equi^

houvesse

um

acordo mútuo para abandonar o local quando o corpo não respon
de aos estímulos de reanimação.
No caso de paciente terminal,

ele é

designado pe

la equipe médica como SWAT negativo e essa informação é rece
bida e decodificada pela enfermagem como: não hã nada a fazer,
não acionar a equipe SWAT caso o paciente "pare".
O significado do conteúdo dessa mensagem

i

claro

para os membros da equipe de enfermagem e, durante a passagem
de plantao — momento em que a equipe que deixa um plantão

ccrrtuni—

ca para a que inicia seu turno de trabalho todos os fatos ocorridos com os pacientes internados numa clínica - a mensagem é
emitida, por exemplo, da seguinte forma: 0 608-4 continua nas
mesmas condições , SWAT negativo.

Esses números significam, res

pectivamente, o número da enfermaria e do leito e o SWAT nega
tivo contêm a mensagem da terminalidade.

A omissão doneme do

paciente, entretanto, não ê um privilégio dos terminais

mas,

em geral, ê uma conduta adotada para com todos os pacientes.

1 HEIDEGGER, M. - EI posible "Ser Total" del "Ser Ahi" y el
. El
Ser y_____
el
"ser" relativamente a la muerte. In:
_________
tiempo. 6a. ed.. Tradução de José Gaos. México, Fondo de
Cultura Económica, 1974, pâg. 268-291.
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Do caráter de observação inicial, passei a ler so
bre o assunto e foi gratificante verificar o grande número de
autores que vêm se dedicando ao estudo do tema da morte e

da

assistência aos pacientes terminais, número esse em fase cres
cente no momento presente;- esses autores com as mais diversas
• formações profissionais, abordam o assunto sob várias óticas,
utilizando metodologias as mais variadas, cada qual dando sua
contribuição.
A divulgação desses estudos tem sido feita

sob

a

forma de livros, edição de Anais de Encontros ou

Seminários,

artigos em jornais, peças teatrais, programas de

televisão e

periódicos nacionais e estrangeiros; inclusive há -um periódi
co norte-americano específico do tema - OMEGA - American Journal
of Death and Dying, editado a partir de 1971.
As publicações desses autores estão
no Anexo I.

referenciadas

A consulta â literatura, todavia, não satisfez mi

nha inquietação.
Um grande contingente desses autores ê de origem nor
te-americana e, portanto, os estudos realizados contam
revelamento do diagnóstico pelo médico ao paciente,
a fase terminal explícita para ambos.

com o

tornando

Nesse caso, no relacio

namento que se estabelece entre um profissional e o

paciente

terminal não existe o elemento velador do diagnóstico.
No Brasil, a situação ê diferente.

O paciente ge

ralmente não conhece o diagnóstico de sua doença ou mesmo par
te dele enquanto paciente terminal e o seu relacionamento com
um profissional de saúde fica condicionado a uma sucessão

de

mentiras e racionalizações atê atingir um ponto insustentável
onde o diálogo não ê mais possível.
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Percebe-se também uma tendência em tratar do assun
to da morte e dos pacientes terminais de acordo com as especia
lidades médicas, ou com a fase em que o indivíduo se encontra
dentro do que se chama ciclo da vida.

Assim, encontram-se ar

tigos que tratam da Morte em Fediatriay Morte na Infância, Mor_
■ te em Unidades de Terapia Intensiva ou ainda

Morte em pacien.

tes portadores de determinadas patologias^ Morte em

enferma

rias de geriatria, Morte Fetal, sugerindo que o morrer pode as
sumir características específicas.
Desta forma, a leitura da bibliografia foi

dupla

mente produtiva por possibilitar maior conhecimento do assun
to e aumentar a minha inquietação quando sentia que

o centro

vital do tema não fora atingido e o paciente terminal continua
va a se apresentar de forma obscura, velada.
O momento seguinte consistiu na participação em even
tos que de alguma forma tratavam do tema da morte,

incluindo

Palestras, Seminários ou Encontros onde trabalhos eram
gados e discutidos.

divul

Novas inquietações surgiram, pois, intrj.

gavam-me as abordagens metodológicas desses trabalhos

que na

proposição de respostas sobre o assunto, não respondiam porém
à premissa maior,o des-velamento do paciente terminal.
As leituras e a participação nesses eventos encora
jaram-me a continuar.

Elaborei um plano de trabalho,

utili

zando a metodologia científica das ciências naturais, que tor
nasse possível chegar

ã proposta de um modelo de assistência

de enfermagem ao paciente terminal.

Entretanto, à medida que

me aproximava desse paciente e das pessoas da equipe que ocra ele se re
lacionavam

de alguma forma, sentia a complexidade do

pacien

te em sua situação de terminalidade e comecei a recear que for
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mulas não se adaptariam a esse tipo de estudo e que meus ques
tionamentos mais profundos não seriam atendidos.
Minha proposta de aproximação continha basicamente
uma proposição de relação de ajuda com o paciente

terminal e

a grande dificuldade se fez sentir: Como ajudar se não conhe
ço a quem estou ajudando?

Naturalmente que esse foi um trajeto longo até que
a pergunta orientadora se propusesse de forma clara, mas quan
do ela se propôs, percebi a necessidade de uma trajetória que
procurasse responder o que é isto, ser o paciente 'terminai?
0 que é isto, estar vivenciando a finitude -próxima?
isto, conviver com a ideia de morte iminente?

0 que é

0 que é

isto,

o morrendo?

É esta perplexidade que permite una relação de distância pa
ra ver que as coisas são cano elas são e não de outra forma; a perplexida
de ê úma disposição através da qual e pela qual o Ser se desdobra.
A questão orientadora

0 que é isto, ser o paciente terminai

implica numa relação de estranheza que pede uma resposta à questão; nessa
resposta existe uma trajetória de modo que esse isto possa depois ■ • ser
habitado tomando-se familiar.

.

A trajetória mais indicada seria aquela que pudesse clarear,
iluminar a terminalidade cano fenâneno e minha inquietação assume outra
configuração: Como é o paciente que está vivenciando sua situação de ter—
minalidade?

Quais são suas expectativas, seus sentimentos, suas emoções?

Minha aproximação do paciente foi então tomando outra forma
e senti-me menos oanpramissada en acertar, an proporcionar-lhe alguns mo
mentos melhores ou em fazê-lo sentir-se apoiado.

De uma proposta inicial

2 TÃPIA, L.E.R. - Método em fonomenologia. IN
MARTINS, J. e col.-Tg.
mas fundamentais de fenomenoloqia. São Paulo, Ed. Moraes,1984, pag.
69-74.
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de relação de ajuda, passei a uma proposta de "compreensão"3'4.
Do compromisso inicial ccm um trabalho que se propunha

a

ajudar passei a um compromisso com o paciente terminal no sentido de "con
preendê-lo" an sua terminalidade e conhecer cxxno ela se apresenta
ra ele.

pa

Para essa trajetória não haveria hipóteses, não me propunha mais

a desenvolver modelos de assistência; propunha-me a ver como se mostra es
se ser cuja finitude ê próxima.
A busca de una metodologia que possibilitasse minha aproxi
mação do paciente terminal mais livremente, procurando vê-lo em sua termi
nalidade, penetrando em seu mundo, levou-me ao método fencmenolõgico.
A fenomenologia trata de descrever os fenômenos

tais

eles se apresentam e significa discurso esclarecedor a respeito

ocmo

daquilo

que se mostra por si mesmo; ccmo ciência do rigor a fenomenologia procura
examinar a experiência humana de uma forma rigorosa.
No percurso dessa trajetória, buscando penetrar no inundo do
paciente terminal, estava diante de uma interrogação

sobre a questão do

Ser, questão essa inseparável da inquietação humana e que norteou o pensar
Heideggeriano 5.
Esse caminho leva o pensar a dar um passo atrás, ao impensa
do e coloca em questão todo o pressuposto, evitando cautelosamente a preten

3 BICUDO, M.A.V. - Prefacio.IN
MARTINS3 J.j BICUDO3 M.A.V.
Estudos
sobre existencialismo3 fenomenologia e educaçao. São Pauto3 Ed. Moraes3 19833 pag. 7 a 16.
4 FORGHIERIy Y.C. - Fenomenologia3 existência e psiooterapia. IN
FOR
GHIERI3 Y.C. e cot. Fenomenologia e psicologia. São Pauto3 Ed. Cortez3 19843 pãg. 11-33.
5 HEIDEGGER3 M. - Necesidad3 estructura y preeminenoia de ta
pergunta que interroga por et ser. IN:
____________
Et ser y et ______
tiempo. 6a. ed. Tradução de José Gaos. Mexioo3 Fondo de Cul
tura Económioa3 19743 pag. 11-25.
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são de oferecer soluções prontas.

No lugar da consciência pura,

do

eu

transcendental, Heidegger parte da vida na sua facticidade no mundo, da vl
da que ê em última análise histórica e se compreende historicamente.
Sob essa ótica, o paciente terminal é a de um Ser-aí, e esta
ria aguardando a morte enquanto possibilidade para todos nós e, mais próxi
ma para ele, dada sua facticidade - ter contraído a moléstia que o está le
vando para a morte.
Ê necessário que esse Ser-aí seja compreendido em termos
sua existência, cuja questão se inicia oom o aspecto ôntico do

de

Ser-aí

e,

nesse sentido, precisa ser compreendido an termos de sua temporalidade.
A estrutura fundamental do paciente terminal ccmo Ser-aí reve
la-se ccmo a de um ser-no-mundo que é indicado, decomposto an seus
sos momentos.

diver

Ele está inserido no mundo de contradições factuais" e, por

tanto, ê um ser-aí-no-mundo; sua doença é uma facticidade não só

do seu

corpo mas desse mundo também.
Para a compreensão da existência do Ser-aí enquanto Ser-aí no-mundo, é preciso analisar a existência cotidiana, isto é, de estar sem
pre no mundo e com os outros, pois, existir é Ser-no-mundo-ccm-os-outros o
que significa que a existência é sempre pessoal, porém situada num oantex
to de outros6.
O paciente terminal enquanto Ser-aí-no-mundo tem sua existên
cia dependente das suas relações com o ambiente das coisas e com outras
pessoas e, portanto, sua existência é uma existência ocmpartilhada.

Ele

existe, portanto, com os objetos do seu redor, e seu mundo é o lugar onde
está junto ccm essas entidades e oom outros Seres-aí.

6 HEIDEGGERt M. - Todos nós • • • ninguém. Tradução de Dulce Mara CritelVi
São Paulo, Ed. Moraes, 1981^ pag. 9-58,
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Penetrar nesse mundo do paciente terminal, cuja exi£
tência passa a ser compartilhada com objetos e pessoas que tra
balham em um hospital, e compreende-lo nesse mundo é a propos»
ta deste trabalho.
O acesso aos pacientes que constituem os humanos des
te estudo não sofreu qualquer contestação por parte da equipe
medica e foi possível me aproximar desses pacientes terminais
diariamente por várias semanas sem que o pessoal da Clínica se
apercebesse disso ou se o fez, viesse a inquirir-me

sobre

o

motivo de minhas visitas.
Este fato caracteriza a situação de solidão
ciente terminal como ser ôntico na enfermaria, como
simples e objetivada que ocupa um leito.

do pa

presença

A equipe

por vê-lo

como entidade, nao está atenta para sua existência enquanto Ser-aí e, por
tanto, nao pode interessar-se por seus relacionamentos com ou
tras pessoas.
Essa situação nos remete ao início desse

capítulo

quando me referi ao paciente terminal, designado como SWAT ne
gativo, freqíientemente deixado só ou ccm seus familiares, des
toando dos objetivos da Instituição.
Esse paciente terminal, em geral, não é

informado

de seu diagnóstico e prognóstico pela equipe médica; a
lia recebe alguma informação

famí

na pessoa de algum familiar (um

dos filhos, o marido, a esposa, um irmão, o pai ou a mãe).
A terminalidade não ê explícita para o

paciente e

nos casos em que suas questões sobre seu diagnóstico são mui
to insistentes e consistentes, ê comum que a equipe,

através

do médico residente faça um pedido de consulta â clínica psi
quiátrica do hospital; desta forma, um residente de

psiquia-
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tria vem atender o paciente e, apõs uma avaliação, se

julgar

oportuno revelar-lhe o diagnóstico, o faz.
Os resultados dessa conduta têm-se revelado desas
trosos e o paciente tende a apresentar agressividade para com
toda a equipe, fazendo muitas solicitações, provocando
tuaçao de descontrole na equipe de enfermagem.

uma si

Por alguras ve

zes tive oportunidade de presenciar essa situação quando
solicitada pela enfermeira para conversar com

esse

fui

paciente

que se tornara difícil, essa qualificação era dada pela pessoa
que me fazia a solicitação.
Quando iniciei minha aproximação ao paciente termi
nal, penetrando em seu mundo, procurando des-velã-lo tinha co
nhecimento de todo esse contexto e de que não havia
de equipe que o assessorasse.

trabalho
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XI.

A TEMFORALIPAPE VO AUTOR

(tendo sido, sendo, vindo a ser)^

Ê inevitável na temporalidade de cada um de nos que

nos deparemos com a morte.

Nesse encontro, iniciam-se os ques

tionamentos sobre a natureza da vida e da morte, suas

indaga-

ções e implicações.
Para mim, essa deparação iniciou-se muito cedo, não
por ter sofrido perda de familiares mais diretos, mas por

ter

vivido minha infância num tempo onde a morte, assim como o ve
lar do corpo ocorriam em casa; era também um proceder
o hábito de se levar crianças a velório.

Pertenço,

natural
portanto,

a uma geração de crianças às quais não se ocultava o morrer, às
quais se permitia participar dos rituais que envolvem a morte em
nossa cultura, às quais cabia o dever e o direito de

carregar

um caixão quando o mçrto em seu interior era uma criança.
Nesses encontros com a morte em minha infância lem
bro-me que ficava muito atenta às expressões faciais dos

fami

liares, imaginando como estariam se sentindo, como traçariam sua
trajetória sem a pessoa que morrera.
coisas que pertenciam ao morto.

Preocupava-me

também as

Que seria feito delas?

Natu—

7 CRITELLI, D.M. - Ontologia do ootidiano ou restate do Ser: poética Hei
MARTINS,X. e col. - Temas fundamentais de fenodeggeriana. IN:
menologia. Sao Paulo, Ed. Moraes, 1984, pag. 23.
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ralmente que essa preocupação se atinha a coisas materiais, ao
que lhe havia pertencido em vida e indagações outras

não

cia

ras para mim na ocasião.
Hoje eu diria que minha indagação se traduziria numa
questão: Quem foi. ele?.

Assim, penso que minha aproximação ao tema da morte
não ooorreu em um momento, mas num suceder de momentos

em que

ela se apresentava a mim de forma mais ou menos direta.

Penso

também que minha indagação em saber: Quem foi ele?, ccntinha una
preocupação em saber Como foi sua existência? e como ela se fez
sentir para os familiares.
Os anos se sucederam e a opção por uma formação pro
fissional foi a enfermagem.

Nesta época era bastante claro pa

ra mim o meu desejo de cuidar de pessoas doentes. Lenforo-me ■ que
meus pais, sabendo-me uma pessoa que não gostava de

maus odo

res, resolveram pôr-me à proua conseguindo um estágio voluntá
rio em um pequeno hospital-geral da cidade onde morávamos.
Embora desconhecendo o que era enfermagem vi-me den
tro de um hospital e comecei a inteirar-me como era esse mundo,
o que significava viver nele e, apesar de ter sido difícil en
frentar os maus odores, esse mundo, de alguma forma, me fasci
nava.
Não creio que seja por acaso que eu me lembre muito
claramente de dois momentos em minha vivência nesse mundo, expressos por duas cenas.

A primeira, a de um jovem casal muito

feliz com o nascimento de seu primeiro filho e eu ali, meio atur
dida por ter presenciado um parto, sentido que estava "ocm" eles
em sua alegria.

A segunda, a de uma jovem senhora, que grita

va muito de dor e ocupava um leito de uma grande enfermaria;

os
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demais leitos se achavam sempre vagos e as pessoas pertencen
tes ao quadro do hospital comentavam: Ela grita de dor.

Vai• mor.

rer. Nem adianta ir lá, não há mais nada que se possa fazer.

Essa senhora estava sempre só, sempre gritando e por várias ve
zes eu me aproximei dela para conversar.
Nada posso dizer dos conteúdos dessas
que não houve retenção.

conversas por

Entretanto, sei que o que ficou

é a

certeza de que não era impossível transpor a porta daquela en
fermaria e que era possível estar-com-ela em sua tristeza.
Hoje, revivendo esses fatos para me posicionar dian
te de um tema de tese, percebo que os dois momentos citados di
zem respeito à vida e morte, como se intuitivamente eu houves
se percebido a inalienabilidade dos dois fenômenos.
Tornei-me enfermeira graduada pela Escola de Enfer
magem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo

em 1968

e como resultado da formação profissional na área de saúde, in
corporei a informação dada de que todas as ações visam a pre
servação da vida e, em conseqúência, quando bem sucedidas, sicj
nificam o sucesso do profissional.

A constatação da morte imi

nente significa um fracasso.

Este discurso,todavia,não ê

um

discurso claro ou explícito.

Ele ê implícito nos conteúdos pro

gramáticos e que evidencia toda a preocupação de atuação den
tro de relações causais, características do método das
cias naturais.

ciên

Assim, se há doença, vamos atuar para curá-la

e devolver o indivíduo à sociedade.
Enquanto aluna de enfermagem não me apercebi da foi:
ça desse discurso e, gradativamente, se cristalizava para mim
a concepção

de

que

seria

to, de preservação da vida.

profissional da saúde e,

portan
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Ressalta-se que nessa época, as técnicas de reani
mação cardíaca para os casos em que o coração parava eram ensi
nadas aos alunos de medicina e de enfermagem e desses,

espera

va-se que agissem com prontidão para reanimar um organismo cu
jo coração tivesse parado e que viesse a morrer.

As

unidades

de terapia intensiva começam também a surgir no mundo do hospi.
tal caracterizando uma situação onde todos os recursos tecnoló
gicos e humanos são utilizados para preservação da vida. As e^
colas de enfermagem desenvolveram-se segundo o modelo das esco
las médicas e segundo o referencial organicista.

Mesmo quando

a formação humanista inicia sua penetração nas escolas de

en

fermagem através das disciplinas do domínio das Ciências Huma
nas, sugerindo ao profissional um elo, uma relação de ajuda en
fermeiro-paciente, persiste a ênfase na vida, pois na morte do
paciente ocorre ruptura desse vínculo que ê sentida pela enfer
meira como um sentimento de fracasso.
No primeiro ano do curso, a concepção de profissio
nal de enfermagem preocupado com a vida jã se instalava e hoje
apercebo-me disso ao lembrar de um episódio: ao fazer uma pro
va prática que consistia em dar um banho em um paciente acama
do, o mesmo morreu mal eu iniciara o procedimento do banho. Du
rante muito tempo fiquei me perguntando:

0 que eu fiz de er

rado nesse banho que levou o paciente ã morte?

Tal episódio fez gerar em mim um sentimento de cul
pa, de inaptidão, de falha como profissional de saúde em poten
ciai.

Foi meu primeiro contato com a morte no hospital

e que

diferia muito dos contatos que tivera com a morte antes

do in

gresso na escola de enfermagem.

Era uma morte solitária porque

indesejada, porque incompatível com os propósitos da Instituição.
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& chamada urgente de um mêdico-plantonista acorreu
um médico jovem, de gestos calmos, que após examinar o pacien
te e constatar o óbito, apercebeu-se de minha estreia como alu
na, diante da morte e disse-me que a essa, outras muitas se se
guiriam, que aquele paciente estava muito mal e que a morte fo
•ra o melhor para ele.

A sensação de haver cometido alguma fa

lha foi amenizada, mas suas palavras gravaram-se em mim.
Até minha graduação foram muitos os momentos em que
me deparei com sofrimento e morte de pacientes e se instalou em
mim uma questão vital: 0 que o mundo do hospital estava fazen
do com o ser, uma vez que se ocupava apenas de seu

organismo?

Poderia dispor desse ser como se percebia claramente
portamentos do pessoal da equipe?

nos com

0 exemplo mais marcante des

se meu questionamento foi o de uma paciente de aproximadamente
50 anos que havia se submetido a uma cirurgia para retirada do
u t e ro.

Eu cursava o segundo ano e estava escalada para cuidar

dessa paciente, já prestes a receber alta hospitalar,

No

dia

de sua ida para casa, ela chamou-me e com cautela, em voz bai
xa, disse-me, como se desculpando de sua ousadia:

— "Minha fia, quero faze uma -pergunta, mas não quero que
me teve a már, é sS pra eu sabe o que falá pro marido quan
do chega em casa: do q-ue foi que me operaram? tiraram argu
ma coisa de mim, dos meus miúdo? "

Confesso que fiquei aturdida com a pergunta e com a
redução orgânica dessa senhora feita pela equipe, enquanto ser.
Uma vez graduada, numa situação que envolvia a mor
te, perdi meu primeiro emprego, pois uma criança morrera por ne
gligência do atendimento e, como enfermeira, entendi que deve—
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ria apurar as responsabilidades.

Podia aceitar a morte

como

trajetória de vida mas não podia aceita-la por negligência. Foi
quando fui convidada para docência na Escola de Enfermagem de
Ribeirão Preto-USP, em 1969, na Disciplina de Fundamentos

de

Enfermagem, onde exerço minhas atividades de professor-assistente.
Como docente, fiz habilitação em enfermagem de Saú
de Pública, por ser a única possibilidade então existente. Du
rante esse curso de um ano, entre outras atividades, tínhamos
a de orientar gestantes e mães nas áreas de pré-natal e pueril
cultura.

Eram orientações gerais de enfermagem, incluindo no

ções de saúde e dos recursos que se dispunha para sua manuten
çao.
A técnica de orientação vigente era a de grupo, bas
tante recomendada e incentivada pela literatura, como sendo a
que proporcionava maior rendimento em menor tempo.
Entretanto, eu não conseguia seguir essa norma de
orientação e optava sempre pela orientação individual
gestantes e mães que me possibilitava

senti-las, saber um pou

co do seu mundo e estar-com-elas-nesse mundo durante
em que estivéssemos juntas.

dessas

SÓ assim era capaz de

o tempo
compreen

dê-las e fazer-me compreender.
A habilitação em enfermagem de Saúde Pública

foi

decisiva para perceber a minha preocupação com o Ser do homem
na sua facticidade, sendo-no-mundo—com-os-outros, numa
tência compartilhada.

exis
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III - 0 MORRENVO

Em minha proposta de estudo de tornar manifesto,de
revelar o paciente que estã vivenciando sua terminalidade pró
xima, de compreendê-lo,

éra necessário que o paciente se mostras

se a mim. Compreensão ê concebida não como alguma còisa a ser
possuída, mas como um modo de ser-no-mundo. É ontologicamen~
8
te fundamental e anterior a cada ato da existência .
O homem procura essencialmente a proximidade e é. por
ela que o mundo e os entes a ele se mostram. Ê a faculdade de
desafastamento, exercida pelo Ser-aí em seu cuidado cotidiancy
que nos revela

o

ser-em-si do mundo verdadeiro, isto

é,

do

ente do qual o Ser-aí, enquanto existe, estã sempre-jã presen
9
te .
A linguagem é o ponto de união entre o Ser q ue se
manifesta, se des-vela e o homem, que, caracterizando r se por
seu comportamento de abertura,o cap±a.

O que dã ao homem con

dição de falar, é o fato de que ê um ser de presença^.

8 - PALMER3 R.E. - Heidigger ’s contribuition to Hermeneutics in Being and
T-ime. In:

Hermeneutics. Evanstor 3 Norhtwesteim University

Press3 1969 pg.131.
9 - BEAINI3 T.C. - Ã escuta do silencio. São Paulo3 Ed.Cortez3 19813pg.40L
10 - Tbidem pg.17
11 - Ibidem pg.27
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O fundamento ontológico-existencial da linguagem é
o discurso. O discurso é a articulação daquilo que é compreen
sível. A linguagem ê o discurso pronunciado, o falar, e o dis
curso é constitutivo da essência do homem que se define como o
12
ente da linguagem . O falar e a linguagem como discurso pronunciado.
O paciente terminal mostrou-se a nós através de sua
fala, de seu discurso pronunciado e do discurso do silêncio,.pois
o ouvir e o silêncio são momentos do discurso que possibilitam
ao homem uma compreensão do que o Ser lhe diz.

3 - EncontAoA com pa.clen.te5 teJimí.neu.6.

Mantive encontros com pacientes terminais que pas
so a transcrever. Esses encontros foram mantidos até que ocor
resse a morte no hospital ou em casa. Ao término de cada encon
tro anotava o ocorrido durante o mesmo.

Encontros com Marlene
Dia

09/05/84

Início: 10:40 ha. .

Término: 11:30 hs.

Cheguei na Clínica e tomei conhecimento do quarto
onde Marlene se encontrava.
Entrei no quarto e me dirigi a ela. Não conhecia a
12 - BEAINIj T.C. - À escuta do silêncio.São Paulo, Ed.Cortez,1981. pg.61.
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paciente pessoalmente, entretanto sabia, pela sua irmã, de sua
doença e diagnóstico.
Tinha conhecimento (também através de sua irmã) de
alguns fatos ocorridos com Marlene: que sua idade era 28 anos, dois
filhos menores, o marido a abandonou há algum tempo e depois re
tornara e que havia cursado até o 29 ano de Biologia.
Tinha também um conhecimento de seu mundo: família
com vários irmãos, aparentemente muito unidos e com convicções
religiosas: frequentam muito a igreja católica e são menbros pra
ticantes de movimentos da igreja.
Marlene aparentemente cochilava e conversei com a cu
nhada. Soube que os familiares estavam se revezando de modo que
havia sempre alguém com ela. Disse-me também que iria para ci
rurgia no dia seguinte (seria a 7- cirurgia em um ano)e que es
tava com muita dor.
Quando Marlene abriu~os olhos eu me aproximei e me
apresentei. No início, percebia-a reticente, de poucas, palavras,
queixando-se de muita dor. Apresentava soluços e um "olhar in
quisidor" .
Perguntei sobre seus filhos e ela respondeu que es
tavam bem. A seguir, foi estabelecido o seguinte diálogo:
E- Vooe tem visto seus filhos?
P- Sim3 no domingo.
E- Vooe tem vontade de ve-los novamente?
P—Por enquanto nao.
E- Este quarto onde vooe esta agora está bem para. você?
E = Enfermeira.

P = Paciente•
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P- Sim.
E- 0 que mais a incomoda?
P- A dor.
E- Como ê sua dor?
P- Ê constante. Estou cansada.
E- Eu entendo.

Você tem razão em estar cansada.Que cirurgia vo

ce farã amanha?
P- Será uma cirurgia -para ver se retiram a dor. Mas nao ê certeza que darã certo.

Vou arriscar. Ê preciso arriscar.

Nesse tempo, a cunhada referiu-se a Deus como quem
poderia proporcionar a possibilidade de tudo dar certo.

E- Voce precisa de alguma coisa que eu possa ajudar?
P- Queria um pouco de agua.

Dei-lhe a água, ajudando-a a erguer um pouco o tó
rax para que pudesse deglutir. Marlene agradeceu com um sorri
so. Perguntei-lhe:
E- Posso fazer mais alguma coisa por você?
P- Não 3 obrigada.
E- Passarei amanha para te ver3 esta bem?
P- Sim.
E— Poderemos conversar se você quiser. Passo amanhã.
P- Esta bem.
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Análise da situaçao vivida:

Poucas palavras nesse primeiro encontro.
Quando ajudei a auxiliar de enfermagem n a coloca
ção do soro endovenoso percebi que esse fato facilitou um pou
co a aproximação. Senti que me tornei menos estranha a ela.Quan
do ajudei-a a tomar água, este sentimento de estar sendo mais
aceita ocorreu novamente.
Quando o encontro estava para se encerrar, Marlene
esboçou um sorriso, o rosto jovem, desanimado,sofrido e olhos
refletindo medo.
Despedi-me prometendo voltar no dia seguinte antes
da cirurgia.
Retirei-me da enfermaria e retornei com uma ampola
de vaselina para seus lábios que estavam bastante ressecados.
Despedi-me novamente e fui embora.

Dia 10/05/1984

Inicio: 9:00 hõ.

Término: 9:30 hs*

Ao chegar à enfermaria, Marlene estava em "choque
pirogênico " * com 399C de temperatura. Cumprimentei-a e ela re
conheceu-me.
Disse estar "com tremedeira" e que era muito desa* Choque pirogênico - reação provocada geralmente por impureza do soro,ca
racterizada por aumento de temperatura e tremor intenso.
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gradãvel.
E- Como passou a noite?
P- Bem.
E- E a dor 3 como esta hoje?
P- Estou bem hoje.

Seu olhar estava "parado" e interrogativo.Refletia
medo. Apresentava cianose de extremidades.

E- Você vai operar hoje?
P- Sim (respondeu imediatamente).
E- Animada?
P- Sim.

Apresentou vómitos, ajudei a amparã-la fisicamente
e a fazer sua higiene após o vómito.
Quando coloquei a mão em sua testa para avaliar sua
temperatura, o fiz de modo demorado intencionalmente.

E- Logo hoje3 que voce esta sem dor3 veio essa "tremedeira"?
P- Pois ê.
E- Voce precisa de alguma coisa?
P- Acenou negativamente com a cabeça.
E- Vou embora agora.
rurgia.

Vou procurar saber de você depois da ci

Volto amanhã.
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P- Esta bem.
E- Quer algum recado para sua irmã?
P- Não.

Análise da situação vivida:

Apenas esboça sorrisos. Não contatuou com

a

famí

lia que estava no quarto. Seu olhar refletia preocupação

e per

corria o quarto, ao seu redor. Poucas palavras.

Dia 11/05/1984

Wao marquei a hora

Quando cheguei, Marlene cochilava. Uma auxiliar de
enfermagem estava no quarto.
Marlene abriu os olhos e cumprimentou-me.Nao havia
familiares com ela nesse dia.

E- Como foi a cirurgia?
P- Bem.
E- Sentiu alguma melhora?
P- Ainda ê cedo para dizer.

Continuou a "cochilar".
A auxiliar de enfermagem disse que a pedido do Dr.
X, os familiares não viriam, "pois a paciente ficava mais tran
qtiila sem eles".
Marlene abriu novamente os olhos.
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E- 0 seu pessoal estava te incomodando, Marlene?
P- Não.

Fechou novamente os olhos.
Após algum tempo, apresentou expressões de dor (ge
midos) e solicitou ajuda para urinar.
Ajudei-a e perguntei:

E- Você sabe se sua urina esta sendo guardada para exame?
P- Sei. Esta.

Guardei a urina e, ao retornar, encontrei-a de olhos
fechados.

Quando abriu-os, eu disse:
E- Vooe precisa de alguma coisa? Posso ajudar em alguma coisa?
P- Nao. Muito obrigada.
E- Por nada. jã vou então.

Volto 2- feira para vê-la.

P- Tchau.

Dia 14/05/1984

Não anotei a hora

Ao entrar na enfermaria encontrei Marlene acordada.
E- Bom dias Marlene.
P- Bom dia.
E- Como voce esta?
P- Vomitei muito hoje e ontem.
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E- E a dor, como estã?
P- Tem do-ido muito.
E- Como foi seu domingo?
P- Bom.
E- Veio muita gente te ver?
P- Não.
E- E seu filhos?
P- Vieram ontem.

Estava no quarto uma cunhada de Marlene que mostroume um presente que a filha de Marlene trouxera (havia sido o do
mingo do dia das mães).
A cunhada disse:
- Marlene agora quer quatro coisas: cerveja, tange
rina, sorvete de limão e coca-cola. O médico autorizou,menos a
cerveja.
Marlene disse à cunhada:
- Vê se dã para trazer o sorvete hoje.
Perguntei:

E— Como passou a noite?
P- Não dormi nada.
E- 0 que houve?
P- Tinha sono3 mas não oonsegui dormir.
E- Alguma preocupação?
P- Não3 nenhuma preocupação.
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Pediu ajuda para urinar. Disse estar oom a urina "sol

ta" .
A cunhada perguntou meu nome. Disse que esquecera.
Respondi.
Marlene estava de olhos fechados e a seguir abriuos e disse: "É Magalí".

E- Você quer alguma coisa, Marlene?
P- Não.
E- Não poderei vir vê-la amanhã.

Vou viajar.

P- Esta bem. Me ajude a ficar sentada por favor. Ajudei-a a fi.

car em posição mais confortável e despedi-me a seguir.

Análise da situação vivida:
Sentí-me mais "aceita", menos estranha a ela. Pas
sou a fazer solicitações para pequenos cuidados,identifica-me
pelo nome. Assenti que os cuidados físicos facilitam o interrelacionamento.

Dias 15 e 16 - Não foi possivel visitar Marlene.

Dia 17/05/1984

Inicio: 10:00 hs.

Término: 10:50 hs.

Ao chegar havia quatro pessoas na enfermaria (3 fa
miliares e um médico) ao lado de Marlene.
Seu estado piorara muito e estava agonizante,semi
consciente, sem possibilidades de comunicação verbal.
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Drenos, sondas, soros, rodeavam seu corpo.Os olhos
semi-cerrados, sem brilho. Falava "coisas sem sentido",
com medicação "dopante"

Soro

(dolantina e amplictil).

Conversei com sua cunhada que disse que Marlene pio
rara na véspera e que o médico disse que "ela não vai longe".
Perguntei se Marlene comera as três coisas que pedira e a cu
nhada disse que sim.
Chegou um padre que permaneceu alguns minutos pró
ximo ao leito e retirou-se. Soube ser o vigário da paróquia que
Marlene frequenta.
Ajudei a trocar a cama que estava molhada. Marlene
abriu os olhos e não demonstrou reconhecer-me.
Em alguns momentos dizia:
- "Pega, olha que bonitinho! Que belezinha!
Geme bastante.
Orientei os familiares para que não falem pensando
que Marlene não os escuta, pois ela pode conseguir ouvir. Re
forcei também a importância de suas presenças e de suas atua
ções e do contato físico deles com Marlene.

Análise da situaçao vivida:

Marlene estava morrendo. Os drenos e soros trouxeram
muitas pessoas da equipe de enfermagem ao seu quarto. Os fami
liares mostram-se carentes de ajuda e tentam me reter no quar
to, solicitando para pequenas coisas. Permaneci por mais tem
po e retirei-me.
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Dia 18/05/1984

Termino: Não anotei

Inicio: 13:00 he.

Ao chegar à enfermaria, Marlene permanecia agonizan
te, em coma. A sua sogra estava no quarto.
Drenos por todos os orifícios anatômicos, drenando
sangue.
Olhos cerrados, respiração difícil. Chamei-a várias
vezes pelo nome, sem resposta. Tomei sua mão e solicitei que a
apertasse se estivesse me ouvindo. Nenhum sinal.
Conversei com a sogra que disse que Marlene nunca
ficara doente antes e que "quando ficou, foi de uma vez".
Perguntei pelas crianças. Disse que estavam na es
cola e que já estavam com ela há um ano, desde o inicio da doen
ça de Marlene.
Chegaram mais duas visitas. O quarto estava silen
cioso, ouvindo-se apenas a respiração estertorosa da paciente.

Dia 19 e 20/05/1984

.

Nao fui i)er a paciente (sãbado e domingo).

Dia 21/05/1984

Não foi possível visitã-la. Telefonei para
que informou que Marlene estava pior, e que

a

a irmã

família torcia

para que este sofrimento terminasse logo.

Dia 23/05/1984

Inicio: 9:20 hs.

Ao entrar na enfermaria havia

Término: nao anotei.

dois familiares com
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Marlene.
Paciente de olhos semi-cerrados,gemendo muito e com as
mãos agarrando com muita força a mão de sua cunhada

e

de uma

auxiliar de enfermagem.
Continua com tubos, drenos e sondas.
A cunhada informou que o rim está "parando"

e

que

Marlene não conversa mais, nem reconhece ninguém.
Durante o tempo que estive na enfermaria, Marlene ten
tou por vãrias vezes articular frases, num esforço muito gran
de e aflito para fazê-lo.
Não conseguimos entender o que tentava nos dizer.
Peguei suas maos entre as minhas

e

apertei-as com

suavidade, ficando assim por alguns minutos. Suas mãos aperta
ram as minhas com força. Perguntei:

Marlene, você está me ou

vindò? Quer dizer alguma coisa?
Tentou articular palavras mas não conseguimos enten
der.
A força de suas mãos entre as minhas diminuiu gra
dativamente até cessar totalmente. Os gemidos continuaram.
Conseguiu ficar com as mãos ao longo do oorpo sem me
xê-las e sem ninguém segurá-las por alguns momentos.
Perguntei se a cunhada precisava de alguma coisa.
Disse:

Por enquanto, nao.

Despedi-me e saí.
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Dia 24/05/1984

Termino: 9:00 hs.

Inicio: 8:40

Ao entrar na enfermaria, Marlene

continua incons

ciente, a cunhada a seu lado.
Logo que entrei, a cunhada pediu que eu verificas
se o pulso da paciente pois "parece que estã falhando".
Verifiquei-o e disse a ela que

o pulso estava bom

(realmente estava).
Comentou o quanto a paciente era forte e como esta
va resistindo.
Entrou um médico que chamou-a em voz bem alta e

dis

se:"Marlene, como estã"?
- A paciente tentou articular uma frase que foi pos
sível identificar.
Disse:
p - Quero ir embora.
Ele disse:
- Você precisa ir embora mesmo. Vã embora. Vai logo,
Marlene.
O medico comentou comigo o quanto o pulso estava bom
e o quanto era impressionante que ainda estivesse viva.
Os drenos drenando sangue, apresentando sangramento pela boca, odor fétido emanando da paciente.Funções renais
paradas.
Entraram duas atendentes

de enfermagem para dar o

banho. Nesse momento, entrou também o padre da paróquia de Mar
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lene e os atendentes perguntaram a ele:
- O senhor ê padre?
Sim.
- Se quiser fazer alguma coisa, nos esperamos para
.dar o banho.
- Gostaria de fazer algumas orações.
Pode fazer. Nós esperamos.
A seguir ele orou para que a paciente deixasse es
se mundo em paz e que seu sofrimento terminasse. Quatro aten
dentes, a cunhada e eu permanecemos no quarto ao redor da ca
ma. Me aproximei e segurei a mão da paciente,enquanto.durou o
"ritual".
Todos em silêncio, em atitude "respeitosa" e perce
bi muita "emoção no ambiente". As atendentes com a cabeça fie
tida, olhos fechados em absoluto silêncio. A técnica do banho
podia esperar. Não demonstravam pressa. Quando o padre termi
nou a oração, lentamente elas se aproximaram para dar o banho
em Marlene.
Aproximei-me do leito de Marlene,peguei suas mãos.
Nenhum movimento além de uma leve pressão. Despedi-me dela eda
sua cunhada e retirei-me.
Marlene morreu no dia seguinte

e

fui informada de

sua morte pela sua irmã.
Alguns dias após sua morte fui procurada por uma ir
mã de Marlene que queria confiar-me uma ampola de morfina que
Marlene tomava quando estava com muita dor. Segundo a irmã, a
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família julgara que eu saberia dar o destino adequado à medi
cação quando encontrasse outro paciente que dele necessitasse.

Encontros com Antonio Carlos

Dia 11/05/1984

Nao anotei Tiora de inicio e de fim do encontro.

Fui solicitada pela diretora de serviço de enfer
magem da clínica à entrar em contato com Antonio Carlos,um pa
ciente de 58 anos, que estava em fase terminal de uma moléstia
e que estava "difícil", pois era bastante exigente, solicitan
do muito da enfermagem, chegando a ser agressivo.
Dirigi-me ao quarto onde Antonio Carlos se encon
trava com sua esposa. Aproximei-me de seu leito e apresenteime dizendo meu nome e que era professora da Escola de Enferma
gem.
No quarto onde estava havia televisão, rádio, jor
nais, revistas, valises, gêneros alimentícios.
Antonio Carlos rec'ebeu-me de forma polida, educa
da, não falando nada sobre sua moléstia comigo, apenas cora a es
posa.
O diálogo ficou em um nível que eu diria mais so
cial, o paciente procurando ser cortês com uma visita inespe
rada. Falou-me que era jornalista e conversamos bastante sobre
Comunicação.
Minha presença no quarto desencadeou um diálogo en
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tre o paciente e a esposa no qual o paciente

era ríspido com

ela e onde faziam acusações mútuas sobre o curso da moléstia.
A mulher não se mostrava satisfeita com o tratamento médico que o
paciente vinha recebendo.
Ao despedir-me, perguntei se poderia voltar para
conversarmos mais demoradamente. Antonio Carlos consentiue eu
disse que voltaria na 2- feira.

Dia 14/05/1984

Nao anotei a hora.

Ao chegar, Antonio Carlos cumprimentou-me e reco
nheceu-me, chamando-me pelo nome...
A esposa chegou em seguida e quando perguntei "tu
do bem?", respondeu: Nada bem. Meu joelho dõi muito e estou mal.
Numa seqtlência rápida os dois (marido e mulher) ini
ciaram um diálogo ã semelhança do primeiro encontro, que ten
tarei descrever.
F- A Magali deveria ter vindo no dia que você passou mal.
susto! Sai correndo3

Que

chamei todo mundo.

P- Você foi ê complicar a situaçao com meus amigos(referindose aos médicos).
F- Eu quero mesmo agitar.

Você me conhece.

Não vejo a hora de

sair desse Hospital e que os médicos digam "Está tudo bem3
podem ir embora".

F' - Familiar.
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P- Você está muito inocente. Já vão 5 meses que estou aqui.Se
fosse "simples" não ficaria tanto tempo.
F- Ve se você se controla e não tem mais nada.
P- Você acha que ê assim tão fácil? Atê que estou bem "bonzinho ".
F- "Eu quero logo bastante gente.

Chamo mesmo. Telefono para meus

filhos. Acho que nao e justo eu aqui 3 sozinha.Sei que eles
têm a vida deles3 mas fico muito aflita".
P- Então não venha aqui. Fique em casa.
zer concurso titular3

sexta-feira.

0 medico Dr.X3 vai fa

Com isso chega ao topo da

carreira.
F- Com certeza será aprovado com o grau máximo.
P- 0 que me chateia aqui ê o pessoal da limpeza. Chegam conver_
sando alto 3 derrubam tudo 3 não querem nem saber se o doen
te foi operado ou outra coisa.
F- Eles têm que fazer o serviço deles.
P- Mas eu já dei um jeito nisso. Dei uns gritos e exigi as coi_
sas.

F- Não adianta. No dia seguinte sao outras que fazem

a

mesma

coisa.
P- Umas contam âs outras e adianta sim. Aqui3 elas vêm quietas.
E- Falta supervisão. Ê preciso que o chefe do setor esteja aten
to para este aspecto do doente e supervisione

o

funcioná

rio .
Mesmo com os alunos de Faculdade há dificuldade em
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fazê-los entender os aspectos humanos do cuidado, da neces
sidade de se conhecer o paciente, entendê-lo

e m seu sofri

mento (que pode ser maior ou menor) e dos seus familiares.
P- Ê verdade. Falta formação de valores e a juventude

de hoje

não acre dita em nada.
E- Fiz mais alguns comentários nesse sentido,procurando deixar
visivel meu posicionamento de uma filosofia humanística de as_
sistência além da tecnológica.

A seguir ele chamou a enfermagem e disse para o aten
dente: "me veja o remédio para tosse. Diga à Dra. Y.

para pres

crever e para a noite também".

F- 0 pessoal daqui ê bom.

Tratou-nos bem.

P- Também, com o atendimento que nós estamos dando a eles!

A seguir, disse que estava se recuperando, não ti
nha mais mal-estar ou sudorese. Disse que talvez

vã para casa

de licença brevemente.

E- Disse que iria embora e se ele precisava de algo que eu pu
desse fazer. Disse que não, e agradeceu. Mas pediu que eu vol_
tasse pois minha visita era "agradável".
Despedi-me dizendo que viria 4- feira

pois amanhã

iria a Campinas.

Dia 16/05/1984

Hora: 13:20

Término: 14:00 hs.

Chegada na enfermaria. Perguntei se era possível fa
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zer visita a um jornalista em horário de Jornal na TV, quando
Antonio Carlos sorriu abaixou o volume da televisão e disse que
eu entrasse porque se eu voltasse mais tarde, ele não estaria
mais lã, iria sair de alta-licença. A esposa estava no quarto
e logo após minha chegada, o casal iniciou um diálogo tenso com
muita emoção e de difícil reprodução. Seguem-se algumas tenta
tivas de reprodução de diálogo.
F- Quem sabe a Magati entende. 0 Antonio Carlos está muito tei
moso. Eu quero leva-lo a um padre em Leme, mas ele não acre
dita.

Quer saber só de ficar atras de medico. Sei

que nós

estamos no melhor Hospital. Sei que os médicos daqui são su
per capacitados mas não ê com tudo que a medicina pode. Exis
tem coisas que fogem dos médicos. Mas o Antonio Carlos é tei_
moso ele ê incrédulo e fica esperando uma solução que não vem.
São cinco meses Antonio Carlos3 cinco meses e até agora.a que
foi resolvido?
P- A seu tempo tudo se resolve3 eu confio no poder da ciência3
tudo esta se resolvendo.
F- Esta mesmo? Você acha de verdade que esta? E se o que você
tem for muito difícil? Eu tenho tido muito sobre fungos.Pe^
ga o corpo todo é muito difícil controlar.
P- 0 que você quer dizer com difícil?
F- Difícil, oras!
P- Do que você tem medo? Se é da morte3 eu não temo a morte.Sou
um homem que sempre enfrentou as coisas de frente.Gosto da
vida e procurei vivê-ta bem3 não tenho medo

portão".

de

"passar o
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F- 0 que custa você tentar Antonio Carlos?Acho que desde os três

anos

que o pai dele jã pôs essas coisas na cabeça dele e ele fi_
cou assim, igualzinho ao pai.

Você conheceu o pai dele? Lem

bra do trabalhão que ele deu? 0 Antonio Carlos

ê

igualzi

nho .
P- Eu jã vivi 58 anos, realizei o que tive

vontade e se eu ti

ver que morrer, ja vivi o suficiente.
F- Se eu soubesse disso antes de casar com você, não teria ca_
sado. Imagine uma pessoa se considerar feliz ,em viver 58 anos,
não concordo de feito nenhum, ê preciso lutar e tentar ou
tras coisas.
P- Eu estou tentando, me entreguei nas mãos dos médicos.0 que
eles vão dizer se souber que fui me benzer com o paãrelOra
essa!
F- Voce não vai abandonar o tratamento aqui no hospital..Vai con_
tinuar.
P- Eu tenho que estar aqui 2- feira. Eu me coloquei

nas mãos

dos médicos.
F- Estar aqui para que? 0 que eles estão fazendo?
P- Eles estão fazendo sim, jã melhorou. Inicialmente,Dr.X dis_
•

se que eu tinha tuberculose, depois ■ o outro disse
e

.agora

riram

^

câncer

que era um fungo, estão controlando ,jã fi_

zeram quimioterapia e a tendência agora é melhorar.
F- Quem lhe disse isso? Por acaso alguém falou isso?Por acaso
alguém lhe disse realmente?
P- Você não pode exigir isso de mim. Eu tenho a minha concep-
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ção de vida. Eu sou Deus, você é DeuSj ela é Deus (referir^
do-se a mim). Eu acredito numa flor e na casa de uma ãrvore. Ê isso!
F- Você ê um homem incrédulo. Até os melhores médicos

recorrem

a outras coisas. Medicina não é tão poderosa assim. São cinco
meses, Antonio Carlos, cinco meses que eu estou aqui.
P- AÍ que esta o problema.

Você esta cansada

por ficar tanto

aqui comigo. Deixe-me, vã para casa, vã se ocupar de outras
coisas.

Chegou o filho mais novo, foi apresentado

a mim e

a discussão continuou, e a mãe recomeçou toda a discussão, en
volvendo o filho e dizia: Me mostra

onde você estã melhoran

do, Antonio Carlos, qual foi a melhora até agora? Ela começou
a chorar. Aguardei algum tempo e me despedi, dizendo a ela se
quisesse ligar-me para bater um papo, poderia fazê-lo. Saí âs
14:07 horas.

Dias 17,

18,

19,

Dia 23/05/1984

20 e 21/05/1984

Imísio: 9:40 hs.

Alta-licença

Término: 10:30 hs.

Ao entrar na enfermaria, Antonio Carlos estava só„ Re
cebeu-me com um sorriso dizendo:

P- Senti sua falta e minha esposa também. Ela desceu para com
prar chocolates e deve voltar logo.
E- Provavelmente o senhor esqueceu que às 3- feiras eu nao ve_
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nhOj pois vou a Campinas.
P- 0 que voce vai fazer em Campinas?
E- Faço um curso lã3 que me ajuda a entender melhor o doente.
P- Isso é bom. É o que falta num hospital.
E- Acredito que sim. Penso que a enfermagem

tem alguma coisa

mais que a parte técnica.
P- Sem dúvida.

Entrou um médico e o paciente perguntou se ele já me
conhecia para apresentar-me. O médico disse que sim e iniciou
esse diálogo com o paciente:

M- Melhorou bem3 nê?
P- Muito. Estou bem melhor.
M- A regressão do edema é visível.
Antonio Carlos disse a ele:
O Dr. Y esteve ontem aqui e disse que agora delimi
tou mais e que vai fazer radioterapia porque houve um desloca
mento de não sei o que e isso acarretou aquilo e nem sei mais
o que. De modo que a radioterapia está indicada, mas eu estou
muito bem. Fico bem quando vou para casa. Passo melhor lá.

M- Então3 ê melhor inverter 3 o Sr. fica cinco di-as

em casa e dois

no hospital ( em tom de brincadeira ).
O médico continuou dizendo que ele estava bem melhor
M — Medico.
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e o paciente concordava. O medico saiu e eu permaneci.
Falou sobre a morte de um amigo.

P- 0 fulano morreuj né?
E- Foi. Estive no velório.
P- Era muito amigo meu. Gostava muito dele.
E- Viveu a véspera de sua morte como sempre gostou de viver: jan^
tou um bom peixe e um bom vinho.
P- Isso vale.
E- Certamente.
P- Viveu bastante3 84 anos.
E- Sim. E ultimamente estava muito só.
P- A solidão ê muito dura..
E- Acredito que sim.

A esposa chegou, e foi dizendo que bom me ver, que
sentiram minha ausência.
Perguntei sobre o fim de semana. Disseram que come
ram feijoada, receberam amigos e outras coisas que não consi
go registrar. Nenhuma referência à tensão do diálogo de 6-fe.i
ra.
Perguntei sobre sua saúde (da esposa).
Virou um redemoinho de queixas sobre uma dor no bra
ço, caracterlsticas, intensidade, e o quanto ê forte por supor
tar essa dor nessa fase difícil. Disse que qualquer outro cho
raria de dor no lugar dela.
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Falou sobre a médica que a atendera. sobre o mêtodo novo e a melhora. Iniciou um monte de queixas e retornou à
dor que sentia, não mais se referindo à melhora que dissera ter.
Ao que o marido interferiu:
P- Sim. Mas agora voce esta melhorando.

Quando me despedi, disse:
E- Bem3 jã vou. Foi bom saber que o senhor se sente melhor.
P- Muito melhor.
E- Volto amanhã para ve-los.
P- Sua visita foi muito boa. Bem que sentimos sua falta ontem.
E- Até amanhãy então.

Dia 24/05/1984

Início: 9:05 hs.

Término: 9:50 hs.

Ao entrar na enfermaria, havia outra colega com o
paciente e a conversa desenrolou-se sobre culinária, etc,etc.
A esposa contando sobre sua dor com as mesmas pala
vras com que me contara na véspera.
Depois que a colega saiu, ficamos os três:o pacien
te, a esposa e eu. Perguntei:
E- Como esta?
P- Bem. Muito bem.

E- Amanhã é o grande dia? ("Estava me referindo ao dia da alta
â licença).
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P- Sim.

Volto sS 4- feira. Amanhã vou a Leme ver uma pessoa lá.
(esposa) quer muito que eu vã. A familia me caiu em

Ela

cima e eu vou. Essa pessoa tem conhecimentos

de botânica.

Dei os remédios que ela costuma dar para o Dr.X e ele dis
se que posso tomar. Parece que tem também um fundo espiri
ta.

Vamos ver. Estou bem agora. Isto será

sá arremate. Ou

os alinhavos, não é? ('dirigindo-se ã esposa).

A esposa estava atrás do paciente e,quando ele dis^
se isso, ela abanava negativamente a cabeça e me olhava .Disse:
Falta muito ainda.

P- 0 pior já foi. Meu Deus, Minha Nossa Senhora, não sei como
aguentei! Foram cinco meses. Não é fácil!

A esposa continuava calada, abanando a cabeça nega
tivamente.
Comentam a seguir sobre a distância atê Leme, como
ele iria e coisas deste tipo.
Não pareceu querer se deter mais nesse assunto e nem
comentou como mudou de posicionamento quanto a esse assunto.
Queixou-se da rotina de limpeza do hospital, da ri^
gidez dos horários e que se esquecem que há doentes no hospi
tal .
Discutimos sobre o caráter funcionalista que as ins
tituições de saúde assumiram esquecendo-se da individualidade
do ser humano. Falei-lhe que era importante que houvesse pes
soas como ele que reagissem e mostrassem essas falhas.
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Despedi-me dizendo que viria vê-lo na 4- feiraíquan
do ele voltaria) e que esperava que sua viagem " oorresse bem".
Agradeceu a visita e nos despedimos.

Análise da situação vivida:

Antonio Carlos mudou muito radicalmente

sua posi

ção de ir a Leme. Há uma semana afirmava veementemente que não
iria, que ficaria com a ciência. Pareceu-me mais indefeso,mais
dócil (uma docilidade que interpreto como sofrida).
Ao mesmo tempo, quando usa os verbos no passado,pa
rece querer dizer que o "problema" passou.
"Foi duro".
"Não foi fácil".
"Não sei como aguentei".
Alguma coisa nele está mudando. O tom de voz não ê
tão alto, as reclamações são menos veementes, como se tivesse
descido alguns degraus de si mesmo.

Dias: 25, 26, 27, 28 e 29
Dia 30/05/1984

Alta Licença

In-Ccio: 13:45 hs.

Termino: não anotei.

Cheguei ã enfermaria quando Antonio Carlos estava se
levantando da cama e dirigindo-se ao sanitário anexo à enfermaria. Andando disse:

"Oi, Magali", estendeu-me a mão e conti

nuou a andar.
A esposa cortava a sua carne, pois a refeição aca-
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bara de chegar.
Perguntei a ela:
E- Como estã o Sr. Antonlo Carlos?
F- Bem.
E- Passou bem em casa?
F- Sim. Não teve nada. Nem dory nem nada.
E- Foi um fim de semana mals prolongado y não ê ?
F- Sim. Pedimos um tempo maior esse fim de semana.
E- Chegaram hoje?
F- Sim. Ãs 11:00 horas.
F- Estou cortando a carne para ele lamblscar. 0 nutricionista
jã mudou a dieta dele porque ele não estava comendo3pols vl_
nha multa fritura e verdura e o Antonlo Carlos não gosta multo.

0 nutricionista velo novamente ver se queria mudar por_

que estã retornando multa comida e eu disse que nao ê pre
ciso. Jã mudou uma vez e pronto.

O paciente retornou do banheiro e eu disse que vol
taria depois para que ele pudesse almoçar. Ele disse:
Estã bom.
Análise da situação vivida:

O paciente estava mais debilitado fisicamente . Seu an
dar não era firme, decidido. Fisionomia "fechada", músculos faciais
contraídos. Recebeu-me mais .friamente ou "secamente" em rela-
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ção aos últimos encontros.
A esposa também estava menos "falante". Quando fa
lou comigo, o fez cortando a carne, dirigindo-me o olhar rara
mente. Decidi esperar que ele almoçasse para retornar.
Quando retornei, Antonio Carlos estava deitado no lei
to. O prato de comida que eu vira antes, mal havia sido toca
do .
Entrei e disse:

E- Como estã.,

Sr.Antonio Carlos?

Fez sinal com o dedo e disse "joia".
Silêncio por algum tempo.
P- Agora ê só eles resolverem o problema do "caroço" e pronto.
Posso ir embora e aqui não voltar nunca mais.

Oh!Meu Deus!

Não aguento mais issol
F- Doença e assim mesmo. Ê dificil. É preciso esperar.
P- Esperar o que?São cinco meses.
determinar as coisas.

Que a coisa estoure? É preciso

0 que vai ser deste caroço? Vai tirar,

fazer o que, deixar estourar e eu vou junto?
Estou sentindo que a dor nas costas estã

s.e espa

lhando. Antes era um ponto localizado e agora estã difuso.
Não entendo porque emagreci.

Não posso entender.Es

tou comendo bem, dormindo bem, nao sei porque não engordo.
F- A balança deve estar errada. Eu também por essa balança ema
greci 2 l/2k e isso não ê verdade,
li, que é a balança?

Você não concorda. Maga
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E- É uma variável que pode ser considerada.

Muitas pessoas ma

nuseiam a balança e ela pode se descalibrar.

Ê uma hipóte

se que pode ser considerada.
P- Quero que você (dirigindo-se à esposa)chame o X (um dos seus
médicos).
zer.

Ele precisa vir aqui para decidir

Para ficar assim3

sem fazer nada3

o

que vão fa

eu fico em casa.

To_

que a campainha.

A esposa tocou e veio uma enfermeira.
O que é, Sr. Antonio Carlos?
p- Quero que vejam se o X é encontrãvel pois preciso falar com
e le.

Vou ver. Vou falar com a Fulana e ver. Só isso?
P- So.

Saiu a seguir.
Perguntei a ele:
E- 0 fim de semana foi prolongado.
P- Foi.

Foi bom?

Não suporto ficar aqui assim.
a hospitalização é dura e cansa.

E- De fatOj
P- Nem diga.

P~ AÍ y AÍy Ai.

Silêncio. Fechava o olhos intermitentemente.
Disse:
E- Vou deixã-lo repousar.
P- Obrigado pela visita.

Volto amanhã.
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E- Até amanha. Espero que consiga falar com seu médico.
P- Ele vem. Sem dúvida. É porque ele não sahe que eu cheguei.

Análise da situação vivida:

Não fizeram nenhuma referência à viagem a

Leme. (nem

juntos, nem separadamente). Poucos comentários sobre o fim de
semana.
Esposa visivelmente emagrecida, olhos vermelhos e tris^
tes. Falando pouco.
O paciente com fisionomia tensa, irritadiça, sem von
tade de conversar, e embora tenha dito tudo jõia, veio .uma sé
rie de queixas a seguir. As reclamações do hospital e da comi
da diminuíram.
Tive sensação que fez um esforço para não ser des
cortês comigo, mas não estava "a fim" de conversa chegando per
to de um impacto e têm consciência disso. Dá elementos do quebra-cabeça e quer vê-lo montado. A morosidade das coisas o ir
rita.
Parece ter sido um homem que nunca foi de meias-pa
lavras e não as está suportando agora. Necessita coisas ooncre
tas: tratamento, possibilidades, cuidados médicos.

Dia 31/05/1984

Inicio: 10:40 hs.

Término: nao anotei.

Ao chegar ã enfermaria, encontrei o paciente deita
do de costas e a esposa ao seu lado.
Recebeu-me sem sorrir, de modo frio, taciturno, fi
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sionomia tensa e "fechada", músculos faciais contraídos, mãos
fechadas. A esposa recebeu-me também de modo sério, apenas es
boçando sorriso.
Perguntei:
E- Como passou?
P- Dormi meia noite bem e meia mat.
E- 0 que o incomodou?
P- A dor. Esse cisto no pescoço que doi cada vez mais. Levan
tou uir pouco a cabeça,o que permitiu,pela primeira vez,

ver o caro

ço bem aumentado, do tamanho de uma bola de ténis (ou maior).

Disse a seguir:
P- Não aguento mais.

Não esta fãcil essa indefinição. 0

Dr. X

esteve aqui e disse que ainda- não ê hora de mexer nisso.Que
ê preciso observar mais e aguardar. Mas3 isso não ê fãcil.
F- Doença ê assim mesmo. Tem hora para chegar e não
para ir embora. 2? que o homem ê mais patife3

tem hora

tem menos pa

ciência.
P- Não ê isso.

Voce precisa ver que não ê questão

de ser ho

mem ou mulher. Ê o tipo de vida que se leva ê que importa.
A finalj preciso de uma definição desse fungo ou seja

lã o

que for. Essa demora ê que ê dura. Nunca gostei de prolon
gamentos .
F- É preciso ter paciência. No final tudo dã certo.0 sogro do
meu filho têm um amigo que tem fungo hã 14 anos e passa pe_
riodos bons.
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P- Quero saber afinal: Eles ouraram a moléstia e ficou esse ca
roço. Ê causa ou consequência?
Esposa dirigindo-se a mim:
F- Você conhece o Dr.Z? Ele vai substituir a Dra.M que vai dei_
xar este andar. Queria saber se ele ê residente3se ê recémformado . Não gosto de gente nova de profissão
gente.

cuidando da

Não dã segurança.

Conversamos a seguir

sobre o papel que o antigo mê

dico de família exercia e que as especializações extinguiram.
Perguntei: Amanhã o senhor vai para casa?
P- Nao sei.

Talvez me segurem até sãbado.

E- Vou procurar arrumar um tempo para vê-lo amanhã. Caso nao pos_
sa3

venho vê-lo na 2- feira. Isto se o senhor permitir.

P- Naturalmente.

Você é benvinda-.

E- Na próxima semana estarei com alunos no 69 andar. Se preci_
sarem de alguma coisa3 estarei lã.
P- Semana que vem jã estarei longe daqui. É o que espero.
F- Muito otimismo da parte dele. Na próxima semana3 estaremos
aqui sim.
P- Ah! não é fãcil.

Análise da situaçao vivida:

Antonio Carlos se esforça para não ser descortês.A
impressão que me dã ê que está louco de raiva, com vontade de
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gritar e esmurrar a todos. Está se contendo num esforço muito
grande. Parece que vai explodir. Olhar parado. Não me dirige
é

o olhar quando falo com ele ou se o faz

de modo muito rá

pido. Durante um momento, procurou a mão da esposa. Foi a pri_
meira vez que observei isto. Nenhuma referência a filhos, ape
nas os dois "se aguentando".
A esposa falando menos, olhar triste e fala cansa
da. Não observo mais expressões de poder (social ou econcmioo)
como de outras vezes.

Dias: 1}

2j

3j

4 e 6

Dia 06/06/1984

Alta à licença.

Inicio: 11:00 hs.

Termino: 11:30 hs.

Ao entrar, paciente estava deitado de costas lendo
o jornal. A esposa ao lado. Cumprimentei-os e responderam sor
rindo ao cumprimento.

E- Como vai o senhor?
P- Bem.

Aguardando. .0 problema ê a dor.

tando para o caroço)
cil.

Este problema ai(apon

ê que esta dificil.

Não estã nada fá

Nada fácil. Nada fácil.

E- Realmente a dor incomoda.

0 senhor tem razão.

Continuei.
E- Como foi o fim de semana?
F- Foi bem.

Apenas um dia ele passou malj

vez nem iremos para casa no próximo.

com muita dor.

Tal

SÓ se nossa filha vier.
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E~ Entendo.
P- Estou descobrindo posições de ficar de modo que não doa.Pa
rece que quanto mais imóvel eu ficar é melhor. Descobri is_
so.

E- Parece que o senhor e que esta descobrindo as coisasj se ajei_
tando do melhor modo.
P- Parece.

A seguir entraram duas funcionarias da limpeza que
fizeram um barulho danado.
O paciente disse: Olha s5! Parece um assalto!
Dei uma boa gargalhada, e ele riu também (realmen
te a analogia foi õtima).
Disse a ele: Precisaríamos

de mais pacientes como

o senhor. Assim, talvez as coisas no hospital melhorassem.
Rimos os três das "cenas" que eles narraram

sobre

as "rotinas" de limpeza.
Despedi-me após, e prometi voltar na manha seguin
te .

Análise da situação vivida:

O clima estava mais descontraído. Paciente olhou-me
enquanto falávamos. A esposa, embora com muita tristeza no olhar,
não senti tanta amargura. O pensamento dele está mais concen
trado na dor, não realizou interrogação sobre causas e/ou con
sequências. O paciente não mostra diferenças no seu comporta-
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mento como tal. Permanece na mesma situacionalidade diante da doen

ça.
Dia 07/06/1984

Não anotei a hora.

Entrei na enfermaria onde estavam o paciente, a es
posa, uma enfermeira-chefe, um atendente e um dos filhos dopa
ciente.
O atendente verificava sua pressão. O paciente es
tava deitado de costas. A esposa conversava com a enfermeira
sobre uma dor que sentia.
O filho logo despediu-se e saiu. O atendente termi
nou sua tarefa e saiu também. A enfermeira-chefe ficou mais. um
tempo e a esposa do paciente perguntou-lhe porque não viera ao
quarto ontem. Ao que ela respondeu: "Foi um dia oom muitas coi
sas a resolver. Não pude vir".
Quando saiu, pude realmente "chegar" e ire aproximei
do leito.
Perguntei:
E- Como vão as coisas?
P- Nada bem. Não estou querendo nem conversa. Não estou tole
rando conversa.
E- Eu posso avaliar.
P- Estou aqui hã 4 dias feito idiota. Nada foi feito. Não es
tou aguentando. Não dã mais. Ê melhor ficar em casa se for
assim.
F- Não e (veementemente). Em casa não tem recurso. Aqui

tem.
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Qualquer coisa tem gente para socorrer. E se você tiver qual
quer coisa em casa? Deus me livrei Nem pensar. Aqui e melhor.

A seguir entrou a enfermeira diretora

do hospital

e Antonio Carlos reclamou do pessoal da limpeza,dos ruídos de
TV, conversas entre funcionários e de "conversa vazia" que não
leva a nada.
A diretora perguntou se o Dr.X tinha vindo vê-lo.
A esposa respondeu rapidamente :
Veio duas vezes mas o Antonio Carlos estava dormindo, e o Dr.X disse para deixá-lo dormir que o sono também
era importante.
A maneira rápida com que respondeu e o modo como o
fez deu-me a impressão que não era verdade essa vinda do Dr. X.
Seguiu-se um longo relato da esposa para a direto
ra sobre a situação que têm vivenciado dentro do hospital, im
portunados pelo barulho.
A esposa fala lentamente e com detalhes de modo que
o assunto prolongou-se por bastante tempo. Quando

a

diretora

saiu, acompanhada pela esposa que foi lhe mostrar uma das "áreas"
de barulho, ficamos o paciente e eu. Como ele estava de olhos
fechados não viu que a esposa saíra e a chamou.
Eu disse então:
E- Ela saiu um pouco. Algo que eu possa fazer?
P- Não.

Quero que "cortem" a conversa.

Chega de rodeios3ficam

rodeandoj rodeando a conversa. E preciso chegar ao ponto cen
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trai.
A esposa retornou ao quarto.
Eu disse:
E- Vou deixar o Sr. Antonio Carlos descansar.

Creio que ele es_

tã precisando.
P- Estou.

Quero dormir.

F- Depois você nao dorme ã noite.
P- Estou cansado agora.
Eu disse:
E- Volto amanha. Sinto que o senhor esta a ponto de explodir.
Não se preocupe em explodir perto de mim. Eu entendo o se
nhor.
P- Voce ê henvinda.
E- Ate amanha.
Ao sair ouvi-o dizer à esposa:
P- Se o Dr.X. vier3 mesmo, que eu esteja dormindo me acorde que
eu quero falar com ele.

Analise da situaçao vivida:
Antonio Carlos com fisionomia tensa, “vinco"profun
do na testa, olhar dirigido ao teto. Sem expressão

ao falar.

Apenas os olhos têm uma expressão de "busca". Parecem "pedir"
algo quando se dirigem, ao redor do quarto, para fixar-se no te
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to novamente.
Respiração difícil, com tosse. As mãos "tamborilam"
na cama ao lado do corpo. Parece cansado das pessoas e das con
versas. Necessita silêncio para obter respostas que lhe estão
sonegando.

Dia 08/06/1984

Inicio: 10:30 hs.

Termino: nao anotei.

Cheguei â enfermaria. A esposa estava chorando,mui
to aflita porque o paciente não estã bem. Aproximei-me e o pa
ciente gemia muito, abraçado a dois travesseiros, respiração d.i
fícil, com espasmos torãxicos visíveis. Disseram que o proble
ma vinha desde a madrugada e que houve muita demora no atendi
mento.
Queriam desesperadamente falar com o

Dr.X naquele

momento e não se conformavam por não conseguirem encontrã-lo.
Solicitaram minha ajuda. Saí para procurar a dire
tora da enfermagem, a fim de que a mesma pudesse localizar o Dr.X.

Enquanto aguardávamos teve dois episódios de tosse
e ficou muito aflito, gritando alto "me ajudem", "quero oxigê
nio". Coloquei oxigénio em sua narina e fiquei ao seu lado.Du
rante os episódios de tosse, estendeu as duas mãos para as: pes
soas no quarto (a esposa, a diretora de enfermagem e eu) .
A esposa afastou-se chorando e eu e a diretora segu
ramos suas maos.
Disse frases soltas com voz baixa.
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P- "Estou fuzilado"!
P- "Desde ontem que sabia que viria tempestade"!

Ao mesmo tempo que estava mal, apresentou episódios de
reclamar do pessoal, de solicitar uma caneca específica e nes
• ses momentos, com vez bem firme e clara.
A certa altura disse para a diretora de enfermagem: •
P- "Ontem tive uma conversa importante com Dr.X.

Foi muito bom.

Fizemos varias observações".
(Fiquei feliz porque pensei: finalmente o Dr.X re
solveu se entender com o paciente) . Enganara-me. A conversa pros
seguiu assim:
P - "Disse ao Dr.X e ele vai falar com você
do-se â diretora)

(dirigin

sobre as sugestões que dei para mudar algu

mas coisas no serviço do hospital e por mais disciplina.O Dr.
X gostou muito das minhas ponderações e disse atê que tem en
fermeiras que nem o cumprimentam. Isto é um absurdo".
A seguir, entraram várias pessoas na enfermaria:me
dico, auxiliar de enfermagem, enfermeiros, todos tentando ex
plicar a demora de atendimento à noite, porque

o

plantonista

demorara, o que ocorrera.
Quando o médico (Dr.X) chegou, o paciente disse:

P - "Hoje (esta noite) voee dormiu maise agradeça a mim. Eu que
não quis te incomodar. Mas passei muito mal. Com essa dor
e houve demora no atendimento".
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A seguir, paciente e esposa passaram a relatar to
do o processo da demora de atendimento. Saí da enfermaria e es
perei que o médico (Dr.X)

saísse e fui verificar "suas ordens"

para o pessoal de enfermagem. Seguiu-se uma longa discussão en
tre esse médico, pessoal de enfermagem, a diretora. O médioo pro
fundamente irritado com a enfermagem, por esta não ter anota
do a hora em que chamou o plantonista e o fato do mesmo não ter
vindo ver o paciente. A enfermagem tentava explicar que o plan
tão fora difícil, que não houvera tempo para anotar,

mas que

foi falado verbalmente. Ao que ele retrucou:
- "Da boca para fora nao interessa.Interessa o que
estã escrito".

Análise da situação vivida:

Esposa desesperada pelo fato do paciente estar com
dor,

deslocando sua aflição para o fato do médico não ter vin

do logo, como se isso tivesse mudado alguma coisa.
O Dr.X chegou,

"aproveitou" a queixa da demora eir

ritou-se também com a enfermagem que não anotou que chamara o
plantonista.
A equipe se choca com desculpas de omissoes pequenas
para riao "ver" a verdadeira omissão desse caso.
A "demora" do plantonista foi oportuna de certa for
ma para "explicar" todos os males. A família "satisfeita" por
que o Dr.X veio e "bronqueou", e deu razão e onde já se viu,e
etc.
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Voltei à enfermaria após escrever esse relato.O pa
ciente cochilava; despedí-me da esposa e saí.

Dias: 09 e 10/06/1984

' Dia 11/06/1984

Sãbado e Domingo

Início: 11:10 hs.

Término: não anotei.

Cheguei âs 11:10 horas. Paciente estava sõjlevantando-se do leito. Ao meu ver, parou e voltou a deitar-se.

A TV

estava ligada e havia jornais do dia pela cama.
Cumprimentei-o.
E- Bom dia3 Sr. Antonio Carlos. Como vão as coisas?
P- Bem.

Vão bem.

E- E a dor?
P- Continua.

Doi muito ímostrou a região onde doia. Gemia um pou

co) .
E- E os espasmos ?
P- Resolveram. Não tenho mais nada.
E- Este fim de semana o senhor nao foi para casa3 não é?
P- Não fui. Nem podia.

Faiava

sem olhar-me porque não podia virar a cabe

ça devido à dor provocada pelo "caroço" na nuca. Mudei de po
sição e passou a olhar-me.

E- Como foi seu domingo?
P- Foi bem. Muita gente. La pelas tantas mandei todo mundo em_
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bora. Em casa é diferente.

Vemt dão um beijinho ^ umas pala

vras e vão para outro cômodo bater papo furado,

No quarto

não dã para aguentar.
E- Realmente muita conversa cansa,

vezes o silencio

ê

im

Conversamos sobre política e daí ele passou

a

fa

portante .
P- Sem dúvida. Muito importante.

lar de um debate que participou com um padre sobre o divórcio.
A conversa tomou o seguinte rumo:

E- Os padres opinam sobre coisas que não vivenciamj como cri
ses de casamentoj educação de filhos e outras coisas que re_
querem vivência.
P- Ê verdade. A vivência é necessária.
E- Rã ainda os dogmas religiosos que sao difíceis de aceitar.
Qual a sua religião?
P- Nenhuma.

Creio em Deus e é sô. A religião está no coraçao de

cada um.
E- Concordo. Ao final de cada diaj sabemos onde erramos e on
de acertamos. Ninguém precisa nos dizer.
P- Também acho. A consciência é a melhor religião.

Pediu-me para tocar a campainha. Veio um atendente-.
Pediu autoritariamente um comprimido para dor, com leite.
Quando lhe foi trazido, brigou por causa do copo.
Perguntei:
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E- Este remédio resolve sua dor?
P- Sim.
E- Ainda bem. Sua esposa está mais oalma?
P- Está.
E- Sua filha foi para São Paulo?
P- Sim. No voo de ontem ã noite.
E- Onde está sua esposa agora?
P- Foi para casa ver umas coisa3 umas roupas.
E-~ 0 senhor preoisa de alguma coisa?
P- Não. Estou bem.

Vou dormir daqui a pouco.

E- Então venho ve-lo na quarta. Amanha vou ã Campinas.
P- Ah! sim. Eu sei.
E- Então até quarta.
P- Eu te espero.

Obrigado.

Despedi-me e saí.
Estendeu-me a mao pela primeira vez por iniciativa
própria.

Analise da situação vivida:
Apesar de ficarmos sós pela primeira vez por um tem
po maior, o paciente manteve a conversa impessoal. Não se co
locou realmente na conversa. Não sorriu nem uma vez. Não recla
mou, a não ser da dor.
Gemeu quando entrei, depois com a conversa, cessou-.
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Procura mostrar que não esta "a fim de muita conver
sa". Isso tem sido constante. Conversa que ele denomina de "fia
da" .
Apesar de ter passado o fim de semana no hospital,
não houve a clássica lista de reclamação.
Embora a equipe médica tenha dito para a diretora
de enfermagem que "o fim do paciente está prõximo"eu.continuo
achando que não. Ainda sinto muita vitalidade e "garra" nele.
Ainda está lutando. Nem sei se deixará de fazê-lo.

■Dia 13/06/1984

Início: 11:00 hs.

Término: não anotei.

Cheguei no quarto. Paciente com a esposa e a dire
tora de enfermagem. Cumprimentei-o.
E- Sr. Antonio Carlos, como esta?
P- Bem.
Tom da voz fraco, deitado de costas,fechando os olhosj
com freqtlência.

A conversa iniciou-se a quatro sobre política e ge
neralidades.
A diretora saiu logo e ficamos os três.
Ao sair, o paciente dirigiu-lhe um sorriso e a es
posa comentou:
F- Finalmente ele sorri. Ha vários dias que a testa esta enru
gada e ele não "solta" a face.
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E- De fatOj jã observei.

0 Sr. Antonio Carlos não tem sorrido

realmente.
P- E posso?
F- Ê preciso fazer um esforçoj as coisas estão melhorando.

Longo período de silêncio. Paciente quieto,abraça
do ao travesseiro, respiração difícil, olhar parado, não olha
para as pessoas diretamente. Olhar cansado, como se o que es
tivesse ouvindo o aborrecesse muito.
Perguntei:
E- E a tosse melhorou?
P- Melhorou bem. Às vezes tusso e vou pedir para me darem Belacoâidv
F— Não vai. 0 Belacodid não tem efeito sobre essa tosse e o mê_
âico disse que nao ê para você tomar. Essa tosse ê do pro
blema do fungo. E isso demora.
P- Voce esta tramandoj

tramando para me enrolar.

F- Não estou tramando nada.
P- Eu te conheço.

Você estã pretendendo me enrolar,eu -sei ate

que dia. Não aguento mais. Eles não decidem nada.O que vão
fazer comigo?
F- Como não decidem? Decidem sim. Iam fazer radio terapia^ mas
chegaram ã conclusão que nao ê o melhor. Estão estudando.
P- E eu não participo das decisões? Eu faço parte do processo.
Qual ê?
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Enérgico, voz alta.
F- Ora3 e você acha que o doente pode ser -informado de tudo?
P- Tudo o que?
F- Por exemplOj oras. Se um paciente estã grave3 com três dias
de vida e o medico chegar para ele e disser isso3 você acha
que ele vai ficar bonzinho na cama?
P- Não. Ele vai dizer ao médico que ele ê um idiota.
F- Porquê?
P- Porque isso não se fala com três dias.
três meses.

Tem que ser dito com

Afinal a pessoa tem que por a vida em dia3 pro

vidências a tomar.
F- Eu não acho.
P- Quantas vezes um coitado ai tem um câncer e ê mantido na ig_
noranoia.
F- Acho que os médicos estão certos,

Como eles vão saber a rea

ção do paciente?
P- Avaliando o gabarito.
F- Que gabarito o que! Para isso não hã gabarito.
P- Como não! Você não entende nada. Aliãs3 hoje ou amanhã vou em_
bora. Estou aqui hã onze dias e absolutamente nada foi feito.
Nada!
F- Como não? Aqui hã recursos quando você passa mal.
P- Não seja boba. Recurso para quê?
F- Eles vão fazer uma reunião esta semana e vão ver

o

que vão
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fazer.
P- Esta ladainha ê velha.

Vou é para Santarém qualquer hora. Pen-t

sa que jã não estou aqui maquinando? Estou explodindo.Estou
assando.
F- Ê sã ligar que seu filho vem te buscar,

Voce gostou tanto de

lã que ê bem capaz de você até sarar.
Silêncio por um bom período.
P- Quero tomar banhoj mas estou esperando o Dr.X. .0 que você acha.
Maga li?
E- Acho que o Dr.X não vêm agora. Pode tomar seu banho.

Reclamava de muito calor após o diálogo com a espo
sa. Liguei o ventilador e ele agradeceu. Perguntei:

E- Ha algo que eu possa fazer pelo senhor?
P- Naojobrigado.
E- Amanhã eu volto.
P- Pode vir.

Você ê benvinda.

E- Ate amanhã.
Demo-nos as maos.

Análise da situação vivida:

Paciente extremamente tenso, realmente ocmo ele mes
mo diz "explodindo". O diálogo com a esposa sobre

um paciente

hipotético evidenciava claramente a sua necessidade de partici
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par do processo. E sente que estão lhe negando esse direito.
Sinto-o humilhado quando diz:

"avaliar o gabarito".

Estão subestimando o dele e sua auto-imagem sempre foi muito po
sitiva. Sua vida foi de ação, de luta.
O olhar, â medida que se conversa, é um olhar cansado, desiludido, humilhado. Com o desenvolver dos diálogos ãs
vezes ganha uma vitalidade, a própria entonação da voz muda> fa
zendo emergir a figura do homem altivo e pronto

para luta que a

equipe tenta ignorar.
Está assumindo a finitude como uma possibilidade.A
TV foi retirada o quarto e os jornais estão intocáveis no cria
do e no sofá.
Sentira calor após o diálogo com a esposa.Calor in
tenso, acredito que do tamanho da emoção interior.
Não consigo evitar um sentimento de raiva enorme com
os médicos que não estão respeitando o que esse homem é e pelo
que lutou a vida toda: um homem de enfrentar as coisas de fren
te, âs claras, sem meias palavras.

Dia 14/06/1984

Início: 11:00 hs.

Termino: não anotei.

Entrei no quarto. A esposa estava sentada e veio ao
meu encontro.
F- Voce chegou na hora.

Estamos quase de saída.

E— Vao passar o fim de semana em casa?
F- Sim.

Desta vez ficaremos mais tempo.

Deram data em

aberto pa
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ra voltar.

O paciente estava deitado de costas, olhos fecha
dos, fisionomia tensa, respiração difícil, às vezes com tosse.
Expressão facial de dor, âs vezes emitindo gemidos.
Eu disse:
- Em casa, acredito que o Sr. Antonio Carlos fica
rã melhor. Hã coisas no hospital que o aborrecem

e

que podem

ser eliminadas em casa.
F- Isso ê.

Mas acho multo duro.

Ele pode passar mal.

Hoje mes_

mo teve tonturas e não agUentou levantar.
E- A sra.

prefere o hospital3

nao é?

F- Sim.
E- Sente-se mais segura?
F- Sim.

Bem mais.

Me acho incapaz de agir numa hora que preci_

s e.
E- Nao ê isso que a sra.
a sra.

tem demonstrado.

Afinal3

hã meses que

estã aqui dormindo em um sofã e esta agUentando.

F- Me sinto fraca.

Uma formiga.

E- Serã?
F- € como me sinto.

Continuou a falar sobre o seu medo de ficar com An
tonio Carlos em casa e conversamos em voz baixa para não per
turbar o paciente. Não creio que ele estivesse dormindo,mas o
fato de não ter aberto os olhos, apesar de gemer e tossir,a meu
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ver, demonstrava uma não disposição para participar da conver
sa .
Perguntei à esposa:
E- 0 Dr.X esteve aqui ontem?
F- Esteve.
E- 0 que ele disse?
F- Disse que está indo bem.

Que o caroço não

está flutuando e

que vai melhorando aos poucos. É preciso ter paciência.
E- Vou deixar meu telefone com a sra.

caso se sinta insegura ou

queira qualquer coisa. Moramos perto e posso dar um pulo em
sua casa, se for necessário. Anotou, guardou e agradeceu.
O paciente continua

imóvel, apenas movimentava-se

quando tossia. Olhos fechados.
Levantei-me e cheguei perto de sua cama. Ele abriu
os olhos, não totalmente.
Eu disse:
E- 0 Sr.

jã está indo para sua casa.

Creio que estará melhor lá.

P- Ê maior. Tem mais espaço.
E- Sim. E as coisas que o aborrecem aqui, não existem lã. Dei
xei meu telefone com sua esposa.

Se precisarem de alguma coi_

sa, sintam-se ã vontade.
P- Obrigada.
E- Então, ■ate .
P- Pode ser ate amanha. Pode ser que amanhã mesmo seja preciso
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voItar.

Sei Xá.

E- Berrij de qualquer maneira3 seja quando for3

ate ã volta.

P- Obrigada por tudo. Até.

Despedx-me e saí.

Análise da situação vivida:

Esposa muito triste, muito temerosa de ficar "lon
ge de recursos", não foi preparada, foi mantida na ignorância
da situação por muito tempo.
Paciente extremamente quieto, indiferente, nao ex
pressando sentimentos maiores em relação a alta.
Não sei até que ponto a "alta em aberto" evidenciou
a ele uma situação concreta de "nada a fazer".
Se foi, nao acredito que era essa a forma que ele
desejava. Parecia mais uma criança no leito, desamparada,acei
tando as normas dos "pais". Criança humilhada, recusando-se a
falar como forma de reaçao. Sinto-o muito só e consciente des
sa solidão, talvez até buscando-a.
Cansou de emitir mensagem de que nao queria oonver
sa fiada. E foi sõ o que recebeu.
O paciente passa alguns dias em casa,retornando ao
hospital para internar-se com acentuada progressão
tia: dores intensas, dificuldade para respirar

e

d a molés
períodos de

confusão mental. O caroço crescera muito, seu pulso e pressão
arterial estavam muito alterados.
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Quando fui informada do retorno do paciente ao hos^
pitai, dia 12/07/1984, ele jã não podia mais conversar e não re
conhecia as pessoas. Sua esposa chorava muito e o paciente per
manecia deitado, imóvel no leito, às vezes gemendo de dor. Fa
zia algum movimento com as mãos. Morreu âs 0,40 horas do dia 14/
07/1984 e a anotação de enfermagem relativa à sua morte dizia:
Constatado óbito

avisado Dr.X.

Encontros com Ester

Dia 28/02/1985

Nao anotei, a hora.

Ao dirigir-me à enfermaria sabia que a paciente es
tava em fase terminal e, segundo a enfermeira da clínica, a p a
ciente estã consciente de seu estado, pois, "parece"

que fora

informada por um psiquiatra-..
Sabia também que seu nome é Ester e que tem 48 anos.
Ester estava deitada, tomando soro endovenoso. Uma
médica estava ao seu lado. No criado-mudo hã

uma imagem de um

Cristo em um postal. Hã outra cama no quarto ocupada por outra
paciente que não se encontrava no momento.
Cumprimentei-a chamando-a pelo nome.

E- Como passou a noite?
P- Com muita dor; mas consegui dormir.
tosa").
E- Vai fazer um exame hoje?

(Voz bastante lenta e. "pas
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P- Sim.

Gostaria de saber quanto tempo leva o exame;mas nao me

engane3 diga a verdade.
E- Não estou bem cevta do tempo que durará.
e volto a lhe dizer3

Vou procurar saber

seja quanto tempo for. Não vou enganá-

la.
A médica terminou o exame clínico e eu saí para me
informar do tempo requerido para o exame ao qual a paciente ia
ser submetida.
Ao conversar com a enfermeira, procurei saber mais
sobre a paciente: soube que era viuva há doze anos, que perde
ra o marido e um irmão em um acidente. Sua família (irmãos)qua
se não a visitam e embora as visitas estejam liberadas quase não
vêm vê-la. Não tem filhos. Tem sofrido muita dor de cabeça.
Retornei à enfermaria. Havia vários estudantes e um
professor de medicina ensinando os alunos sobre

a s manchas na

perna da paciente.
Aproximei-me pela cabeceira.
E- Dona Ester3 fui me informar e seu exame durará no máximo 40
minutos.
P- Tudo isso?
E- A sra. acha bastante?
P- Acho.
E- É pouco mais de 1/2 hora.
P- Isso e verdade. Não ê muito. Será que dói?
E- Boi o que se sente quando se introduz uma sonda no ânus. Já
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fez -isso alguma vez?
P- Sim.
E- Doi?
P- Um pouco.
E- Seva esse tanto que vai doer porque nesse exame vao introdu
zir-lhe uma sonda no anus.
P- Então estã bem.
E- Soube que a sra.

ê de Franca.

P- Morei lã, mas agora moro aqui.
E- Com quem?
P- Com meus pais.
E- Soube também que a sra.

é viúva.

P- Sou (Seus olhos ficaram lacriraejantes). Faz 12 anos.

Voltei

ai a morar com meus pais.
E- Eles vêm vê-la?
P- Vêm

('bem enfática^ . Vem

sempre. Meus pais, meus irmãos, meus

sobrinhos. Não sabem o que fazer por mim. Recebo muita aten_
ção e muito carinho.
E- Isso ê bom.
P- Nem diga. Mas fico tão desanimada. Essa doença-.: Me dã uma tris
teza. Essa dor de cabeça, que ê complicação dos remédios que
tomo.

Olhe a minha perna ('mostrou—a onde hã-uma mancha enor

me que pega metade da perna e pé). Foi da quimioterapia que

eu fiz.
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E- A sra.féz quimioterapia?
P- Fiz.
E- É muito duro, não é?
P- Muito. Nem gosto de lembrar. Eu reclamo tanto.

Tenho tanto

medo de examesj de tudo. Fico tão triste. Dou muito trabalho.
E- Acho que é um direito seu de reclamar3
teza.

ter medo3sentir tris_

Coloque para fora mesmo.

P- Faço muita oração.

Ê o que me ajuda.

E- Qual sua religião?
P- Católica.

Todos somos católicos em casa.

E- Conversamos até agora e eu não me apresentei.

Eu me chamo

Magali e dou aula para alunos de enfermagem. Antes dos alu
nos chegarem eu costumo passar para conhecer os pacientes e,
principalmente os que estão precisando mais. Me disseram que
a sra. precisa muito de cuidados.
P- Isso é verdade. Preciso mesmo.
E- Gostaria de voltar amanhã para vê-lat conversar um pouco3pro_
curar ajudã-la e ouvi-la. Posso vir?
P- Nossa! Se pode! Venha3 por favor.
E- Então amanha venho ve-la e saber como foi o exame.
P- Esta bem.

Depedi-me e acariciei-a no rosto.
Encontrei uma auxiliar de enfermagem que veio me fa

78

lar de Ester e me fez lembrar quem ela era: uma paciente que es
teve internada hã 15 anos mais ou menos, quando eu era recémformada. Voltei à enfermaria e falei com Ester;reconhecemo-nos
e despedi-me a seguir.

Dia 01/03/1985

Nao anotei a hora.

Ao chegar, Ester não estava na clínica. Estava fa
zendo um exame.
Esperei no andar e vi quando ela chegou de maca.Apro
ximei-me e Ester reconhecendo-me disse:
P- Ah! Magali,

que bom! 0 exame deu tão certo.

E- Fico contente gela sra.

ma

Estou tão feliz.

(ajudei a passã-la da maca para ca-

eu, uma enfermeira e um auxiliar).
Durante esse tempo, paciente ficou comentando o quan

to estava feliz por ter feito o exame, e estar livre do mesmo.
As duas funcionarias saíram e ficamos a sós.
P- Estou muito feliz.
ram,

me controlei,

Colaborei,

fiz o que os médicos me pedi

não dei trabalho e estou livre.

E- Como foi o de ontem?
P- Foi dolorido mas foi rápido..
sangramento.
to doente,
ve.

Deu prurido.

Você sabe Magali,

eu sempre fui uma pessoa mui_

e por isso eu sei quando tenho alguma coisa gra

E eu sabia que não tinha sangramento.

Depois,

E o de hofe- não deu

todo mundo gosta de mim.

não sei quem e melhor.

Estou tao feliz !

Os médicos,os enfermeiros,

Minha família,

então, nem-se fala. Meus
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pais (começou a chorar) tadinhosj rezam tanto por mim,vão ã
missa diariamente, não perdem a esperança. Meus irmãos> mi
nhas primas vêm todo dia. Meus pais mandaram pera3 ■ maçã3 es_
tã tudo na geladeira. Me sinto feliz porque tenho uma família maravilhosaj que faz tudo o que eu quero.

E- Isso é importante.
P- Muito. Estou tão feliz'.

Tenho impressão que agora vou arri

bar. Agora falta fazer a punção de medulaj

tomar plaquetas

e quero comer bastante mesmOj para ficar bem forte.

Entrou um docente com um grupo de alunos para mos
trar as manchas de D.Ester. Ela docilmente aceita e

diz que até

gosta. Vários médicos entraram para saber como havia sido o exa
me, em atitude carinhosa com ela.
Ficamos juntas. Tomei sua mão entre as minhas.
Ela disse:

P- Ah! Magali3 você não sabe como foi duro perder

meu marido.

Foi muito ruim. Ele era muito bom para mim. Minha sogra tam
bem morreu depoisj ela era muito boa para mim. Foi duro fi
car sem eles.
E- Imagino que foi uma perda muito difícil.
P- Nem diga. Mas minha vida ate que ê boa. Tanta gente se preo_
cupa comigo. Nem sei porque. Em casa o telefone não para de
tocar.
E— Imagino que a sra.
P- Serã?

também seja boa para as pessoas.
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E- Tenho certeza.
P- Vai* ver que e3

então.

E- Agora vou deixã-la descansar do exame.
P- Não vã não.

É cedo.

E- Preciso ir mesmo.

Gosto de te ver.

Volto 2- feira para vê-la.

P- Volta mesmo?
E- Volto.
P- Voce me dã um apoio grande.
E- Virei.

Não deixe de vir.

Tenha um fim de semana bom.

P- Vou ter porque estou feliz com os exames que jã fiz.-Eu ti
nha tanto medo.
E~ Ate ségunda3

então.

P- Ate.

Despedi-me, apaguei a luz, cobri-a e saí.

Dias:

2 e 3

- Sabado e Domingo

Dia 04/03/1985

Inicio: 15:00 hs.

Término: 15:45 hs.

Cheguei âs 15:00 horas. Ester estava chamando a en
fermeira porque havia evacuado na comadre. Sentia-se muito des
confortável e queria que a tirassem e a limpassem.
A auxiliar de enfermagem veio e foi providenciar o
material para a higiene. Ester ficou inquieta com a demora.
Saí para ver o que estava acontecendo.

A moça não

havia entendido. Expliquei a ela o material necessário

e

vol-
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tei para o quarto.
Ajudei a lavã-la e trocã-la. Trocamos a cama e pas
samos pomada na região anal, após higiene.
Ester evacuara com sangue e perguntou se havia san
grado.
Após refazer seu leito e acomodá-la, ficamos a sós.

E- Como ê Ester,
P- Agora simy

melhor agora?

ainda bem que voce chegou.

atender a gente.
outros.

Detesto ficar. suga.

E- Tem razão.
P- Foi bom.

É duro ficar doente3

Ãs vezes demoram para
ê triste depender dos

Ê desconfortável.

Como foi o fim de semana?

Recebi muitas visitas e passei bem.

E- Alimentou-se bem?
P- Sim.

Quero ficar forte para sarar.

E- E no mais?
P- Chorei muito hoje.
E- Porque?
P- De dor.

Dor de cabeça.

Demoraram para trazer o remédio por

que tem que ir buscar não sei onde e demora muito.
fica louca de dor.
ra casay

Mas estou animaday

A

gente

quero sarar logoyir

pa

cuidar da minha loja.

E- Onde ê sua loja?
P- Em Frãnca.

Meu irmão que olha para mim.

muito de mim.

Minha familia gosta

(começou a chorar) .• Todos me querem bem.

Meus
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pais 3 meus irmãos3

minhas

cunhadas3

tios3 primas3 sobrinhos .

Todos estão rezando por mim para eu sarar. É o conforto que
tenho. Ainda sou feliz por isso.

Tem gente que nem isso tem3

eu fico pensando (sempre chora quando fala

.isso).

Falou muito sobre seu casamento, o carinho do mari
do, sua perda, a doença,o que sobrou do seu corpo ( estrias, rugas, queda de cabelos, de dentes, manchas pelo corpo - segundo
ela pela dose excessiva de quimioterãpico).
Falou sobre seus olhos que ainda agora, apesar da doen
ça, dizem ser bonitos. Sobre sua sogra e do bom relacionamento
que tinham.
Enfatizou bastante do grande amor de sua família, ca
rinho e o grande número de pessoas que a visitam.
Referiu vontade de sarar logo, de ir para casa.Des
pedi-me âs 15:45 horas após ajudã-la a tomar uma vitamina.
Disse que eu ainda nao fosse. Prometi voltar no dia
seguinte e tomei sua mão entre as minhas ao despedir-me.

Análise da situação vivida:

Comunicação verbal intensa.
As palavras fluem bem como seu pensamento,só com a
nossa presença. Fala muito, sem parar e chora quando o faz.Não
menciona a doença, apenas os sintomas e a terapêutica. Fala de
sua tristeza e de seu choro; mas logo a seguir

fala

em

sa -

rar.
Sinto-a com muita energia, com muito potencial pa-
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ra vida, apesar do corpo destruído pela doença. Preocupada com
o odor de seu corpo.
Fala de ser muito amada e parece necessitar acred_i
tar nisso.
OBSERVAÇÃO: Ainda não cruzei com nenhuma visita apesar de vir
em diferentes horários e de as visitas estarem li
beradas .

Dia 05/03/1985

Início: 7:45

Termino: não anotei.

Cheguei à enfermaria às 7:45 horas. Ester estava sen
tando-se no leito.
E- Bom dia, Ester.
P- Bom dia.
E- Como esta hoje?
P- Muito bem. Dormi bem mesmo, a noite toda, direto,nao chamei
para nada. Fazia muito tempo que não dormia assim.
E- Fico contente. 0 sono é realmente importante.
P- Estou melhorando muito mesmo. Agora penso que vou sarar e vol_
tar para casa, para minha loja. Ê so eu ficar um pouco mais
forte. Mas melhorei muito. Jã estou mais corada, a perna de_
sinchou e as manchas pelo corpo estão ciareando.Ontem tomei
oito plaque tinhas. Fiquei contente ,

gosto de tomar as. plaque tas

para ficar forte. Não sei porque, deu esse problema que meus
glóbulos cairam tanto. Agora estou melhorando.

Quero ir pa~
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ra casa, mas é como mamãe falou fcomeçou a chorar) que mor
re de saudades de mim, mas que ê melhor eu ficar
tal até ficar bem forte.

Não adianta eu ir para

no hospi
casa antes

de estar boa.

Continuou:
P- Outro dia uma pessoa me disse que eu tenho muita força e por
isso estou conseguindo.
E- Acho. A sra.

Voce também acha isso Magali?

tem muita força.

P- Mas, eu me acho tao mole.

Choro tanto, peço tanto as coisas.

Vejo os outros pacientes. Parece que dão menos trabalho.
E- Não falo dessa força. Paio da força que a sra.

tem por den

tro .
P- Então vai ver que tenho. Eu luto mesmo. Acho que Deus deu o
dom da vida e a confiou para gente. Se "ele" deu, a gente tem que.
aproveitar. Agora, quando "ele" chamar a gente vai.

Silêncio por alguns instantes.
P- Hoje minha prima vai trazer fruta. Serã que meu café jávem?
E- A sra.

esta com fome?

P- Sim, quero comer para ficar forte.

Chegou a refeição. Ajudei-a a tomar seu café e ato
mar medicação.
Ao despedir-me, pediu:
P- Volte amanhã. Eu vou te esperar.
E- Pode esperar.

Venho vé-la amanhã. Até amanhã.
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p- Abê. bom trabalho.
Inicio: 15:10 hs.

Dia 06/03/1985

Termino: 15:55 hs.

Ao chegar, Ester estava deitada com a cabeceira da
cama elevada, olhos fechados. Havia uma visita ao seu lado,uma
mulher.
Aproximei-me e essa mulher disse:
- Ela esta sentindo muito mal-estar hoje.
Aguardei

doucos

segundos em silêncio quando Ester

abriu os olhos, sorriu e disse:
- Estava te esperando. Apresentou-me a visitante co
mo sua prima e disse a ela:
- Esta que ê ela, de quem eu te falei ( referindose a mim).
Perguntei:

E- Como esta D.Ester?
P- Estou com um mal-estar danado.
Sorrindo um pouco disse:
P- Acho que vou embora amanha. Eles vão me dar plaquetas e depois vão decidirj mas acho que vou amanha.
E- Como ve essa possibilidade?
P- Bem. Fico feliz.

Vou tentar ir. Mas estou fraca.Meu irmão vai

arrangar uma enfermeira para dormir comigoy me dar banhoy o
cafe e depois pode ir.

0 que voce acha de arrumar alguém pa
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ra cuidar de mim em casa?
E- Acho uma boa ideia. Sua mãe que jã tem idade*

vai se sentir

mais segura.
P- E eu também (bem enfática).
E- Claro. A sra.

também.

P- Esperei você hoje.
E- Dei aula pela manhã e so pude vir agora.
P- Então* a gente sente falta. Apesar que muita gente

que vem

me. ver.
Chegou um suco. Ajudei-a tomar.

E- Como passou a noite?
P- Tão bem* Magali* igual a outra.

Uma beleza.

E- E a alimentação?
P- Muito bem. Hoje veio frango* macarronada e eu comi atê. Es
tava uma delicia. Agora* em casa* vou me alimentar mais ain^
da.

Vou tentar ir.

Vamos ver se vou agilentar (fisionomia foi

se entristecendo, olhar não apresentava o vigor dos outros
dias).
P~

Tem hora que fico cansada. Jã me entreguei. Sou outra
soa.

Vamos ver o que Deus quer de mim.

Vou seguindo o que ele

quer. Se ele quiser me dar a cura eu acho bom.
adianta lutar. Me entreguei mesmo.
gando atras dele* mas vou.

pes

Se nao * nao

Vou seguindo-o.Vou capen_

Vamos ver o que ele quer para mim.

Houve silêncio por alguns segundos. A prima quebrou
o silêncio, dizendo:
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F- Mas você tem muita força.
P- Tenho. A gente luta. Eu vou tentar ir para casa3 descer com
a cadeira de rodas3 atravessar o hospital3 descer

do carro

carregada porque eu não vou aguentar andar e depois subir3 por
que em casa ê apartamento e fica difícil. Mas
todos os dias para a Dra.X e Dr.

eu vou ligar

Y e eles já me disseram que

não ê para eu esperar passar muito mal. Se não me sentir bem ,
é para eu voltar.
E- Isso é importante. A sra. deve escolher o que e melhor para
a sra. 3 a casa ou o hospital. Ninguém tem o direito de esco_
lher pela sra.
P- Isso é. E aqui me sinto segura3

tem mais recursos.

Falou também:

P- Não sei o que eles inventaram de me dar plaque tas . Não . adi an_
ta mesmo. Não sei. Hoje estou~com um mal estar3 Magali3 que
ê horrivel.
E- Como é esse mal estar?
P- É assim: sinto a cabeça oca3 vazia e preciso firmar o pensa
mento para eu saber que eu sou eu mesma3 ãs vezes parece que
perco o sentido.

Uma coisa ruim. Mas a doutora falou que não

ê anemia ('enfaticamente) e que ê um coágulo que estourou na
minha cabeça.

Nem vontade de conversar eu tenho.

E- Será que amanhã eu lhe vejo?
P- Ve sim. Se eu for embora3 será bem â tarde. E ainda não es
tá certa a minha ida. Eles vão ver.
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E- Então está bem.
nhã.

Vou deixã-la descansar. Amanhã venho pela ma

Tomei, suas mãos entre as minhas.

P- Venha mesmo.

Eu vou lhe dar meu endereço para voce ir me ver

lã em casa.
E- Está bem. Eu irei com certeza.
P- Ate amanhã.
E- Ate amanhã.

Análise da situação vivida:

A paciente estava diferente. Não chorou, nem amea
çou fazê-lo; entretanto, seu rosto estava mais abatido, olhos fun
dos, sem o vigor costumeiro. Falou bastante, mas o tom de voz,
apesar de periodicamente tornar-se enfático, está mais baixo ,
menos caloroso.
Falou em deixar de lutar, em entrega e na inutili
dade da luta. Coloca-se nas mãos de Deus, no qual crê e em cer
to momento hoje, senti-a submissa.
A possibilidade de uma alta hospitalar tão desejada

não ê compatível com o estado de ânimo da paciente»Não a sin

to realmente feliz com a ideia de ir para casa. Ao contrário,pa
rece assustada com isso, como se isso tivesse um significado es
pecial. Seus sonhos de alta (sarar, reassumir a loja) estão dis;
tantes da realidade da alta (em cadeira de rodas, com uma pes
soa contratada para cuidar dela).
Parece-me que a diferença entre

essa situação e a

atual não é animadora para a paciente. Realmente sinto depres-
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são em sua postura, tom de voz, olhar e mesmo nas frases

que

formulou.
O fato de não ter chorado, sendo uma pessoa que dia
riamente tem extravassado alguma emoção pelo choro,inquietoume e me perguntei: não hã mais emoções ou para onde estão sen
do drenadas?

Dia 07/03/1985

Término: 9:45 hs.

Início: 9:00 hs.

Cheguei âs 9:00 horas. O médico estava no quarto oon
versando com a paciente que ocupava o leito ao lado de Ester.
Cumprimentei-a:

E- Bom dia3 D.Ester.
P- Bom dia.
E- Como está?
P- Bem. Muito bem. ( o tom
vam

diferentes

de voz

e

a

e xpressão

f acial esta -

da véspera).

Disse-me:
P- Espere so um pouco que quero falar com o Dr.X (e quando es
te aproximou-se, disse:)
P- Doutor3 o que vocês vão resolver comigo?
/

M- A senhora vai tomar as plaquetas e depois "fora".
P- Vou mesmo?
M- Vai.
P- E como eu estou?
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M- Voce estã otima.

Se estiver melhor, estraga. Seu sangue es

ta bom, sã as plaquetas estão baixas.

Vooe preoisa

dar para não se machucar, não provocar batidas pelo

se cui
corpo,

não escovar as gengivas, senão irão sangrar mesmo.
P- E como eu faço doutor?
M- Sã bocheche, não escove.
P- Ta bem.

O médico saiu e perguntei:.

E- Como passou a noite?
P- Muito bem.
E- Foi daquelas boas que a gente dorme a noite toda?
P- Ê, foi daquelas boas. Agora, se eu for para casa, minha pri_
ma jã arrumou uma enfermeira para cuidar de mim. Vai ser pre_
ciso porque mamãe, coitada, não vai dar conta e papai, você
sabe, e homem e fica difvcil cuidar da gente.
E- Acho que a ideia foi boa de contratar a moça.
P- Ah, sim. Assim ela dorme comigo, pela manhã me dã o banho e
depois pode ir embora. Porque durante o dia, tem um mundo de
gente para me pagear. Nossa,

todo mundo vai querer me cui

dar. Meu irmão mesmo, hoje quando telefonarem, ele vem me bus_
car na mesma hora.
E- Ê provável que amanha eu não a encontre aqui. Se sua cama es_
tiver vazia, ê porque a sra. foi para casa.
P- Ê, mas nao sei não.

Tenho que tomar plaquetas e ãs vezes de

91

mora. Se bem que serão só duas 3 mas âs vezes atrasa. Acho que
se eu for3 serã bem tarde3 ou então amanha.

Vamos ver. Mas

você vai em casa3 nao ê?
E- Vou.

Como a atendente estava aguardando o término do en
contro

para dar o banho na paciente, despedí-me.

E- Bem3 D.Ester3 vou deixã-la para poder tomar o seu banho.
P- Tome nota do meu endereço. É rua tal 3 número tal 3 telefone
tal.
Anotei o endereço e prometi ir vê-la.

P- Va mesmo Magali3 que vou sentir falta da força que voce me
dã. Me faz bem.

Quando tiver uma folguinha3 dê uma passada

por minha casa.
E- Irei. Agora vou embora. Atê amanha. Aqui ou em sua casa.
P- Telefone antes para saber se fui mesmo.
/

E- Esta bem.

Dia 08/03/1985

Cheguei à casa da paciénte ãs 15:00 horas,

Um se-

nhor abriu-me a porta e convidou-me a entrar.
Entrei no quarto de Ester que estava deitada em uma
cama, encolhida no leito. Sua prima chamou-a.
F— Ester3 a Magali estã ai.
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A paciente virou-se e disse:
P— Oi Magali, que bom que você veio.
E- A sra.

não acreditou que eu viria, não ê?

P- Não mesmo.

Pensei que por você ter aulas e tudo o mais,não

desse para vir.
E- Pois estou aqui.
P- Fico tão feliz. Sabe, estou mal.

Tomei purgante3jã evacuei

muito, vomitei, dói-me o -estômago. Estou tao mal.

O pai, entrando no quarto falou que Ester ficara ner
vosa na véspera, porque demoraram para ir buscá-la

n.o .hospi

tal. Houve um problema de recado não dado e daí o atraso.
Ester pouco falou sobre o episõdio e o relato pare
cia entendiá-la.
A família (pai, mãe, irmão)

foi chegando no quarto

e Ester me apresentando. Todos queriam saber se eu era do hos
pitai e percebiam ansiedade em todos no que se referia a per
guntas que queriam fazer sobre a medicação, sobre o que dar pa
ra ela comer.
D.Ester chorou e reclamou de dor durante os 60 mi
nutos que lã fiquei. A todo instante dizia que queria vomitar,
evacuar, mas não o fez. Queixou-se muito de dor, de mal-estar.
Dizia:
- O que vai ser de mim agora? Como vai ser?Como vou
ficar assim?
Virava para o leito de um lado para outro,muito in
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quieta e rejeitando qualquer tentativa para melhorar a dor.
Em um momento seu pai lhe disse:
F- Até -parece que você estã querendo voltar para o hospital.
Ester sentou-se no leito e falou indignada:
- Ora, papai, não pode ser o senhor que estã dizen
do uma coisa dessas. Onde jã se viu!
O tempo que lã permaneci, Ester queixou-se, movi
mentou-se, chorou, reclamou e pareceu-me em desespero. Suas quei
xas de dor física eram vagas e a família contou-me

que Ester

provocou o vómito colocando o dedo na garganta.
Ãs vezes ficava preocupada em não

estar me dando

atenção e pedia-me para "não reparar". Chegou uma enfermeira,
prima de Ester e falou com ela sobre a necessidade de se ali
mentar. Falou em tom ríspido, eu achei.
Saí dizendo que voltaria na 2- feira. Ester agrade
ceu a visita e saí.
Sua mãe foi acompanhar-me ena sala e disse:
F- 0 que voce acha? 0 caso dela... 0 médico jã avisou a gente.
Eles têm feito de tudo, coitados.

Não desanimam, tentam de

tudo. Enfim, estão fazendo o papel deles. Mas, não sei não...
E- Ê dificil dizer, mas o estado de Ester e grave.
F- Ê, a gente sabe.
E- Ela estã sofrendo muito.
F- É verdade.

94

Disse que voltaria 2- feira e despedí-me.A mãe tam
bem agradeceu a visita. A prima acompanhou-me até

o

portão e

disse:
- Coitada dela, né? A gente não pode fazer nada além
disso.

Análise da situação vivida:
A impressão que tive foi de um certo cansaço da fa
mília. A mãe ao falar do "caso" de Ester não expressou emoção.
Pareceu-me tratar-se de algo jã há muito esperado.
Ester pareceu-me insegura e manipuladora do ambien
te. Pais, primas, irmão ao seu redor e Ester chamando a todos
para dizer de sua dor e de como seria dali por diante,

o

que

seria dela.
Quando cheguei, todos queriam saber

s.e eu era do

hospital.
Em sua casa, Ester pareceu-me uma pessoa difereite,
de entrega fácil. Não se percebe a luta, a força que ela expres
sa no hospital.
Pela primeira vez não tentou me reter ao seu lado.
Não falou comigo olhando-me diretamente como de costume.
de dor, com os olhos semi-fechabs ou. ccn o olhar vaguean
do pelo quarto.

Dia 11/03/1985

Iwtrvcío: 16:45 hs.

Cheguei na casa de D.Ester. Sua mãe abriu-me a por
ta e explicou que Ester voltara na noite de 6- feira (08/03/83
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para o hospital, onde permanecia internada na mesma enfermaria
de onde saíra. Segundo sua mãe, a paciente passara muito mal,
com hemorragia e fora levada correndo para o hospital.

Dia 13/03/1985

IrvCcio: 16:40 hs.

Termino: nao anotei.

Ester estava deitada no leito com a cabeceira da ca
ma elevada. Uma auxiliar de enfermagem estava ao seu lado,pois,
seu soro saíra fora da veia.
E- Doa tarde3
P- Oi 3

Magali.

D.Ester.
Que bom te ter.

E- Fui vê-la em sua casa3

mas a sra.

tinha "fugido".

P- É isso mesmo.
E- Como esta agora?
P- Melhor.

Estou bem melhor.

Fiquei muito ruim lã em casa.Pio

rei bastante e fui para o hospital da cidade.

De là trans

feriram-me para cã novamente.
E- Quando estive em sua casa3 percebi que a sra. não estava bem.
Não achei a sra.feliz lã.
P- Nãoj

né?

E- Não.
P- Pois ê.

Eu nem deveria ter ido.

E- Achei que a sra.

não estava querendo mesmo ir.

Nao se sen

tia em condições.
P- Pois ê3

mas eles quiseram me dar alta e eu fui.

que ainda não estava na hora.

Mas sabia

Tenho que sarar melhor3ficar
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mais forte.
E- Entendo.
A veia fora perdida e havia necessidade de pegar ou
tra. Ester ficou aflita com as tentativas de puncionar a vOia,
mas deixou que a auxiliar o fizesse.
Aliviada, após a reinstalação do soro, conversou bas
tante. Falou do carinho que tem recebido dos familiares,das fru
tas que trazem para ela, do pessoal do hospital e da limpeza
que rezam por ela e lhe trazem imagens de santos.
Pediu uma banana que comeu toda. Pediu uma maça que
também comeu, sempre enfatizando que queria comer bastante pa
ra ficar forte.
Falou ainda que âs vezes o pessoal do hospital de
mora em lhe atender porque ficam muito ocupados com o s doen
tes ruins e largam os bons.
Comentei:
E- Não dã vontade de ficar bem ruim para que os outros fiquem
ao seu redor3

também?

P- Ah! não. Prefiro ficar so3 mas bem boa como estou.

Falava com dificuldade, a respiração difícil. Con
tou-me que tivera pneumonia e só hoje melhorara. Disse também
que havia tido disenteria e evacuara fezes com sangramento.
Comentei sobre seus pais, ainda relativamente jovens.
Ester disse ser muito parecida com o pai e identificou-se co
mo sendo uma pessoa alegre e que sempre teve alegria de viver;
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quando está triste chora e reclama, não sabe fingir.
Não chorou nenhuma vez, nem aparentou emocionar-se.
Tentou me reter no final da entrevista. Despedí-me prometendo
voltar no dia seguinte.

Análise da situação vivida:

Paciente parece de certa forma confortável por es
tar novamente no hospital. Não falou muito sobre sua alta e o
pouco tempo que ficou em casa. Senti que procurou manter o as
sunto na situação hospitalar.
Expressão facial descontraída, parece que "retomou"
a sua vida no hospital e assumiu-a. Parece

ter readquirido a

confiança no poder do hospital em fazê-la ficar forte.
Parece mais convicta de sua capacidade de luta por
ter vencido mais umas dificuldades - a pneumonia, o sangramen
to.

Dia 14/03/1985

Inioio: 8:30 hs.

Término: 9:30 hs.

Cheguei ãs 8:30 horas. D.Ester estava queixando-se
de muita dor e da porta da enfermaria já ouvi suas queixas.Re
clamava também que queria tomar seu café, que não havia ninguém
para dar-lhe.
Aproximei-me, peguei seu café, e me acheguei junto
a sua cama.
D.Ester sorriu e disse:
P- Ah! ê você;

ainda hem.

Meu caféj que bom!
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E- Como passou,

D.Ester?

P- Nada bem. Estou com muita dor.
E- Onde?
P- Nas costas, e devido ã pneumonia. Mas que coisa, que dorhor_
rorosa.
E- Deu para dormir esta noite?
P- Quase nada.

Gritei de dor a noite toda.

Dei-lhe seu café. Paciente parecia ansiosa para co
mer. Disse:

P- Preciso comer. É isto que vai me deixar forte. Ai,como e du_
ro esse sofrimento. E eu preciso tanto sarar.
E— Esta difici 1, nao é D.Ester?
P- Muito.

Demais da conta. Agora è so essa pneumonia. Se nao fos_

se isso, eu jã estaria boa, mas boa mesmo. Que coisa!
E- Tanta complicação, não ê?
P- Pois ê.

Custoso demais.

E- É muita coisa para uma pessoa so, não ê?
P- Nem diga. Mas não quero repartir com ninguém. Não desejo pa
ra ninguém o que sinto,

Doi também o ãnus. Quando nao sao as

costas, é o ãnus. E a gente nao tem sossego.

Entraram duas médicas e Ester implorou-lhes que lhe
tirassem a dor. Chorou, gemeu e queixou-se bastante.
médicas dizia:

Umas das
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M- Ê por causa da pneumoniaj Ester, Serã que você não esta um
pouco nervosa hoje?
P- Não estou não. Que nervoso3 o que! É dor mesmo

que sinto.

Nao posso nem me mexer. Grito de dor.
M- Voce grita mesmo3 Ester. Qualquer dia vamos jogã-la pela ja
nela e garanto que voce vai gritando.
P- Vou mesmo.
Apesar das palavras parecerem rudes, a médica ê múi.
carinhosa com Ester e demonstra envolvimento com a paciente.
Toma-lhe

as mãos, acaricia seu rosto.
Ester continuou:

P- Doutora3 me faça sarar. Eu nao agUento essa dor.
M- Você esta sarando3 Ester. Agora você não tem mais anemia.É
so sarar da pneumonia.
Fez exame em Ester, auscultando-lhe as costas e co
mentou com a outra médica que iria pedir um Raio X de urgência.
Ester, ao ver sua companheira de quarto andando,co
mentou:
P- Se ao menos eu estivesse doente mas pudesse andar paralã e
para cã como elas3 ainda era suportável. Mas assim3como es_
tou ê muito duro. Duro demais.

Chegou um auxiliar de enfermagem para dar-lhe um re
médio para dor. Outras pessoas chegaram ao quarto as quais E£
ter me apresentava como sua amiga.
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Ao despedir-me tomei sua mão entre as minhas demo
radamente. Acariciei sua testa e disse:
E- Atê logoj D.Ester.
P- Atê amanhã.

Volto amanhã.

Venha mesmo.

Você ê muito importante para mim.

E- Virei amanhã. Atê.

Análise da situaçao vivida:
Ester parece mais fraca fisicamente. Abatida, res
piração difícil. Comparou-se às outras pacientes em termos de
doença.
Tem alguns momentos de desânimo, seguidos rapidamen
te de uma recuperação do ânimo. Fala com todas

as pessoas da

equipe de saúde e de enfermagem, reclamando da dor. Parece es>
perar que alguém lhe tire dessa situação. Demonstra e verbali
za afeto por todos. Segundo ela, todos são bons,todos fazem o
que podem. Não tem queixas explícitas da equipe.
Apenas implícitas quando diz:
Gosto de todos. Mas tem umas que são melhores. Não
que eu queira desfazer das outras.
Ou então:
- Essa médica ê boa, coitada, mas estou mais acos
tumada com a outra que me explica melhor as coisas.
Ou ainda:
- Demoram para me trazer as coisas. Âs vezes meu ca
fé esfria. Também, elas têm tanto serviço. Não dã mesmo.Fazem
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o que podem por mim, coitadas.
Sinto-a um tanto assustada diante de tantas compli^
cações. Mas continua lutando e falando em sarar, ir para casa,
voltar para sua loja.

Dia 15/03/1985

Início: 9:40 hs.

Termino: 11:30 hs.

Ao chegar à enfermaria, ouvi Ester gritando no ba
nheiro, com medo de cair. Dizia que a cadeira estava lhe cor
tando .
Dizia para a funcionaria, chorando:
"Não aguento raais. Vocês só falam que tenho que aguen
tar. A cadeira está me cortando. Quanto tempo faz que estou aqui
sozinha. Eu morro hoje. Assim não ê possível".
Duas funcionarias tentavam

explicar-lhe, à medida

que lhe davam banho, que não sabiam que ela estava sõ no ba
nheiro .
Ester dizia:
"Este sabonete arde meu ânus. Gente, pelo

amor de

Deus. Tem dõ. Desculpem estar gritando, mas estou tão nervosa.
Dõi tanto. É tão duro. Não é enjoamento não. Dõi, não aguaito.
Queria a outra cadeira, não gosto desta cadeira".
A funcionaria respondia.
"Não podemos mais arrastar cadeiras. Tem uma ordem
proibindo. Muitos funcionários ficaram com problemas de colu
na por arrastar a cadeira. Agora sõ se pode usar eata cadeira,
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prõpria para o banho".
p - Pois eu nunca mais vou por os pés nesta cadeira.
- Mas você já usou essa cadeira.
P - Mas foi um banho rápido, não esse tempo todo que
fiquei esperando. Depende de quem dá o banho.
- É que a funcionaria é nova.
P

Pois ê. Mas essa cadeira marca tudo a gente.Deus

me livre. Não sei como vocês têm coragem de fazer isso

com a

gente. Meu ânus vai doer o resto do dia.
Fiquei na enfermaria ouvindo esses diálogos enquan
to anotava-os.
Ester dizia:
"Eu morro de dor. Estou tao nervosa. Acho que vou vo
mitar. Me desculpe, gente. Mas doi demais, esta porcaria des
ta cadeira".
Ester voltou para o leito, na referida cadeira,cho
rando e queixando-se de dor.
Ajudei a passã-la da cadeira para a cama,quando vi
o sangramento da região anal que a paciente tanto se queixava.
Foi para cama, sempre chorando. Troquei sua camisola que esta
va molhada, passei pomada na região anal..
Ester sempre chorando e dizendo de sua dor,do quan
to avisara que estava doendo e da inexperiência da pessoa que
a levara ao banheiro.
Uma das auxiliares lhe dizia:
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"Você precisa colher urina, Ester, para exame".
p - "Que urina, o que! fazem esse monte de exames e eu
aqui sem uma solução".
A seguir, disse:
P- Mi I desculpas ^ gente3 pelo show que eu dei. Desculpe3 Maga:
li3 você que ê minha amiga.
E- Não tem que pedir desculpast D.Ester. A sra.
gritar mesmo.

Se estava doendo a sra.

tem mais ê que

tinha que reclamar .

As pessoas precisam ouvir os doentes.
P- Voce acha mesma que eu devo?
E- Acho.
P- Talvez você tenha razao.
Foi se recompondo e se acalmando. Ofereci -lhe uma
banana e quando começou a comê-la, disse:
P- Quero ficar bem forte. Por isso procuro comer.
E- Eu sei.
P- Gostaria de comer mais uma fruta.
E- Vou buscar para a sra.
P- Você pode fazer isso?
E- Claro.

Trouxe uma pera que a paciente comeu toda. Referiu
que a dor no ânus estava melhorando. Parecia mais calma,nao dx>
rou mais.
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Disse que não gosta de magoar as pessoas, mas a mo
ça que a levara ao banho, não sabia lidar com ela.

Análise da situação vivida:
Ester esteve em desespero por alguns instantes.Rea
diquiriu a confiança e' a seguir se recompôs no leito. Sua expres
são facial acompanha nitidamente sua desesperança seguida de es
perança.
Disse quando sai:
P- Você ê tão boa para mim. Quando eu sarar3 ficar bem boa3que_
ro que você vã em casa e iremos sentar no sofãj bater papos
fofocar e comer um pedaço de torta.
E- Com cafezinho mineiro?
P- Claro* com cafezinho mineiro.
E- A sra. imagina quando irã de alta?
P- Nao* mas quero ir bem boa. Senão* nao vou.
Preocupada em expressar seu sentimento de insatis
fação com os que cuidam dela. Ãs vezes tenho

a impressão que

receia revanchismo, pois logo após reclamar, se culpa ou cul
pa o fato de ela não estar boa por causa da doença e pede des
culpas se magoou alguém.
Conversei com a auxiliar sobre a cadeira que machu
cara a paciente e ela respondeu:
- Sabe, não é a cadeira. Acontece que o

ânus dela

está cheio de fissuras internas que o pessoal da cirugia viu e
disse não ter nada a fazer. E a doença dela. Ela ê assim

mes
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mo, reclama de tudo, de qualquer um que cuida dela. A gente não
pode ligar.
E - Acredito que a cadeira forçou demais a região anal.
Realmente sangrou.
- Pode ser que a cadeira seja muito aberta.Eu acho
que e mesmo.
E - Pois então você vê que a Ester tem razão.A cade_i
ra machucou-a. Não deve ser tentado novamente, mesmo porque ela
não vai aceitar.
Percebi na atitude da equipe de enfermagem um cer
to abandono da paciente, como se o caso já estivesse encerra
do. Nada mais resolvia e não havia quem aguentasse as íeclama
ções da paciente. Não sinto ninguém no andar realmente dispôs
to a compreender Ester.
Referiu-se a ela como como a uma doente ja antiga,
cheia de mimos e disse:
- "Quem não conhece o choro da Ester?

ela chora e

reclama o dia todo. Se a gente for ligar, jã viu...

Dias: 16 e 17/03/1985
Dia 18/03/1985

- Sabado e Domingo
Inicio: 7:40 hs.

Término: 8.10 hs.

Cheguei à enfermaria, Ester estava no banheiro, to
mando banho auxiliada por alunas do curso de auxiliar de enfer
magem.
Aguardei que saísse e quando retornou â enfermaria,
andando, disse:
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P- Oi Magali, você sempre chegando na hora certa, né?

Ajudei a colocã-la na cama. Havia mais duas alunas
na enfermaria.
E- Como passou D.Ester?
P- Bem, passei hem. SÓ tenho dor no anus. Esta doendo muito.
E- Como foi o final de semana?
P- Foi bem.

Veio um monte de gente. Tive visitas o dia

todo3

ate a noite.
E- Quem veio?
P- Papaij mamae3 minhas tias 3 minhas primas. Fiquei tão feliz.
Chegou mais frutas e vão trazer mais.
E- Que bom.
P- Nem diga. Agora precisava tirar essa dor. Preciso tomar al_
guma coisa para tirar essa dor. Sinto um mal-estar danado.
Uma coisa ruim mesmo.
E- E a dor nas costas?
P- Sarou completamente. Nem me lembro mais dela.
E- E a tal cadeira que judiou da sra. outro dia?
P- Para mim não existe aquela cadeira,

Você sabe que tive sau

dades de você esses dias?
E- Também senti sua falta.
P- Ha uma coisa que quero lhe falar:(fechou os olhos

e

falou

bem baixo):
Meus irmãos vão falar com a chefe e pedir para

virem todo
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dia durante uma hora> um por dia* para me sentarem* me apoia
remt andando um pouco e para eu não chorar tanto3 para me apoia
rem. Disseram que precisam acabar com as minhas lágrimas.
E- E a sra.j o que acha?
P- Eu acho bom.

Vou me sentir bem.

E- Então está bem.

Tenho certeza que a chefe vai concordar.Seus ir_

maos vão atê ajudar a enfermagem desse jeito.
P- Vai ser bom. Eles gostam muito de mim3 por isso vão fazer as
sim.
Entrou a médica e cumprimentou Ester efusivamente,
Ester recebeu-a muito feliz e disse que a pneumonia tinha sa
rado, que estava tudo bem, com excessão da dor no ânus.

Mos

trou-se alegre, risonha e animada.
Despedi-me dela dizendo que voltaria na 4- feira.

Análise da situação vivida:
Ester parece ter recuperado o ânimo. Sente - se me
lhor fisicamente, apesar de ter queixado de mal-estar.Está sa
tisfeita com a evolução do seu estado, ter sarado -da pneumomia parece uma grande conquista para Ester. Tem um ar risonho
e parece triunfal. Os momentos de desânimo são menores e nes
se sentido as queixas são vagas.
Seu tom de voz ê mais firme, mais imperativo.Não es
tá se colocando nas mãos dos médicos, nem na de um Deus. Pare
ce mais segura do êxito de sua vontade de sarar.
Os familiares, segundo ela, vão assumir uma parce-
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la de seu cuidado e isso é importante para ela. Está se sentin
do cuidada e sua doença é aprovada por eles.
Dia 20/03/1985

Termino: não anotei.

Invcio: 12:15 hs.

Ao chegar, Ester estava recebendo seu almoço.
E- Bom dia3

D.Ester.

P- Oij bom dia.
E- Como esta?
P- Passei mal do intestino.

Hoje vou fazer lavagem.

E- Seu intestino nao funcionou bem depois da internação?
P- Ainda não.
E- E as plaquetas?
P- Nao tenho tomado.
ir para casa.

Talvez amanhã eu tenha

uma licença para

Depois vou ter que fazer quimioterapia de no_

vo3 pois meus exames estão muito mal.
E- Muito o que?
P- Muito mal.

Os exames de medula estão baixos. Esta produzirz

do poucos glõbulos.
E- Vai fazer quimioterapia de novo?
P- Vou.Mas não da normal3 que eu não vou.agilentar.
tra coisa mais suave.
em casa.
eu for3

Vamos ver.

Vou ter

Se eu for para casa3 pois

Vão fazer uma ou

que pensar muito

ainda não é certeza.Se

vou ter que pensar bastante.

A atendente começou a dar a comida para a paciente

109

e eu sentei-me na enfermaria enquanto aguardava,esperando que
se alimentasse.
A paciente dizia para a atendente:
"É duro a pessoa ter que olhar a gente. Estou ten
do muita paciência, muita paciência mesmo. Olhe só o tanto que
você põe, minha boca ê pequena,e não cabe tudo isso. Você es
tá com pressa?"
A atendente respondeu:
- Um pouco.
Estou vendo, às vezes quero fruta e

nao tem nem

quem busque para mim. É tão duro.
Ãs vezes interrompia a alimentação para me fazer per
guntas:

P- Vou ter que fazer lavagem.

Você acha que doi, Magali?

E- Um pouco doí. Mas se seu intestino não estã funcionando, ê
preciso fazer. A sra. estã se alimentando bem e

isso tudo

que fica no intestino precisa sair.
Quando terminou de almoçar, ficamos a sós e eu di£3
se:
E- 0 que você estã achando de ir para casa, Ester?
P- Não sei.

Voce acha que eu aguento? As doutoras, todas, dizem

eu aguento.
E- Você ê que deve responder, você acha que aguenta?
P- Não sei, so se eu estivar bem mesmo.
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E- Voce quer -ir?
P- Quero porque é de licençay se fosse definitivo eu não que
ria. Ê de licença para eu voltar e fazer a quvmio.
E- Esta animada para fazer a químio?
P- Tenho que fazer. Eu perguntei aos médicos se como ser huma
no eu tinha direito de não querer. Eles me disseram que ti
nhay mas me explicaram que seria muito perigoso não fazery
que se hã tratamento a gente deve usar. Que ê judiação dei
xarem eu morrer sem o tratamento. Então eu vou fazer.A gen_
te precisa tentary uai. Foi uma noticia muito ruim essa das
plaquetas não estarem boas. Não vou nem contar lã em casa.
Coitados. Para que preocupa-los? Não adianta mesmo. Depois
eu conto.

Que problemay que dureza.

E- Posso avaliar.
P- Mas estou bem.

Vou ficar melhor ainda. Amanha voce

vai me

encontrar bem melhory você vai ver.
E- Hoje não saiu da cama?
P- Nãoj não aguentei.

Ficamos nos olhando sem falar durante alguns Ins-'
tantes.
Ao despedir-me, Ester disse:
P- Não deixe de vir me ver. Fico tão contente quando você vem.
E- Virei amanhã. Serã que a encontro aqui?
P- Ahysim! Não ê certo que vou embora.
Sã se estiver bem boa.

Vou ver também se vou.-
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E- Até amanhãj então.
P- Até amanhã.

Análise da situação vivida:
Ester falou pouco, não sorriu, e mesmo quando dizia
que ia melhorar o seu olhar não demonstrava convicção.Seu tom
de voz não tinha ênfase dos outros dias. Seus olhos não se fi
xaram em mim quando falava.
Falou em pensar se quer submeter-se ao tratamento,
e disse que o seu estado é grave.
Parece mais consciente da gravidade

d o seu estado

embora logo após dizia frases que sugeriam negação. Está mais
contida. As próprias reclamações não têm o calor dos outros dias.
Não chorou, nem mencionou tê-lo feito.
Falando em poupar a família, por alguns momentos pa
receu consciente que o que tem é grave. E mesmo quando nega,não
o faz de maneira enfática como habitualmente. Não falou em vol
tar à loja.

Dia 21/03/1985

Início: 13.00 hs.

Termino: 13:40 hs.

Dona Ester estava deitada no leito.
E- Boa tarde3 D.Ester.
P- Oij

é vocé? Estava pensando em vooe agorinha mesmo.

E- Como vai?
P- Bem. So que com muita dor no anus. É sé isto que tenho ago_
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ra3 mais nada.

So o ânus.

E- Vai para casa?
P- Vamos ver.

EZes irao ver.

Estão fazendo muitos exames para

ver se posso ir.
E- A sra.
P

quer ir? Como ve essa chance de alta?

Quero so se estiver bem. Hoje tomei plaquetas.

Pediram mil

exames para ver se descobrem o que tenho no anus3 vamos ver.
Vou fazer uma quimioterapia mais suave.
E- Quando voltar da alta?
P- É.

Depois3 as outras aplicações 3

a doutora falou que eu pos

so fazer em casa. Ai vai ser melhor.
E- A sra.

acha melhor em casa?

P- Ah3él La tem conforto3

tem meus pais3

todo mundo

S muito diferente. Hospital ê muito duro.

A

me olha.

gente suporta

porque não tem outro jeito. Mas ê muito dificil. Não vem nin^
guem ver a gente3

tudo é demorado.

É uma tristeza.

E- Precisa reclamar quando não esta bem atendida.
P- Ãs vezes ê pior.
Sabe3

A gente tem que ter paciência e conformar .

eu vou para casa se éles disserem que posso3mas a mi

nha cama fica se eu quiser voltar.

Os médicos estão me ex

plicando tudo sobre os exames e dizem que estão fazendo is
so porque sou mais esclarecida3 porque sou diferente dos ou
tros doentes.
E- E com isso a sra.sofre mais3 não é?
P- Pois é. Mas vou lutando.

Vamos vev o que Deus reserva para
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mim. Se ê a oura ou não.

Sabej falta gente para atender.Eu

nao estou aqui como indigente.

Sou pagante.

E- Eu não sabia.
P- Sou sim.

Pago taxa de internação. Meu caso e

de interesse

oientifioo.
E- Compreendo.
P- Hoje e dia de visitas.
E- Mudou o dia?
P- Mudou.
E- Amanha venho ve-ta peta manhã e ficarei então sabendo se a
sra.

vai para casa.

P- Esta bem. Agora estou querendo um banho.
E- Eu vou sair e ver se acho alguém para dar-lhe-

um banho.

P- Que bom! Faça isso.

Quando ia saindo, seus pais e dois irmãos chegaram
para visitã-la. Cumprimentei-os e sai deixando Ester com os fa
miliares.
Ao procurar a enfermeira-chefe para solicitar alguém
para dar banho em Ester ela me disse:
- Vou mandar alguém. Você nem imagina, ê o dia intei^
ro. Ã noite ela não dorme um minuto/ a toda hora quer alguma
coisa.
Ela está sofrendo muito.
- Isso ê.
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Então mande alguém dar um banho na Ester, aliviar.um
pouco a dor no ânus.
- Vou ver o que posso fazer.

Analise da situação vivida:

Ester continua com muitos momentos de esperança ape
sar dos muitos de desesperança em suas palavras, gestos e olhar.
O tom de voz continua mais baixo, mais compassado,e as emoções
não têm se extravasado com lágrimas.
Está numa constatação do que é estar no hospital,
o que é chamar e não ser atendida. E como

s e agora estivesse

se apercebendo desta realidade.
A equipe de enfermagem cansada dos "pedidos" de Es
ter me parece que tende a afastar-se dela ou a executar o mí
nimo indispensável.

Dia 22/03/1985

Início: 13:10 hs.

Término: nao anotei.

Dona Ester estava conversando com um técnico do ban
co de sangue ao qual me apresentou como amigo. Após a saída do
técnico Ester disse:
P- Ele ê uma bondade. Ele que vem por as plaquetas em mim enas.
horas que pode vem conversar comigo. Ele morre

de. pena de

mim e quando estou chorando ele até chora junto.
E- Como está hoje?
P- Muito bem. Evacuei bastante e a dor no anus quase

passou.
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Foi uma beleza. Estou tão contente.

Vou para casa amanhã. Is_

to é3 eu acho. Eles disseram que eu vou se não tiver febre3
nem sangramento. Fosso voltar na 2- feira para. começar a qui_
mioterapia.

Vão fazer sub-cutãnea porque não tenho mais veias

para fazer no soro. E depois3 as outras3 posso fazer em ca
sa.

Viu que felicidade? Que coisa mais boa?

E- Esta contente?
P- Nossa.' Nem diga. Eu vou tratar mesmo porque ê como eles. dis
seram: tem tudo para dar certo. So se essa quimio não fun
cionar. Ai 3 o que se vai fazer? Se for meu destino não sa
rar 3 e morrer3 ê porque Deus quis assim. Afinal ninguém fi
ca mesmOj não é?
E- Isso é verdade. Todos nos vamos morrer.
P- Pois ê. Mas enquanto der a gente trata não é? Tem recursos
que podem curar a gente. Então eu vou fazer

t udo direitinho

para sarar. Sabe3 estou animada. Desta vez acho que saro mes_
mo. Agora em casa vou cortar o cabelo3 fazer as unhas dopê
e da mão3 vou me arrumar. Aqui parece que estou tão suja 3
tão suja3 que quero mudar tudo. Ja falei com a cabelereira
e com a manicure e elas vão lã em casa.
E- Está animada mesmo3 não ê?
P- Ah.' estou.

Voce acha que eu devo contratar uma pessoa para

cuidar de mim em casa?
E- Se a sra. se sentir melhor creio que deve.
P- Sabe3 volto 2- feira. Mas os médicos disseram que qualquer
cóisinha que eu sentir é para eu voltar imediatamente.E eu
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volto mesmo. Minha cama vai ficar reservada.
E- Venho vê-la 2- feira, então.
P- Esta bem.

Sabe que eu queria lhe dizer que esse pessoal de en

fermagem ê gozado.

Ontem veio uma moça me

limpar e eu pergun

tei porque estava assim o meu ânus e ela disse que era de ane
mia.

Eu acho engraçado.

mia daqui,

Tudo eles falam que ê anemia,

Ane

anemia dali.

E- E o que a senhora acha?
P- Eu acho que não tenho mais anemia. Os médicos mesmo disseram qué
o meu caso ê sério mas que naa S assim também.' A medula não es_
tã parada.
sultado .

Eu estou bem melhor.

E o tratamento estãdando re

Eles estão fazendo de tudo.

E- A senhora tem colaborado muito no tratamento.

Tem tido muit<\

paciência.
P- E vou ter cada vez mais.
sarar.

Vou fazer tudo direitinho e hei de

Ja disse para os médicos não se impressionarem com as

minhas plaquetas baixas.

Ja tive plaquetas mais baixas queis^

so e sarei.
E- Vejo a sra.
P- Sim,

na 2-,- então?

2- feira eu estarei aqui para a quimio.

Espero você.

E- Virei ã tarde.

Análise da situaçao vivida:
Ester está animada com a quimioterapia. Seu tom de
voz aumentou, a linguagem gestural, o riso e as palavras de au
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to-confiança, e confiança de equipe.
A ideia de alta lhe atrai porque é a licença, com a
garantia da volta na 2- feira para iniciar um "novo" tratamento.
Parece desafiar a equipe quando diz "já tive plaquetas mais bai
xas e sarei".
Fazendo planos para sua aparência pessoal como se es
tivesse bem próxima de retomar

uma rotina de hábitos interrom

pida pela doença.
Mão apresentou queixas físicas, não chorou. Suas ener
gias estão concentradas no tratamento a ser ministrado.
Quando verbaliza o morrer o faz rapidamente,logo re
tomando a necessidade de luta e o poder do tratamento. Sua es
perança se sobrepõe â desesperança.

Dia 27/03/1985

Inicio: 11:40 hs.

Término: nao anotei.

A prima de Ester e seu irmão estavam ao seu lado.
Ester estava deitada no leito, sua cama fora deslo
cada para próximo â janela. Seu estado piorara muito: as muco
sas estavam ictéricas, o rosto bem edemaciado,a respiração mu.i
to difícil. Olhos cerrados. Vários soros correndo em sua veia.
A prima foi logo me dizendo que Ester estava mal e
que piorara muito após reiniciar a quimioterapia.
Toquei-a com a mão e Ester abriu os olhos. Fixou-os
em mim longamente como se demorasse a me reconhecer.Por fim dis
se:
P- Oi, Magali. Que bom te ver (a. voz estava bem "enrolada", mui
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to baixa, falando com muita dificuldade. O olho esquerdo.se
quer abria totalmente).
E- Oi, Ester.
P- Estou tão mal. Ontem evacuei o dia todo.
E- Estou vendo que voce não esta bem.
P- Não estou não. Não sei o que serã de mim.
Fechava os olhos e se cansava bastante para falar.
As frases eram pronunciadas com muita dificuldade.
Fiquei tocando-a permanentemente.
Ãs vezes abria os olhos:
P- Sabe> à noite sempre fica alguém comigo da familia.
E- Ja que a sra. não pode ir para casa então é justo que eles
venham aqui> não é?
P- É sim. Quero falar com o Dr. K . Ele precisa dar um jeito.

O irmão foi chamar o Dr.K-,
P- Dr. K. j o senhor precisa dar alguma coisa para essa dor que
sinto.'
O médico receitou uma medicação. Como demorava

fui

atrás verificar o motivo da demora. Finalmente chegou a medi
cação e havia também um sangue para colher.

Ester reclamou e

chorou porque não há mais veias disponíveis para puncionar.
Quis suco e ao sugá-lo através de um canudo, perce
bia-se que Ester não tinha força de sucção.
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Ester não alterou sua posição (lateral esquerda)no
leito durante todo o tempo que estive. Reclamava de dor,, das agres
sões de punção de veia e lagrimas escorriam pelo canto de seus
olhos em silêncio.
Quando seu pai entrou, perguntou:
Como vai filha?
Ah! pai. Deste jeito (e novas lágrimas ocorreram).
Quando chegou a refeição, Ester disse:
Não quero comer.
Permaneci

bastante tempo no quarto tocando em Es

ter.
Quando me despedi, olhei-a nos olhos e disse:
Eu volto Ester, para vê-la. Lamento que você este
ja sofrendo tanto.
A paciente apertou demoradamente minha mão e olhoume também fixa e demoradamente. A seguir acenou com a cabeça
(gesto e olhar de que me entendia).
Saí e pedi â prima que me avisasse caso Ester piorasse mais. Soube também que foram buscar uma tia de Ester pa

ra vê-la jã que a paciente estava pedindo.

Dia 28/03/1985

Inicio: 11:40 hs.

Término: 12:10 hs.

Cheguei â enfermaria. Ester estava deitada sozinha
no quarto. Havia grades protetoras em seu leito. Vários soros
eram injetados em sua veia. Estava com cateter de oxigénio na
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sal e respiração difícil. Olhos fechados. Cabeça virada

para

o lado esquerdo, postura de abandono. Sua boca aberta puxava
pela respiração que era ofegante. Não havia nenhum familiar octn
Ester e fiquei anotando na enfermaria o que observava.
Ester continuava edemaciada e com a pele ictérica;
no chão havia várias manchas de sangue.
Permaneci meia hora sentada ao lado da cama de Es
ter que não esboçou nenhum movimento.
Entrou uma aluna de enfermagem que disse que Ester me
lhorara em relação ao dia anterior. Disse também que nenhum fa
miliar viera hoje vê-la. Apenas uma prima passara a noite com
ela.
Ãs vezes eu a tocava e chamava em voz baixa, mas' Es
ter não expressou nenhum ato de quem me ouvia1.

Parecia estar

em sono profundo.
Soube que não estava comendo. Tomara apenas um pouco
de suco. O tratamento quimioterãpico prosseguia

com injeções

sub-cutâneas.
Resolvi deixar um bilhete para Ester e fui embora.

Dia 29/03/1985

Do

Início: 12:00 hs.

Termino: 12:30 hs.

corredor ouvi os gritos de Ester. .:Havia

sido

transportada para outro andar devido à dedetização do hospi
tal. Estava em uma enfermaria individual.
Quando entrei estava só, gemendo.
Aproximei-me. A paciente estava de olhos fechados.To
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quei-a levemente e chamei-a pelo nome. Ester abriu os o.lhos,
olhou-me e disse:
P- Oiy

querida.

E- Oij Ester.

Como está?

P- Melhorj mas ainda com muita dor no ânus.

Fui examinada por

um especialista estrangeiro e ele disse que ê so fissuras o
que tenho.
E- Você recebeu meu bilhete?
P- Recebi.

Leram para mim.

Fiquei muito contente.

Hoje o Dr.X disse que não preciso tomar
gue.

Disse que chega de tanto sangue.

pousou comigo.

Graças

a

mais san

Deus. Meu tio

Eles não estão me deixando sozinha.

E- Voce esta fazendo quimioterapia ainda?
P- Estou.
E- 0 que você esta achando?
P- Esta melhorando.
E- Você sente as melhoras?
P- So doi o ânus e a barriga.

Seus gemidos eram frequentes e .intermitentes com a
conversa. Chegou sua refeição que a funcionaria da nutrição oo
locou na mesa a uns 3 metros da cama de Ester.
Entrou outra funcionaria da enfermagem e Ester dis.
se:
- Você me dã o almoço?
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A funcionaria respondeu:
Dou. A seguir saiu e não retornou.
Ofereci-me para dar seu almoço. Ester aceitou e dis
se :
- Nem sei se quero comer. Não tenho vontade.
Começei a dar-lhe a sopa em pequenas

colheradas e

Ester deglutia com dificuldade. Apôs duas colheres pediu para
parar e não quis mais.

Dia 01/04/1985

Início: 12:00 hs.

Término: 12:25 hs.

Ester estava deitada no leito com a cabeceira bastante elevada, tomando soro e sangue. A paciente ao

seu lado

dormia e não havia nenhum familiar com Ester. Havia duas fun
cionarias da limpeza com maquinas ligadas e o ruído era inten
so.
Aproximei-me e cumprimentei-a.

E- Oi 3 Ester3

como esta?

Olhou-me e respondeu.
P- Melhor.

A respiração era bastante difícil, a voz sala

com

muita dificuldade, em tom baixo e Ester não articulava bem as
palavras. Seu olho esquerdo estava bastante vermelho, seu olhar
cansado mas inquisidor, procurando meus olhos.
P- Estou com hemorragia de novo.
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E- No intestino?
P- É.
E- E a quimioterapia?
P- Estou fazendo. Por isso as manchas voltaram.

0 ruído das máquinas era grande e era difícil en-r
tender o que Ester dizia.
E- Como passou o fim de semana?
P- Bem.
E- Veio bastante gente te ver?
P- VeiOj meu irmão3 outro irmãos um irmão pousou aqui esta noi_
te.
E- Toda noite alguém pousa com vocé3 não é?
P- Sim.

Silêncio. Depois Ester disse:
P- Não tenho mais vontade de comer.
E- Voce tinha tanta> não ê Ester?
P- Pois ê! Acabou. Ja falei com o Dr.X e ele disse para não for
çar.
E- Não force mesmo.
P- Sinto vontade de vomitar. Parece que se eu vomitar vai ali_
viar uma coisa ruim que sinto. Será que esse sangue está na
veia? Fico tão nervosa.

Verifiquei o sangue e disse a Ester que estava cor
rendo bem dentro da veia.
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E- A Dra.Y ainda é quem euida de voce?
P- São uns ai. Nem sei.
Após um período de silêncio, Ester disse:
P- Não repare de eu não conversar. Estou tao cansada.
E- Não se preocupe com isto3 Ester. Sei que você estã cansada.
Estou percebendo isso. Passei para ve-la3 para voce saber que
não estou te abandonando. Não se esforce para conversar.
Ester sorriu-me, balançou a cabeça afirmativamente
e fiquei algum tempo segurando sua mão. Disse-me:
—Quero um pouco de ãgua.
Dei-lhe a água que Ester sugou do canudo com algur
esforço. Molhei seus lábios com um gaze e depois despedí-me de
la prometendo voltar. Olhou-me de novo longamente, olhar mui
to triste.
Para mim ele exprimia uma dolorosa compreensão.

Análise da situação vivida:

Ester fala pouco. Seus olhos percorrem o

ambiente

ainda buscando algo, inquisidores alternando com olhar de com
preensão e resignação.
As queixas diminuiram ou quase cessaram, bem ccmo as
solicitações. Os diálogos são curtos, como se não hou/esse mais
palavras. A postura ê quase imóvel no leito. O entendimento da
gravidade de sua situação ocorreu. A importância que

dava ao

tratamento não se observa mais e isto é sentido quando diz não
saber quem cuida dela "São uns aí" diz Ester.
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Chegou a funcionaria do banco de sangue para insta
lar sangue em Ester. Ela reclamou e chorou,porque o médioo lhe
havia dito que não, que por favor acreditassem nela. A funcio
nãria foi falar com a enfermeira, que por sua vez disse que fa
lou com o médico e que esse sangue era da prescrição do dia an
terior e que por isso precisava ser dado. A partir .de hoje é
que não iria ser dado mais.
Ester chorou, disse que não entendia.mais nada e- quan
do a funcionaria lhe perguntou:
- Cansada de tomar sangue, Ester?
. Estou cansada de tudo.
Instalaram o tal sangue em Ester e disseram q ue a
seguir haveria plaquetas. Ester suspirou e disse:
Está bem.
Chegou um tio de Ester e quando perguntou como ela
estava,disse:
Estou melhor.
O tio deu explicação que não pudera vir antes por
que chegara visitas. Ester apenas ouviu a explicação.
Ofereci-lhe mamão e ela disse que talvez aceitasse
um pouco. Perguntei-lhe se queria que seu tio lhe desse. Res
pondeu afirmativamente. Parti o mamao e dei ao homem para que
desse â Ester. Despedi-me dela dizendo.
E- Vooe sabe que aos sábados eu não venho. Mas se precisar de
mim pode me ohamar que venho ve-ia.
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P- Está bem.
E- Atê segunda.
P- Atêj querida.

Dia 02/04/1985

Inicio: 14:45 hs.

Termino: 15:30 hs.

Ester estava deitada, com o irmão e cunhada ao seu
lado. Oxigénio por cateter nasal, respiração difícil,pulsação
rápida.
Ao me aproximar Ester olhou-me e disse:
P- Oij Magali.

Você nem imagina a hemorragia que estou .Que coi_

saj meu Deus.
E- Está sangrando muito> Ester?
P- Muito.

Verifiquei e realmente Ester sangrava bastante pe
lo ânus. Nos seus lábios via-se também que havia sangramento
de gengiva.
Sua pele estava bastante quente. Coloquei o termó
metro que registrou 39,5°C de temperatura. Ester pediu água,
depois não queria mais a água, pediu suco, não queria mais o su
co. Queria sentar mas ao mesmo tempo não queria.
Sua ansiedade era enorme e a cada vez que sentia o
sangue sair do interior do seu corpo dizia:
Gente, o que ê isso? Como ê que vai ser?O que vai
ser de mim?
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Sentia-se muito desconfortável com o sangramento na
cama. Perdia fezes no leito também e isso a incomodava. Queria
fazer sua higiene corporal, mas ao mesmo tempo não queria.
Toquei-lhe a testa e perguntei:

E- 0 que preocupa voce3 Ester?
P~ Queria trocar3

limpar3 mas ainda não e hora.

E- Quem lhe disse que tem hora para trocar Ester? Alguém lhe dis
se ou isso ê coisa da sua cabecinha?
O irmão interferiu dizendo:
Ela tem medo que as moças da enfermaria fiquem bra
vas. Sabe como é, umas são boazinhas, outras não.

E- É isto3 Ester?
P- Não.
E- Posso trocã-la agora.

Vamos?

P-r Não3 agora não.
E- Porque Ester? Posso perfeitamente fazer isso chamando i
para me ajudar.
P- Não. Porque dai meu irmão vai embora e eu nao quero.
E- Acredito que ele pode esperar a gente trocar voces e depois
conversam mais.
A cunhada disse:
- Ê. Ainda faltam 40 minutos para a gente ir embora.
E- Vamos trocar^ Ester?
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P- Não.

Mais tarde.

Quis acomodar-se melhor no leito e eu e o irmão aju
damos. Ester sempre preocupada com o sangramento. Permaneci mais
algum tempo. Depois despedi-me de Ester, prometendo voltar no
dia seguinte.
Ao sair, falei com a atendente que assim que o

ir

mão de Ester fosse embora que por favor cuidasse da higiene de
Ester.

Analise da situação vivida:
Ester muito tensa, assustada com o sangramento, com
a febre alta.
Seu olhar percorre o quarto, ao redor. Agitada, afli
tà, olha intensamente para as pessoas.
Seu tom de voz tornou a se intensificar e

voltou a

expressar-se com alguns gestos de mãos.
Tenta reter os familiares que me parecem ansiosos, pa
ra se retirarem. Pede coisas a todo o momento e quando lhe da
mos não quer mais (água, suco, mudanças de posição).Reclama pou
co de dor, só quando tosse. Sua luta diminui.

Dia 03/04/1985

Início: 14:20 hs.

Termino: 16:00 hs.

Ester estava deitada no leito com a cabeceira eleva
da e seu pai estava sentado ao seu lado.
E- Como estãrEster?
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P- Melhor. Mas com muito sangramento. Estã uma coisa.Queria tro_
car. Meu ânus doi muito.
Observei e realmente Ester sangrava bastante. As suas
mãos e olhos eram inquietos e sua respiração muito difícil.To
mava vários soros e haviam dissecado cirurgicamente sua veia.
Reclamou que sofrera muito com o processo.
Disse que não comera nada, não tinha vontade, ape
nas tomara coca-cola que seu pai trouxera.
Ester fazia menos solicitações que no dia.anterior;mas
seus olhos muito abertos, percorriam intensamente o quarto e bua
cavam os olhos das outras pessoas com muita inquisição.
Entrou uma enfermeira que aplicou-lhe uma injeção pa
ra falta de ar e Ester ficou todo o tempo olhando a face da en
fermeira, que olhou o tempo todo para o que estava fazendo.
Chegou um irmão de Ester; a paciente reagiu a

sua

chegada sem emoções aparentes. Não conversava também com o pai.
Pediu-me que a abanasse.
O irmão aproximou-se e mostrou-lhe um livro

reli

gioso. Disse que Ester o ajudasse pois ele iria rezar para que
ela sarasse. Enfatizou a importância da colaboração d-e Ester
que balançou a cabeça afirmativamente. O irmão tocou-a na tes
ta e eu ofereci-me para retirar-me para que a família ficasse
a sos.
Antes que o irmão respondesse, Ester balançou a ca
beça negativamente e murmurou:- Fique.
Permaneci no quarto abanando Ester e segurando sua
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mão enquanto seu irmão procedia ao seu ritual silencioso. Es
ter fechou os olhos e parecia compenetrada

na importância do

momento. O "ritual" durou aproximadamente uns 15 minutos e Es
ter respirava com menos dificuldade, algumas vezes

chegava a

expiração mais demorada e seus olhos viravam nas órbitas,
odor forte desprendia- se

Um

de seu corpo proveniente do sangue.

Por varias vezes pensei que o morrer estava se con
sumando. Havia serenidade na expressão de Ester.
Quando terminou, o irmão retirou sua mão d a .testa
de Ester que imediatamente abriu os olhos e percorreu-os pelo
quarto como "quem toma pé da situação novamente".
Pediu-me coca-cola e seu irmão sugeriu uva. Quando
argumentei que a uva não faria bem a Ester, ela imediatemente
disse:
- Então não quero. Dê-me apenas coca-cola .Quando fui
dar a ela, Ester fez questão absoluta de segura o copo embora
tivesse os braços e mãos enfaixados.
Sugou através do canudo alguns goles apenas.
Disse:
E- Voltarei para ve-la3 Ester. Ao que tudo indica você passa
ra a Pascoa com a gente no hospital.
Ester não respondeu.
Por vários e longos momentos Ester me olhava e fia?
mava o olhar. Depois, sorria debilmente.
Voltou a ficar ansiosa com a hemorragia e perguntoume :
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- O que êu faço?
Sugeri a Ester que tentasse relaxar um pouco, que
talvez se sentisse melhor e fiz-lhe uma massagem facial tentan
do induzir a um relaxamento.
Ester prontamente colaborou e fechou os olhos pare
cendo mais descontraída. Pressegui durante alguns minutos en
quanto pai e irmão conversavam em voz baixa.
Quando Ester pendeu a cabeça para um- lado interrom
pi a massagem e acenando para os familiares retirei-me do quar
to .
Retornei após 15 minutos e Ester estava na mesma po
siçio.

Dia 04/04/1985

- Recebi recado do hospital

que Ester morreu

ãs 10:00 horas.

Encontros com João Francisco

Dia 27/02/1985

Inicio: 14:35

Término: 14.45 hs.

Entrei na enfermaria já ciente que tratava-se de um
paciente vivenciando um processo terminal. Ciente

também que

tratava-se de uma pessoa que fora funcionário do Restaurante
da Faculdade de Medicina da DSP durante 35 anos e que aposen
tara-se há algum tempo. Conhecia também o fato de que a sua es
posa também tinha sido funcionária da Faculdade e que tinham um
filho paraplégico em decorrência de um acidente automobilísti
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co.
Apresentei-me ao sr.Francisco como sendo da Escola
de Enfermagem. Encontrei-o rodeado de uma irmã, um filho e de
uma barbeira que terminara de fazer-lhe a barba. Após

a bar-

beira retirar-se, aproximei-me do leito e me apresentei toman
do sua mão demoradamente entre as minhas.
Perguntei:
E- Como esta?

Respondeu:
P- Um poueo melhor.

O tom de sua voz era bastante fraco, quase inaudí
vel e requeria muito esforço para poder ouví-lo.Os diálogos se
guiam-se assim:
E- 0 Sr.
P- Sim3

foi funcionário desta Faculdade?
durante 35 anos.

E- É bastante tempo.

Toda uma vida de trabalho.

P- Sim.
E- Esta aposentado?
P- Simj hã 4 anos.
E- Como e estar aposentado?
P- É bom.
E- Desde quando o sr.

esta aqui?

P- Desde 5- feira.
E- Ja havia sido internado outras vezes?
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P- Não.

É a primeira vez.

E- Como se sente?
P- Ê diftoil.

Nunca fui internado antes.

A gente estranha tu

do .
E- Tem razão. É dif-ícil mesmo.

O filho disse que a mãe era aposentada também e que
fora a outro andar no momento visitar um conhecido.
E- Hoje ê dia de visitas não é?
P- Ê.
E- Ê bom esse dia?
P- Simj muito bom!
E- Alem desse filho o Sr.

tem outros?

P- Sim3 mais dois.
E- Todos homens?
P- Sim.
E- 0 Sr. pegou a época dura da Faculdade,

o começOj quando as

coisas eram difíceis.
P- Nem diga.

Era duro.

Mas tinha disciplina.

Convidou-me para sentar. Recusei dizendo que .ia.deixã-lo com seus familiares e que voltaria depois para saber se
poderia ajudar em alguma coisa.
E- Como esta se alimentando?
P- Muito pouco.
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E- Não tem vontade?
P- Não.
Análise da situação vivida:
Vestido com pijama pessoal, não próprio

do hospi

tal, muito limpo. Cabelos ralos. Olhos azuis, expressivos.Voz
bastante baixa, rouca. Deitado no leito com a cabeceira da ca
ma mais alta. Pareceu ser uma pessoa calma, de poucas palavras.
Tem algo de resignação em si. Olhar triste apesar de uma face
que não apresenta sinais de tensão.
Retornei à enfermaria às 15:00 horas. Encontrei o pa
ciente só, fazendo aerosol (inalação). Aproximei-me e pergun
tei :
E- 0 pessoal ja foi?
P- Jã.
E- É bom ter a família por perto3 não é?
P- Sim. Muito bom.
Falava muito baixo. Várias vezes tive que
para repetir.
E- Como tem dormido?
P- Mais ou menos.
E- Mais mais ou mais menos?
P- Mais ou menos.
E- E em sua oasa?
P- Melhor.

pedir-lhe
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E- Algo o incomoda aqui?
P- Barulho. 0 colega (e apontou um leito) daquela cama tem um
radinho.
E- Ê. Radio demais atrapalha.
P- Sim.
E- Ê possível o Sr. pedir a ele que abaixe o rádio.
Fez gesto de que não faria isso.
Perguntei:
E- Não gosta de encrencas?
P- Não. Pediu para desligar o aerosol.
Após desligã-lo entrou uma sra. morena escura.(sua
esposa). Apresentei-me a ela, que muito falante contou de sua
aposentadoria, do marido, do filho paraplégico, da nora.Disse:
F- Pois ê3 agora que estamos os dois aposentados^podíamos pas
sear3 o João foi ficar assim.
Perguntei:
E- Ha quanto tempo o Sr. está doente?
F- Ha 2 anos3 respondeu a esposa. Mas bem doente3 faz 7 meses
que ele sumiu assim.
Observei que ao lado da esposa o paciente fica im
paciente, solicitando várias coisas (que colocasse o travessei
ro, que elevasse a cabeceira da cama, que abaixasse os pês da
cama, que o abanasse (estava com falta de ar) que o
a sentar-se no leito.

ajudasse
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O tom de voz continuava baixo mas era no imperati
vo/ um tanto irritadiço. Queixou-se de dor no local onde tomou
injeção. Fui buscar pomada e apliquei, fazendo-o de forma de
morada .
Comentei que seu braço estava magro porque ele es
tava de mal com a comida e ele respondeu:
- Não sou eu. É meu estômago.
Ajudei-o a sentar no leito..
Despedi-me dele e disse:
E- 0 Sr. permite que eu volte amanhã para ve-lo?
P- Se puder eu gostaria que voltasse. Muito obrigado.
Dei-lhe a mão e nos fitamos. Despedi-me da esposa.
Ambos agradeceram e prometi voltar.

Dia 28/02/1985

Não anotei a hora.

Esperei bastante tempo pois o paciente fora a um exa
me. Ao retornar, entrei na enfermaria.

E- Bom diaj Sr. João. Chegou agora?
P- Sim.
E- Como foi o exame?
P- Foi muito duro.
E- Judiaram muito do Sr. ?
P- Nem diga. 0 exame é horrvvelò um remedio ruimj um aparelho
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que machuca tudo a gente.
E- Eu posso avaliar como foi dificil. Como o Sr. havia passa
do a noite?
P- Muito mal.
E- 0 que sentiu?
P- Tontura.

Cansaço.

E- Sua esposa vem hoje?
P- Vem ãs 14:00 horas.

Pediu água e solicitou ajuda para deitar. Pediu pa
ra elevar a cabeceira da cama. Ajeitei-lhe o travesseiro e ob
servei a quantidade de cabelos que caíra.
E- Esta caindo bastante o seu cabelo.
P- Sim.
E- 0 Sr. tinha muito cabelo?
P- Sim3 muito.
E- Bemj hoje. o Sr. não deixe que lhe façam mais exames.Diga não^
se inventarem mais algum.
P- Ê isso mesmo. Foi muito duro. Foi horrivel. É preciso mui
ta paciência.
E- Paciência tem limites não ê?
P- É verdade.
E- Bemj agora vou deixã-lo descansar.

Volto amanhã.

Deu-me um sorriso e agradeceu.
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Tom de voz continua bem baixo. Sinto-o contido,mus
culatura facial contraída. Falou mais que na presença dos fa
miliares ontem - gestos lentos e compassados.

Dia 01/03/1985

Início: 9:30 hs.

Término: nao anotei.

Sr. João estava fazendo aerosol deitado no leito.
Abatido, respiração difícil; tom de voz quase inaudível (bai
xo e rouco). Braço enfaixado devido a complicação da injeção.
E- Bom dia3 Sr. João.
P- Bom dia.
E- Como esta hoje?
P- Um pouco melhor.
E- Como foi a noite?
P- Foi bem.
E- Melhorou o barulho ã noite?
P- Diminui bem.
E- Alimentou-se ontem apos o exame?
P- Tomei sopa.
E- Sua esposa veio?
P- Veio.
E- Vem hoje?
P- Vem.
E- Hoje não te pegaram para nenhum exame?
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P- Não. Que sofrimento ontem!
E- Imagino.
P- Paciência...
E- Realmente às vezes e preciso paciência. So que ela tem li—
mites3 ou não?
Silêncio.
E- Tomou cafê hoje?
P- Tomei. Sabe3 nunca fui homem de dormir muito.
E- Desde hã tempo?
P- Sim.
E- Gosta de esquentar a cuca durante a noite?
Sorri e não respondeu. Ãs vezes murmura "Paciênciá1.
Pediu para desligar o aerosol. Falou que não conse
gue expelir o catarro deitado. Orientei-o para

a

importância

de não engolir o catarro. Pediu para apoiar o braço na tipoia
e comentou:
P- Sai de um e entra noutra .(referindo-se a parar com o aero
sol e apoiar o braço numa tipòia improvisada)
E- 0 Sr. ouviu a chuva esta noite?
P- Sim.

Choveu.muito. E olhando pela janela, disse:
- Vai chover mais.
Permaneci

parada ao lado de seu leito por alguns

instantes. Convidou-me a sentar. Agradeci dizendo que ia a ou
tro andar. Despedi-me dizendo que viria vê-lo na 2-feira pois
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no final de semana não costumava vir ao hospital. Agradeceu e
despedimo-nos.
Análise da situação vivida:
Sinto-o ainda contido, falando pouco e com dificul
dade. Polido, educado. Aparência muito limpa, ãs vezes ajeita
parte do pijama onde não há nada a ajeitar. Ao lado de sua ca
ma há outro paciente (a mais ou menos 1 metro) e isso (acredi
to) dificulta a entrevista, pois não oferece nenhuma privaci
dade .
Não pede nada quando pergunto se precisa de alguma
coisa. Apenas nega e esboça um sorriso que considero triste. Seus
olhos muito azuis conservam alguma vivacidade e percorrem o quar
to, ao redor. As mãos movimentam-se nos lençóis do leito.
Âs vezes me dá a impressão de ter sido essa toda sua
existência: de contensão, de paciência e me pergunto se irá ex
plodir alguma vez.
Na saída conversei com o docente da enfermaria pa
ra saber a respeito do exame que o Sr. João realizara na vés
pera e sobre seu "caso" em geral.
Respondeu-me:
M- Não estou bem a par. Ontem tivemos
acompanhando bem o caso.
E- 0 que ele tem?
M~ Neo de pulmão.
E- Porque ele esta então na gastro?

visita e eu

não estou
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M- Porque tem uma dificulãade de engolir.
E- Ele está em fase final?
M- É. Não ê para já. Estã caminhando para caquexia e dai . . .
Ele já fez quimio, rádio.
E- Vão tentar mais alguma coisa?
M- Não.
Ficou me olhando surpreso durante a conversa,às ve
zes com ares de quem se desculpa, outras vezes com ar curioso
do porque do meu interesse.
Agradeci e retirei-me.

Dia 04/03/1985

Inicio: 14:35 hs.

Termino: 14:55 hs.

Cheguei à Enfermaria. Sr.Joao estava deitado de cos
tas no leito, cabeceira da cama bem elevada. Trajes muito lim
pos. Braço enfaixado.
E- Boa tardey Sr. João.
P- Boa tarde.
Er- Como vai?
P- Um pouco melhor agora.
E- Como foi o fim de semana?
P- Foi duroj com muita dor.
E- Dor?
P- Sim. Tontura. Muito mal. Hoje depois do meio dia que melho_
rei.
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E- Tomou alguma coisa?
P- Fiz uma lavagem às 11:00 horas.

Az. senti uma limpeza.

Esta

va mal por causa dos comprimidos que tomei para fazer aque
le exame.
E- 0 Sr.

acha que foi aquele remédio que lhe fez mal?

P- Ah! foi.

Foi muito duro3 horrível.

Agora estou limpo,

Saiu

tudo nas fezes.
E- Almoçou hoje?
P- Não.
E- Continua de mal com a comida?
P- Sim.

Hoje não deu por causa da lavagem.

E- Muita visita no fim de semana?

P- Muita (ar cansado).
E- Elas cansam o Sr. ?
P-. E como! A gente com dor3

sofrendo e ter que conversar.Ê mui

to duro.
E- Sua esposa vem hoje?
P- Vem depois das 16:00 horas.
E- E a dor no local da injeção?
P- Melhorou um pouco.

Doi minha perna agora.

E- Qual?
P- A esquerda.
E- Estã precisando de alguma coisa?
P~ Não.

Obrigado.
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E- Posso ajudar em alguma coisa?
P- Obrigado. Tenha um bom dia (disse isso mesmo, apesar de ser
quase 15:00 horas).
E- Volto amanhã para ve-lo.
P- Está bem.

Análise da situação vivida:

Acenou-me com a mão quando saí. Tom de voz continua
bem baixo e rouco. Esboça sorriso às vezes. Fala pouco. Quando
toma a iniciativa de falar, o faz para dizer frases como:.Ê du
ro! Um sofrimento! Que dor!
No mais, responde às perguntas que lhe

são feitas.

Sua comunicação é essencialmente não verbal, principalmente pe
los olhos e boca ao esboçar sorrisos.

Dia 05/03/1985

Início: 8:30 hs.

Término: 8:40 hs.

Ao chegar à enfermaria o paciente estava sendo exa
minado pela médica. Acenei para ele com a mao e ele acenou-me
também. Enquanto esperava, observei-o. Sentado no leito com os
pés para fora da cama. Respiração difícil. Olhar vago. Quase imó
vel. Percebe-se apenas a respiração.
Quando terminou o exame, aproximei-me e disse:
E- Bom diaò Sr. João.
P- Bom dia.
E- Como está?
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P- Não dormi nada.
E- 0 que houve?
P- Falta de ar.
E- E a tontura?
P- Também tive.
E- Alimentou-se?
P- Nada. Não tenho vontade. Ontem não almocei, não jantei. To
mei um pouco de sopa no jantar mas pus tudo fora depois. 0 es_
tomago não aceita.
E- Fez exame hoje?
P- Fiz. De sangue. Ainda me deram três comprimidos e a gente sem co_
mer. É muito duro. Mas o que se vai fazer?
E- Sua esposa veio ontem?
P- Sim3 ela vem todo dia.
E- 0 Sr.

tem aguentado ir ao banheiro para o banho?

P- Sim3 eles me dão banho no banheiro.
E- Esta difícil^ Sr. João. Não tem comido> nem dormido.
P- Esta difícil.
E- Posso ajudar em alguma coisa?
P- Nada. Obrigado.
E- Se precisar diga.

Silêncio. Apenas ficou fitando-me mais fixamente.
E- Venho ve-lo amanhã.
P- Tenha um bom dia.
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E- Obrigada. Até amanhã.
P- Até amanhã.

Acenei novamente com a mão e ele o fez também.

Dia 06/03/1985

Chegando na enfermaria encontrei o leito vazio. Saí
para procurar a enfermeira e perguntei pelo paciente. Obtive a
seguinte resposta:
- Foi embora hoje. De alta.
Hoje?
Sim. Não havia mais nada a fazer. O câncer tomou todo o

seu

corpo. Metãstases para todo lado.
E a família, quis levã-lo?
Sim.
Ele ficou feliz de ir para casa?
- Não sei te responder. Você me pegou de surpresa com essa per
gunta. O Sr.João, a gente nunca sabe o que ele está sentindo.
Nunca consegui visualizar nada nele. Tão inexpressivo.
Seus olhos eram expressivos.
- Não tive condições de perceber. Aliás, vê o que você pode fa
zer por esses pacientes. Eu não aguento mais ver a luta de Es
ter, por exemplo. E a gente não tem tempo de dar a atenção que
eles precisam. O volume de trabalho é grande, há muitos pacien
tes.
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2. Compne.£n6ão do pac.X.<Lnt<L teJLmÁ,nat

O fundamento do meu trabalho é o discurso ontoló
gico Heideggeriano.

O ponto de partida é a inquietação do ho

mem sobre si-mesmo que é inseparável da questão sobre o Ser.
Heidegger13 pretende levar-nos ã vizinhança daqui
lo que está imediatamente diante de nós e que pelo fato de ser
o mais próximo, caiu no esquecimento mas que, por outro lado,
sustenta todo o pensamento.
Trata-se de seguir o caminho que desemboca sempre
na questão sobre o Ser e dizer que o Ser ê o conceito mais uni
É

versai, mas isto não significa que ele seja o mais claro,
atê

o mais obscuro de todos os conceitos.
Não se tentará recorrer á consciência, mesmo trans

cendental para resolver o problema do fundamento. Recusa-se par
tir de intuições; mas iniciamos com compreensão da vida
creta, na sua facticidade no mundo, da vida que ê, em
análise

con
última

histórica e se compreende historicamente.
Desenrolar a questão sobre o Ser significa a expli

cação de um ente - aquele que questiona em seu ser. Esse ente,
que ê cada um de nós e que tem, entre outras, a possibilidade
de Ser, a de questionar, Heidegger o designa pelo termo Ser-aí.
Portanto, somos Seres-aí e todo Ser-aí se canpreende em termos de sua existência.

A questão sobre a

fundamental do Ser-aí tem por objetivo a análise

estrutura
daquilo que

constitui a existência.

El ser y el tiempo. Tradução de José Gaos.
13 HEIDEGGER, M,^ - _____________________
Sa. ed.j México, Fondo de Cultura Economica, 1974,

147
A morte é uma possibilidade do Ser-aí.

O paciente

terminal, por ser. um Ser-aí, tem a morte como possibilidade de
sua existência e,devido à facticidade do corpo, do mundo e da
doença que adquiriu, essa possibilidade esta mais próxima pa
ra o paciente terminal.
A compreensão existencial desse Ser-aí na sua fac
ticidade de terminalidade requer que a existencialidade
considerada de antemão.

se]a

A analítica existencial preparatória

do Ser-aí trata de des-velar a estrutura fundamental do Ser-aí
como Ser-no-mundo, analisando as estruturas, os seus
constitutivos, a saber, o mundo em sua mundaneidade, o

elementos

Ser-no-mun

do como ser-com e ser-si-mesmo e o ser-em como tal.
O Ser-aí ê manifestamente um ente mas é o Ser
sa entidade que ê o objetivo mais importante.

des

No Ser-aí impe

ra um pertencer ao Ser e, portanto, toda pesquisa sobre o Ser
da existência,em geral começa por uma analise profunda da exis
tência do Ser-aí.
Se considerarmos o Ser-aí como ente, a compreensão
do Ser des-vela a essência desse ente, portanto, a essência do
Ser-aí e ao mesmo tempo sua existência.

Tal relação entre ejs

sência e existência só se realiza graças a um novo tipo de ser
que caracteriza o fato Ser-aí.

Ê a esse tipo de ser que se re

serva a palavra existência, destinando a palavra presença pu
ra e simples ao ser dos demais entes.
É pelo fato da sua essência consistir na sua exis
tência que Heidegger designa o homem pelo termo Ser-aí (Da-Sein).
O paciente terminal é um Ser-aí e sua essência con
siste na sua existência.

Esse paciente, por ser um Ser-aí de

ve ser compreendido em termos de sua existência, cuja questão
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é uma das preocupações ônticas do Ser-aí.

portanto,

Trata-se,

de des-velar a estrutura fundamental desse Ser-aí (paciente ter
minai) como ser-no-mundo, que ê mais que espaço, que ê

cons-

ciente de sua realidade, que pode atribuir significado,
mir posição diante dela e lutar contra ela.

Ele está

assu
inseri

do num mundo de contradições factuais que ele mesmo não criou,
e a doença ê a contradição mais aguda na fase de terminalidade.
O paciente por ser um Ser-aí ê um ser-no-mundo e sua
existência constitui-se por suas relações com o ambiente

das

coisas e com outras pessoas.
No que se refere ao ambiente das coisas, o pacien
te hospitalizado passa a relacionar-se com os equipamentos, ins
trumentos que são utilizados no seu cuidado (soros, tubos
oxigénio, transfusões de componentes do sangue, uma

de

cama que

não a sua); no que se refere a pessoas, ele passa a comparti
lhar sua existência com pessoas que trabalham no hospital nas
mais diversas funções, com familiares que o visitam, e ccm ou
tros pacientes internados.
Naturalmente que esses relacionamentos com
e pessoas, atê então ignorados por ele,não diz

coisas

respeito

tão

somente ao paciente terminal; ê uma situação comum a pacientes
internados.

Diria, entretanto, que para o paciente terminal,

apesar de haver uma perspectiva desse relacionamento

com es

sas coisas e pessoas vir a romper-se, â medida que o tempo avan
ça e seu estado piora e a morte se aproxima, essa perspectiva
não se concretiza para ele.
Nos pacientes que acompanhei pude perceber que ex
pressam com intensidade o desejo de voltar para suas pessoas,
para sua casa, para suas atividades, para seu mundo de coisas
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(sua cama, seu prato favorito, sua televisão, seus hábitos co
tidianos, sua profissão) mas, com o agravamento da moléstia e£
se retorno começa a lhes parecer distante e a intensidade com
que falam desse retorno ao seu mundo anterior à doença vai di^
minuindo gradativamente até cessar.

Ha mesmo alguns que aca

bam por não desejar a alta hospitalar por pressentir que ê ilu
sõria.
Se no início lutam muito contra a realidade da doen
ça e por ter que compartilhar sua existência num mundo de pe£3
soas e coisas até então desconhecidos, acabam no final incor
porando esse mundo em sua existência de tal forma que

passam

a existir nesse mundo.
Vários são os fatores que concorrem para essa per
inconclusi

cepção: pedidos de vários exames intermináveis e

vos conforme ê relatado para esses pacientes, debilidade físi_
ca crescente refletida em sua crescente dependência para cui
dados higiénicos, alimentação e deambulação.
.

0 Ser-aí é preocupado com seu mundo de

coisas

e

pessoas.em sua vida intelectual, em seu trabalho, seu lazer e
em todos os aspectos de sua vida do dia-a-dia.

A tudo

isso,

Heidegger chama Preocupação que pertence ã natureza mais vnti_
ma da existência humana.
O paciente terminal

sendo um Ser-aí tem a preocu

pação voltada,entre outros aspectos, ao de sua doença

ocm suas

conotações de mal estar, tristeza e nesse sentido, a Preocupa
ção ê concebida como estado de queda em sua existência tempo
ral.
0 tempo é a dimensão da realidade do Ser-aí e pa
ra o paciente terminal ele assume, de início, uma grande impor
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tância.

tem

Assim, ele fixa datas para sua alta, sua cura e

bem presente para ele hã quantos dias estã hospitalizado, quan
tos dias faltam para um determinado acontecimento, quer saber
freqílentemente que horas são.
A medida que sua finitude fica mais próxima, per
cebo que o tempo deixa de importar-lhe.

Não conta mais os dias

põs-internação, não conta mais os dias do último exame

a que

se submeteu e não pergunta mais Que horas são.
Ele tem a compreensão de estar

perante algo - no ca

so sua doença -e, nesse sentido, ê cheio de possibilidades

de

fazer projetos que constituem a captação ontológica existencial
do âmbito do poder-ser.
Para o paciente terminal, esse projeto de poder - ser
assume a ideia de "poder-ser um Ser-ai não doente".
Essa compreensão do Ser-al é dilatada na discursdL
vidade que abrange o falar e o ouvir.
Para o paciente terminal

o projeto de poder -ser

um Ser-aí não doente é expresso claramente em seu discurso quan
do menciona vários indicadores, objetivos para ele, de que es
tã melhorando e que caminha para cura.
0 próprio discurso do pessoal que atua
nalmente no hospital estimula essa possibilidade

profissio
quando diz:

Você estã melhorando> esse remédio faz efeito lentamente;
exames estão melhorando;

Seus

Tudo vai conforme planejamos, seu or_

ganismo estã respondendo bem ao tratamento;

Doença

é

assim

mesmot vem depressa e vai devagar.
0 discurso do paciente terminal acompanha o

dis

curso da equipe no sentido que se sente fortalecido, estimula
do, reforçado por esse discurso de poder-ser um indivxduo sa—
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dio novamente.

Ele nao sô ê fortalecido como parece

tar e desejar ouvir isso.

Entretanto, ã medida que

necessi
o

tempo

passa, essa convergência de discursos tende a desaparecer,pa£
sando a assumir características de discursos

paralelos

que,

posteriormente, caminham para a divergência.
Como resultado temos na fase final, um paciente com
discurso bastante reduzido, quase inexistente,

que

expressa

sua compreensão por um discurso de silêncio e gestural. O dijs
curso que antes o animava e do qual ele necessitava
ter sentido para ele e nao lhe é mais necessário.

deixa de
Ele parece

imergir-se em sua compreensão e quer permanecer nela.
É freqíiente também que quando o paciente

terminal

entra nessa fase de compreensão e seu projeto de poder-ser pas
sa a assumir a dimensão real que ê poder-ser-um-Ser-av cuja fi
nitude ê

próxima, os discursas da equipe hospitalar e de fami

liares passam a ser mais eloqílentes, mais convincentes, de mo
do a trazer o paciente a uma fase de grande esperança e, por
tanto, ele passa novamente a fazer projetos no sentido de po
der-ser um Ser-at sem a doença.
Muito tempo e energia podem ser

dispendidos nessa

situação de negação e esperança, de vai e volta do paciente em
direção â compreensão real de sua situação.

De um lado, isso

pode ser benéfico pois possibilita a ambos, paciente e equipe
ou paciente e famlia, a aceitação gradual e intermitente de uma
realidade

mas, por outro lado, traz como saldo final a solidão

do paciente terminal.
Nessa fase ele não mais pergunta pela
médico, por seu tratamento, pelos exames.

presença do

Parece compreender

que as coisas seguirão seu caminho próprio independente desses
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fatores.

É quando compreende sua situação

de terminalidade,

que sua existência está caminhando para o fim.
Nesse momento, não hã discursos que o
perança.

retomem à e£

São discursos vazios para o paciente e isso é

per-

ceptlvel em sua expressão facial onde se chega a perceber ex
pressão, que eu diria de desdém, quando desses discursos.
Outras vezes seu olhar parece querer dizer que en
tende a finalidade do discurso de esperança mas que ele não ê
mais necessário.

É como se dissesse Valeu a intenção,

mas o

discurso não obtêm o efeito desejado de animar o paciente.
Observei também que nesse momento o que não ê
presso no discurso verbal, o é no discurso do silêncio,

ex
São

longos momentos de silêncio e ê quando ele procura intensamen
te o olhar de quem está a seu lado.

As perguntas e respostas

são emitidas silenciosamente nessa linguagem.
Cessam também as solicitações para que a família es
teja ao seu lado.

Em geral, ele solicita uma pessoa da

lia e, mesmo com essa pessoa, a comunicação é
não verbal.

famí

essencialmente

Não faz mais perguntas sobre os outros menbros da

família, sobre seus amigos.

O seu antigo mundo nãoê mais seu-

ele não existe mais naquele mundo; sua existência agora

ê no

mundo do hospital, compartilhada com as pessoas desse mundo e
vê a possibilidade da morte em sua existência.
Portanto, de um discurso verbal intenso que se injL
cia no momento da internação e persiste durante muito
o paciente terminal chega a uma ausência desse discurso

tempo,
ver

bal mesmo antes de entrar eventualmente num estado comatoso.
Hã ainda o problema do eu,não a partir de conside
rações sobre um eu abstraído do mundo externo e da comunidade,
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mas sim a partir da experiência cotidiana.

Sob esse nível anõ

nimo, o Ser-aí vive normalmente em termos do Impessoal, perden
do-se nas reações da massa, o que caracteriza

uma

existência

inautêntica.
A equipe hospitalar, tanto medica como de

enferma

gem ê sempre impessoal e suas decisões são anónimas.

O próprio

termo EQUIPE sugere e fortalece esse anonimato.

O

tratamento

impessoal não ê exclusividade do paciente terminal, ele ê

co

mum a pacientes de um hospital universitário onde a hierarqui
zação não personifica a atuação.

Ha hierarquia do saber

e as

decisões tomadas em nome desse saber assumem o caráter de deci^
são de equipe.
Entretanto, no caso do paciente terminal essa impes^
soalidade se faz sentir com mais intensidade.

A

designação

SWAT negativo ê feita pela equipe após discussão do caso em vi^
sita médica da qual podem participar desde alunos do quinto

e

sexto anos do Curso de Medicina, ao Rl, R2, R3 (denominação da
da,aos médicos que fazem o primeiro, segundo e terceiro anos de
Residência Médica), e aos docentes médicos daquela especialida
de, também em seus diferentes momentos dentro da carreira uni
versitária (auxiliar de ensino, professor-assistente,

professor-

dòutor, professor livre-docente, professor-adjunto e professortitular).
A decisão ê tomada pela equipe e, portanto, é anôni
ma.

As alterações das prescrições, a tomada de novas ocndutas,

a opção por outras tentativas de tratamento, as solicitações de
exames , de consultas a outros especialistas sao todas decisões
anónimas, impessoais.
Quando o paciente terminal faz uma solicitação a um
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membro da equipe, freqílentemente obtém como resposta: Nos não
]podemos fazer tal coisa ou tf<2o posso responder antes de

discu

tir com a equipe.

Quando se pergunta a um paciente terminal

Quem ê

seu médico? freqílentemente se obtêm como resposta: São vários tem um clarinho, um mais moreninho e um japonês,
cuidam de mim.

São eles que

Todos tres ou então, são médicos de várias es

pecialidades e o paciente diz: Bem, tenho vários', tem

o

que

me operou, tem o que vê a minha perna e tem o que vê o proble_
ma da dor que eu tenho na coluna.

São todos eles mas a rigor não é ninguém14. No iní^
cio, o paciente não se apercebe disso e sente-se até importan
te por se ver cercado de tantos médicos.

Isso o anima, o con

forta e principalmente o enche de esperança.

É comum ouvi-lo

dizer: Precisava ver quantos médicos havia hoje ao redor da mi_
nha cama; mais de dez.

neira.

Desse jeito, vou sarar de qualquer ma

A família também partilha desse sentimento com

o pa

ciente e se sente tranqíiila porque seu familiar esta sendo mui
to bem atendido.
lar.

Ê o todos que significa ninguém em

particu

Ê o a gente, o ninguém e esse ninguém encobre e acomoda

a todos que dele participam.

O a gente é a maneira

tal de viver dissolvido e diluído
no coletivismo.

fundamen

na massificação, absorvido

Cada Ser-aí da equipe, como a gente mesmo dis^

persa—se no a gente e o paciente fica perdido na multiplicida
de de tantos.

14 HEIDEGGER, M. - Todos nos • • . ninguém. Traduçao de Dulce Mara Critelli.
São Paulo, Ed. Moraes, 1981.
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Com o passar do tempo, muito lentamente o paciente
terminal começa a sentir que tantos podem significar

ninguém

e, particularmente em doentes terminais, os "tantos" se
ram, restando o ninguém.

ret_i

Todos nós

É o paciente que fica no

... ninguém, perdido no nada.
A prescrição médica na fase final é geralmente fei^
ta pelo Ri que por atuar em sistema de rodízio, pode não ter
acompanhado o paciente desde o início, portanto, não teve ne
nhuma oportunidade de envolvimento com esse paciente; é a ele
que vai caber as últimas prescrições dirigidas a um

paciente

do qual conhece apenas a patologia e o tratamento.
No que se refere ã equipe de enfermagem

também há

uma hierarquização - hã o atendente, o auxiliar de enfermagem,
o técnico de enfermagem e o enfermeiro.

As decisões tarrbém são
são

de equipe, mas na realidade não são decisões
mentos das prescrições médicas,

Nesse sentido, o

cumpri-

anonimato da

enfermagem se apoia no anonimato do médico.
Como jã foi mencionado, a prescrição médica na fa
se terminal é extensa e uma considerável parte de seu conteú
do refere-se a cuidados de enfermagem relacionados â higiene,
alimentação, eliminação,
dade

Esses cuidados são de responsabili-

do atendente dentro do estabelecido na

hierarquia

das

funções.
Esse fato tem se revelado de forma bastante clara:
ê o atendente de enfermagem que está mais próximo do paciente
terminal, no que diz respeito â proximidade física,
ali prestando os cuidados físicos mais demorados, que
rem mais tempo.

de estar
reque-
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O auxiliar de enfermagem, o segundo na

hierarquia

é responsável por cuidados de enfermagem também freqtientes na
prescrição médica do paciente terminal, que são os referentes
ã instalação e troca de soros, colheita de sangue para exames
e medicação para dor.

Entretanto, o tempo requerido para es

sas técnicas ê menor em termos de tempo cronológico e, portan
to, sua permanência ao lado do paciente também ê menor. 0 raes
mo ocorre com o técnico de enfermagem cujas funções se fundem
com as do auxiliar de enfermagem na prática.
No que se refere ao enfermeiro, ele assume os cuá.
dados técnicos do auxiliar ou do técnico de enfermagem nos plan
toes com sobrecarga de mais trabalho, com menor número de
soas.

pes

Portanto, sua atuação técnica assemelha-se a essas duas

categorias de pessoal.
Quanto ã humanização de sua assistência há alguma
iniciativa no sentido de liberar as visitas, após ouvir do mé
dico a declaração de estado grave e, eventualmente, liberar que
a família traga frutas ou outro tipo de alimentação para os pa
cientes que têm alguma possibilidade económica de fazê-lo.
O enfermeiro parece estar mais ciente dos sentimen
tos do paciente, chega a verbalizar o quanto imagina

que ele

esteja sofrendo, mas compartilha também do caráter funcionalista dos Serviços de Enfermagem quando coloca sua impossibilida
de de atender âs solicitações do paciente terminal.

Nesse sen

tido há o discurso humanista dito impossível de ser efetivado
por falta de pessoal.
Vooe nem imagina como a gente sente o problema do
sr. X ou da sra. X. Todo aquele sofrimento, A gente
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tem feito o que pode, mas não dã. São muitos pacien
tes e poucos funcionários. Se a gente for ficar com
ele toda vez que chama3 como ficam os outros?

São vã

rios pacientes acamados3 muita medicação para dar3mui
ta papelada para cuidar3 muitas provas de laboratÓrio3
reuniões • • •

O paciente terminal não recebe qualquer prioridade
do Serviço de Enfermagem no momento de elaboração ■ da
diária de trabalho.

escala

Ele eventualmente terá prioridade se ti

ver muita aparelhagem ao seu redor (tubos, drenos, sangue, so
ro) .

A prioridade i em função da complexidade de seu

trata-

mento e não em função dele como pessaa, de ser um Ser-ai na sua
facticidade.
Minha presença na enfermaria não tem o caráter

de

julgamento e não tem vinculo empregaticio com o hospital; con
seqíientemente, não tenho autoridade legal sobre o
Serviço de Enfermagem.

pessoal do

Com freqtiência ocorre que elementos des

se serviço se chegam à mim, explicando o que fazem com
pacientes, perguntando se eu acho certo, se

devem

esses

continuar

agindo dessa ou daquela maneira.
É comum também nesses diálogos, as pessoas

coloca

rem as dificuldades de falta de pessoal, do volume do

traba

lho diário, da baixa remuneração, com vistas no final, a

jujs

tificar eventuais falhas.
Tais situações ocorrem, geralmente, quando das
tações do encontro que tivera com o paciente,

ano-

Como fazia is-

so no refeitório do andar, o momento era oportuno para que as
pessoas se acercassem para fazer colocações que
justificativas.

soavam

como
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Outras vezes ocorria de alguém do Serviço de Enfer
magem se aproximar e gentilmente me informava que todos os re
cursos tinham se esgotado, que o pessoal da Cirúrgica, da Cl£
nica, da Radiologia jã vira o paciente e que nada mais
a fazer.

havia

Essas informações continham, para mim, uma mensagem:

a de me avisar que as queixas do paciente tinham

uma razão -

sua patologia e sempre eram explicadas pela patologia. Assim,
a dor no ânus de Ester - fissuras provocadas pela doença, mui
to "comum" nesses casos; a dor no peito do Antonio Carlos -as
metãstases que tomavam seu pulmão, muito "comum", e a qualquer momen
to, uma grande artéria se romperia e seria o fim.
tão de um dia ou dois.

Era umaques

Entretanto, Antonio Carlos viveu qua

se 30 dias e nenhuma artéria se rompeu.

A dor de Marlene -me

tãstases por todo o abdomem, comum nos casos de câncer de in
testino.

A dificuldade de falar do sr. João Francisco — faciiL

mente entendida pela compressão da traquéia pelo tumor, assim
como sua dificuldade para respirar.
Ha de se ressaltar essa necessidade do pessoal

da

equipe de saúde achar logo uma causa fisiológica ou fisiopato
lógica que explique toda a sintomatologia apresentada pelo pa
ciente.

Essa argumentação deve conter uma

racionalização

leve a equipe a explicar a origem da dor e dos outros

que

sinto

mas que o paciente apresente.
Hã necessidade dessa explicação pois ela tem o po
der de fazer com que a equipe de enfermagem entenda o mecanis;
mo da dor e, portanto, não solicite do médico uma solução que
ele não tem.

A mensagem ê clara, obtém o efeito desejado e a

enfermagem passa a compactuar com os médicos de mecanismos
levem o paciente a entender que algum tempo vai

que

decorrer até
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a dor passar, que ele não deve fazer cobranças.
O Ser-al paciente terminal, quando antevê ou pres
sente a morte próxima, ou mesmo quando seu diagnóstico lhe

ê

revelado, vê nessa morte iminente a negação de todas as possui
bilidades ulteriores e presentes também.
Como a existência é temporal, o Ser-aí situa-se en
tre dois nadas factuais atuais: a não existência, o

antes de

nascer e o final da existência na morte, que e a negação de to
das as possibilidades ulteriores no futuro e, por

antecipação,

a desvalorização de todas as possibilidades, inclusive as rea
lizadas no presente.
Nos pacientes observados, à medida que o tempo avan
ça e a morte se lhes apresentava como mais próxima, e

vários

são os indicadores dessa proximidade — a não resposta do or
ganismo a um tratamento, os sangramentos, a debilidade

física,

a dificuldade para respirar, a necessidade de oxigénio artifi
ciai, as dores intensas, a dependência progressiva para cuida
dos higiénicos e alimentação — a negação de possibilidades ulte
riores se fazia sentir.

Marlene

Não queria a visita dos filhos.

Antonio Carlos - Os jornais inicialmente exigidos
a tele visão
passam a ficar intocáveis sobre seu leito;
sempre ligada passa a ficar desligado.
Ester - 0 voltar à loja desapareceu de seu discurso.
João Francisco - Nem chegou a colocar possibilidades.
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Em relação âs possibilidades presentes, acompanham
intensamente as condutas medicas, as alterações de prescrição
que os levam ã cura.

Após algum tempo, param de perguntar so

bre seu tratamento, não acompanham mais essas condutas

com a

ansiedade inicial como se não as esperassem enquanto possibilidades presentes de mudar sua situação.
A verdade fundamental do Ser-aí ê que vai
Veio do nada e dentro em breve, voltará ao nada.

morrer.

A morte, po

rem, ê das possibilidades de ser a mais pessoal, a mais ímpar,
e a mais instransferível do Ser-aí, pois, o próprio Ser do Ser-aí
ê ser-para-a-morte.
A morte enquanto fim da existência no sentido autên
tico de fim sempre está presente na vida humana.

Mas a morte,

uma vez entendida como possibilidade, leva o Ser-aí a tomar o
primeiro passo em direção a uma existência autêntica.
Essa autenticidade significa tornar-se

si-mesmo,

tornar-se verdadeiro, através da Resolução com que o
se defronta com a morte, que ê libertadora,

pois

Ser -aí

liberta

o

Ser-aí da servidão âs preocupações mesquinhas que ameaçam sub
*■

mergir a própria existência.
Quando o pessoal da área de saúde, no esforço de ani.
mar o paciente terminal, tenta convencê-lo de sua melhora usan
do termos médicos mais amenos como anemia no lugar de leucemia,
possibilidades de cura ou de melhora sensível, diz:

ê assim

mesmo, os resultados são lentos, vai -indo tudo bem, os exames
estão se normalizando, o paciente terminal passa a não ver

a

morte como possibilidade e, portanto, ê afastado, distanciado
de uma autenticidade diante da morte, ê privado da

liberação
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humaraa autêntica.
O Ser do Ser-al é temporal, isto i, situa-se na sua
temporalidade.

0 futuro se revela como aquilo para o

qual a

existência ê projetada; o passado ê aquilo que a existência trans
cende.

Futuro, passado e presente são dados juntos e definem

uma existência temporal.
Se o Ser-al nao assumir a existência para projetarse em plena antecipaçao da morte, a vida parecera necessaria
mente como uma série de momentos que se sucedem passivamente.
So ao nível de uma existência autêntica pode-se tomar consciin
cia dos diversos aspectos do tempo - passado, presente e futu
ro - como características ou momentos da temporalidade.
O modo existencial inautêntico, impessoal,

seduz,

tranqtiiliza de certa forma, mas aliena o Ser-aí da existência
na sua temporalidade e na sua historialidade.
O comportamento da equipe

hospitalar contribui efeti

vamente para a alienação do Ser-aí na forma de uma

não verda^

de factual, pois o Impessoal impede o pensar na própria morte.
O paciente terminal não consegue mais distinguir en
tre o que sabe e o que ignora, pois não assume a
sim a deixa controlar pelo impessoal.

existência e,

Para retirar-se

desse

impessoal ê exigido do paciente uma opção em favor da possibi
lidade de um projeto por parte do mais autêntico eu3 que ê ou
vir a voz de sua consciência que lhe diz o que fazer,

Não ou

vindo, ou não podendo ouvir, perde a sua autenticidade.
Se através da resolução conseguir a autenticidade,
então o paciente terminal pode libertar-se do impessoal, pois
é a resolução que fundamenta a diferença do Ser-aí

autêntico
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e não autêntico.

Através da resolução o paciente terminal po

de ter seu Ser aberto a todas as possibilidades

autênticas e

caractensticas da existência; abre-se, portanto, a possibili
dade de ser-para-a-morte.
O Ser-aí paciente terminal vive no modo Impessoal,
pois, para tal, concorre todo o tratamento Impessoal que rece
be da equipe hospitalar.

Portanto, o paciente tem uma

existên

cia inautêntica não conseguindo distingíiir entre o que sabe e
o que ignora; não assume a sua existência porque não

lhe são

dadas condições para tal: perde-se no controle do Impessoal.
Mesmo para aqueles pacientes aos quais o médico re
velou o diagnostico hã os que preferem ignorã-lo.

Ainda que

tenha ocorrido a revelação, o tratamento Impessoal que

o pa-

ciente recebe

autên

não o encoraja a assumir uma existência

tica, encarando a morte como possibilidade maior.
O Impessoal não permite que o paciente pense na pró
pria morte e o Ser-aí ê lançado no seu abandono, angustiando-se.

A impessoalidade3 a inautenticidade que norteou o
tratamento de Antonio Carlos se verifica no fato de
ter-lhe sido dito que sua doença era causada por fun
gos. Ele sentia a indefinição de seu diagnostico e
queria uma resposta dos médicos; entretanto3tinha gran
des dificuldades ate para localizar o medico para vir
conversar com ele. Quando conseguia falar com um médi_
co mais graduado dentro da hierarquia do hospital3 era
para ouvir que ele estava melhorando3 que a regressão
do edema de suas pernas era visível.

Tara Ester também essa impessoalidade se fez sentir3
quando elementos da equipe médica lhe diziam que ela
estava ótima3 apenas as plaquetas estavam um pouco bai_
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asots, que tudo era -por causa da anemia.

Quando queixava-

se de dor lhe diziam: ê por causa da pneumonia3 voce es
ta sarando 3 não tem mais anemia3 agora é so
pneumonia.

sarar da

0 especialista que a examinou disse-lhe

ser

apenas fissuras o que havia em seu ânus.

O paciente fica perdido no "palavrório", na opinião
de "todo-o-inundo" e na linguagem cientifica que, buscando domi
nar o Ser, o dissipa.
Diante desse"palavrório" o paciente

terminal

an

gustia-se caracterizando o estado de queda do seu Ser. Para re
tirar-se desse estado de queda seria necessário que o paciente
tomasse a resolução de retirar-se desse Impessoal, resgatando,
assim, sua autenticidade.
Nesse momento, o paciente entra num silêncio.
Esse ê o momento em que o paciente não se apoia mais
no discurso da equipe, ê o momento em que assume sua

trajeto

ria, momento esse tão prejudicado pelas ações da equipe,

que

persistem tentando negar a morte como possibilidade. Os encon
tros com pacientes terminais revelaram esse momento.

No discurso de Marlene esse momento se revelava quan
do dizia estou cansada3 ainda ê cedo para dizer se a ci
rurgia trouxe melhoras3
ou quando dizia nada querer, que não precisava de nada.

Pas-

sou a existir em seu silêncio15.

15 BEAINI3 T.C. - Ser3 homem e linguagem: vínculos fundamentais.
Ã escuta do silêncio. São Paulo3 Cortez3 19813
IN:
pag. 53-75.

164
Para Antonio Carlos também houve esse

momento

e

seu discurso era igualmente revelador:
As coisas não vão bem.

Não estou querendo nem con
versa3 não estou toterando conversa; quero que cortem a
conversa3 chega de rodeios3 é -preciso chegar ao ponto
central; estou cansado agora; muita conversa cansa3o si
lêncio é importante; essa ladainha é velha.

No discurso de Ester também esse momento de silên
cio ê detectado quando dizia:
Estou cansada de tudo; tudo o que eles falam é
é anemia 3 anemia daqui3 anemia dali.

que

Se fossem dadas ao paciente terminal as condições
favoráveis para a Resolução, ele poderia aceitar
te seu destino e isso caracterizaria a existência

corajosamen
autêntica;

isto só seria possível se o paciente terminal pudesse fazer um
ato de reflexão sobre si mesmo, sobre suas autênticas possib_i
lidades e isso constitui a lealdade do Ser-al a si próprio.
No caso de Antonio Carlos, nos relatos dos encon
tros anotei várias vezes sinto-o humilhado.

Esse humilhado ho

je está clarificado para mim como sendo um sentimento
ciente em saber que não estava sendo leal a si mesmo
do o jogo da mentira.

. do pa
aceitan

Em um de nossos encontros, chegou a hi-

potetizar uma situação onde um paciente estivesse para morrer
e ao qual essa informação fosse negada; disse,então,que a ava
liação do "gabarito" do paciente seria um indicador para se po
der dizer a ele a verdade sobre suas possibilidades.
Mesmo conseguindo projetar suas possibilidades de
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tal maneira que se torne um Ser autêntico, essa conpreensão

re

nova-se continuamente, pois ê sempre possível retroceder; pa
ra tal, o Ser-aí é livre para optar.

Esse retroceder ocorreu

nos pacientes terminais desse estudo, quando alternativamente
caminhavam da queda para a resolução, ao vai

e

volta, entre

acreditar, depender do discurso inautêntico da equipe

hospi

talar e libertar-se desse discurso, assumindo no silêncio sua
trajetória, sua possibilidade de ser-para-a-morte.
Se o silêncio expressa um discurso é na linguagem
como novo centro de relação Ser-Homem que o Ser se
exterioriza, se exprime.

abre,

O que fala não ê o homem, é

se

o Ser,

e nesse sentido vale dizer que a linguagem não ê mais o

ins

trumento que o homem utiliza para se exprimir e, sim, a

pró

pria revelação do Ser.
Essa voz do Ser, essa palavra falada, essa lingua
gem ontológica não é mais portadora de significados

humanos.

Ela é uma revelação do Ser no silêncio de todas as palavras hu
manas.
O paciente terminal tem a sua linguagem
ca que possibilita a revelação do seu Ser.

ontolõgi.

Seu discurso

nao

ê mais o instrumento que utiliza para se exprimir; é a própria
revelação do seu Ser.
A revelação do ser de Marlene como sendo ser-paraa-morte fez-se sentir em nossos encontros.

Ao falarmos sobre

as perspectivas de sua cirurgia, Marlene disse:
Serã uma cirurgia para ver se retiram a dor; mas
não ê certeza que dará certo. Vou arriscar. Ê preci so arriscar.
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Após a cirurgia, quando perguntei-lhe se sentira al
guina melhora respondeu:
Ainda é cedo para dizer.
Ã pergunta sobre se alguma coisa a preocupava respondeu:
Não, nenhuma preocupação.
Também com com Antonio Carlos essa revelação come
ça a se fazer sentir quando diz:
Preciso de uma definição desse fungo ou seja lã o que
for; Nunca gostei de prolongamentos.

Ã pergunta: Como vai? responde:
Bem, aguardando;

Estou fuzilado;

Não fui para casa

Nem podia.
Em um diálogo com a esposa, disse-lhe:
Voce esta pretendendo me enrolar, eu sei atê que dia.
Quando a esposa lhe diz que e melhor ficar no hos•/

pitai pois é o local onde existe mais recurso, Antonio Carlos
responde-lhe:
Não seja boba.

Recurso para que?

Os encontros com Ester possibilitaram a mesma reve
lação do seu ser como sendo-para-a-morte.

Ester dizia:

Vou ter que pensar muito para ver se quero fazer qui_
mioterapia novamente; tenho direito como ser humano de
não querer; Vamos ver o que Deus reserva para mim, se ê
cura ou não; Se for meu destino não sarar e morrer é por_
que Deus quis assim;

Estou tão mal.
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Por mais fiel que fossem os relatos dos meus encon
tros com pacientes terminais, sempre senti que as palavras di^
tas por mim e por eles durante esses encontros, não conseguiam
transmitir a um leitor tudo o que realmente havia ocorrido. Eram,
na realidade, algo mais do que palavras, mais

que

diálogos.

Eram parte do Ser que se revelava, se mostrava e essa

capta

ção ê impossível de ser transcrita.
De uma forma limitada tentei transmitir essa capta
ção quando redigia o que foi denominado de Análise da
ção vivida.

situa-

Assentia que as palavras se superavam a si mesmas,

que elas revelavam uma parte do Ser do Ser-ai paciente

termi

nal.
As palavras em si Ss vezes pouco importavam; era o
modo como eram ditas> a expressão corporal que acompanhava
seu dizer e alguma expressão maior que a corpórea a
não sabia definir e que agora se me apresenta como

qual

o
eu

expressão

re-veladora do Ser do Ser-aí.
.

As palavras não eram na realidade palavras; elas es

touravam manifestando a presença do Ser e como diz Heidegger,
elas são depositarias de uma mensagem ontológica e se expres
sam no silêncio.
As palavras ditas nesses encontros tinham uma

ri-

queza profunda de conteúdo humano muitas vezes inçossível de ser
transmitida para um leitor que nao os vivenciou e sentiu,

AI

go explodia interiormente, a revelação do Ser se fazia sentir
nesses encontros me proporcionando a sensação de ter o pensamento imerso no Ser, na sua verdade,

Era a possibilidade que

me era dada, de me demorar na verdade do Ser.
Talvez seja dal a relutância que sentia em

regis-
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trar a hora, em ir para esses encontros dispondo de um
pré-determinado.

tempo

Quando isso ocorria, optava por não ir, pois,

para mim esses encontros eram como um mergulho no Ser

para o

qual eu não poderia ir com hora marcada.
Houve também relutância minha em anotar
do paciente e número de seu registro no hospital,

sobrenome
Isso acar-

retou-me problemas de ordem prática para localizar o
rio do paciente após sua morte,

prontuã

Mesmo apôs ter vivenciado es

sas dificuldades, continuei não anotando o número dos

regis

tros e os sobrenomes dos pacientes com os quais convivi poste
riormente.
Para mim, eles sempre se apresentavam como Marleney
Ester, Antonio Carlos, João Francisco, e mesmo se houvesse dois
pacientes com o mesmo nome seria impossível confundir esses en
contros, pois, eles revelaram essencialmente parte do Ser

do

Ser-al de cada um, de forma inconfundível.
Alguns pacientes já morreram há mais de um
os encontros que tivemos estão muito vivos em minha

ano

e

memória.

Portanto, creio que as palavras que foram trocadas foram efe
tivamente mais que palavras; elas certamente revelaram
do Ser de cada um dos pacientes.

parte

Dessa forma, os pacientes oon

tinuaram a existir na sua morte.
O ser consiste no aparecer, no oferecer aspectos e
encontra-se essencialmente e, portanto necessário e constante
mente, na possibilidade de apresentar um aspecto que justamen
te encobre e oculta o que o ente ê na verdade, isto ê,

a di

mensão do re-velado e des-coberto.
Ser enquanto primeiro, originário ê um deixar-se que
fundamenta; assim se manifesta o existente.

Ser ê essencial-
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mente fundamento e, portanto, não tem fundamento, pois, ê

o

fundamento.
O Ser ê sem o por quê.

É porque é.

O que é, sem

por quê, é jogo e este jogo é sério.
O Ser se apoia nesse jogo e não em nenhumoutro fun
damento.

O Ser ê o jogo mais sublime e é preciso penetrar no

mistério desse jogo que não pode se esclarecer a não

ser

a

partir de si-prõprio.
O Ser remete ao jogo e no jogo do mundo estamos to
dos nôs os homens, como mortais e, precisamente, ocmo mortais.
A morte continua sendo a possibilidade extrema da existência
e, como tal, a suprema potencialidade, capaz da suprema tare
fa na vida: iluminar-nos sobre o Ser e sua verdade.
Nesse sentido, o homem sõ pode ser homem quando pu
ser em jogo sua essência mortal dentro do jogo do mundo.
A compreensão da entidade e do seu modo de ser dáse â luz do ente como força e poder, em direção à uma supera
ção.

Força e poder significa

querer sua própria potência ou

querer seu prÕprio querer, o que equivale querer seu próprio
ser.

É a vontade de auto-afirmação no sentido de incrementar,

enaltecer e fortalecer aquilo que a pessoa é essencialmente.
Para o paciente terminal, a força e poder, seu ím
peto auto-criativo, sofrem um cerceamento pelas atitudes impositivas e imperativas da equipe que o trata.

Seu querer não

ê mais próprio, ê o querer da equipe, suas decisões
suas, sao da equipe, em nome dessa equipe.
que explica ou justifica essas decisões.

Há um fundamento
O paciente

entrada no hospital jã se entrega nas mãos da
que não o deseje fazer.

não são

equipe

ao dar
mesmo
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As condutas agressivas, a falta de

resposividade,

o fechamento em si mesmo ê uma decorrência de seu não-poder mais-ser diante do poder da equipe.
O paciente não ê compreendido no sentido de ser um
terminal porque ê, sem por quê.

As decisões tomadas para ele

pela equipe são decisões fundamentadas em processos lõgicos do
pensamento que se refletem numa fisiopatologia.de sua

doença

e, conseqílentemente, na conduta indicada para o tratamento; a
cada não-resposta do organismo ao tratamento adotado, hã sem
pre

uma

explicação, um por quê.

A força e poder

da equipe

regem todo o tratamento desse paciente.
No que se refere ã equipe médica, ela quer assumir
condutas, fazer modificações, solicitar novos exames, dar al
ta hospitalar e sua vontade ê o que importa.

Afinal, todas es

sas decisões têm fundamento.
No que diz respeito â equipe de enfermagem, o mes
mo ocorre e todas as rotinas da clinica são estabelecidas vi
sando um trabalho mais efetivo tecnicamente, realizado num tem
po menor, requerendo menos energia de quem trabalha.
rios de banho, de curativos, da medicação

dos

Os hora

pacientes são

pré-determinados de acordo com a vontade, o julgamento e pos
sibilidade da equipe no que se refere ã funcionalidade do tra
balho.
O paciente que rebeldemente insiste em preservar sua
força e poder recebe logo a denominação de difícil3 agressivo >
rebelde.

A equipe passa a distanciar-se dele uma vez que fu

giu âs suas expectativas sugeridas pelo próprio termo paciente.
Alguns pacientes terminais conseguem, numa fase mais
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final, mais próxima da morte, recuperar seu querer e o discur
so do silêncio parece ser a forma encontrada; o paciente torna-se alienado do discurso da equipe e, portanto, do querer des
sa equipe que pode até continuar tomando decisões sem,

entre

tanto, atingir o paciente em sua essência.
Assenti que Marlene recuperou seu querer quando en
trou na fase do silencio, quando se mostrava alheia
decisões da equipe.

Tinha longos períodos de

a linguagem era essencialmente não verbal.

as

cochilo,

Não

pergun .

tava mais pelo tratamento, pelo seu médico ou mesmo por
seus familiares.

Seus olhos, inquisidores percorriam o

quarto, sempre demorando-se no olhar de quem estava
seu lado.

ao

Nenhuma pergunta, nenhuma solicitação, nenki£

ma expectativa foi manifestada pela paciente.
mentos de seu corpo praticamente

Os movi

concentravam-se em

suas mãos que agarravam-se ãs das pessoas ao

seu

lado

e, numa fase última, em tentativas, para articular pala
vras.

0 paciente Antonio Carlos também recupera seu

que

rer através do silencio; nesse período, fechava constar^
temente os olhos como indicativo de não (querer conver_
sa.

Os diálogos diminuem assim como o seu sorrir, fato

que é comentado por sua esposa.

Seu olhar também é in

quisidor quando percorre o quarto e se detém nas
soas ao seu redor.

pes

As mãos também movimentam-se, tambo_

rilando com os dedos sobre a cama.

Quando reassumia a posição de luta o fazia por pouco tempo; es
ses momentos de luta se tornaram cada vez mais breves.

Para Ester tatrbém o silencio se fez
momento de sua trajetória.

presente

num

Quando lhe foi dito da pos-
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8ibilidade de reiniciar quimioterapia, Ester disse que
queria pensar sobre sua concordância e seu discurso ver.
bal. diminui nesse dia. Suas reclamações são menos calo_
rosas e não chorou; a ênfase que colocava em sua possi
bilidade de cura diminuiu. Seu tom de voz abaixa, suas
lagrimas diminuem. A ansiedade para comer "para sarar"
não se verifica mais. As mãos se movimentam muito e seus
olhos também inquisidores percorrem o quarto.

Nos últi

mos encontros, a comunicação é essencialmente não
bal.

ver

0 paciente João Francisco, em todos os encontros as_
sumiu a linguagem do silencio. Nenhuma pergunta sobre
sua doença, sobre os resultados dos exames a que se sub_
metia, sobre seu tratamento. Esteve alienado do querer
da equipe que o tratava. A esse paciente foi dado alta
hospitalar e ele morreu em sua casa.

0 paciente terminal parece submergir-se em seu que
rer interior e é esse querer que é importante para ele. É a ma
neira que encontra de preservar ou recuperar sua força e poder,
de querer ser seu prõprio ser em sua finitude.

É o resgate ul-

timo de sua vontade, da dignidade do seu querer.
A equipe não conta mais com sua passividade no sen
tido de compactuar com ou submeter-se ãs suas decisões. Aparen
temente, ele continua passivo,atingido, talvez até mais que an
tes, pois, sua debilidade física i grande nessa fase e restrin
ge até mesmo seu discurso falado,

Visto sob esse ângulo, a equi

pe pode continuar decidindo por ele e geralmente o faz.
Entretanto, o resgate de sua vontade é algo

inte

rior e, sob esse enfoque, a equipe não conta com sua passivida^
de; passa a contar com sua alienaçao às suas decisões.

Lamen-
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tavelmente, a equipe não se apercebe desse momento ou seo faz,
fundamenta essa alienação em uma debilidade física ou em

uma

reação normal, caracterlstica da moléstia.
De certa forma, esse momento lhe convém, lhe é fa
vorãvel por lhe deixar o caminho mais livre para continuar to
mando decisões.

Não se apercebe que perdeu definitivamente qua]L

quer possibilidade de revelação do Ser desse Ser-aí e que o pa
ciente terminal, tornando-se aquilo que essencialmente é, trans^
cendeU ao ser da equipe.
Um valor produzido pelo conhecimento deve derivarse do valor pela vida, a força e poder, a vontade de Ser.

A

tecnologia decorrente do uso do conhecimento é um obscurecimento e umes
quecimento do Serro homem perde-se na tecnologia.

Quando se fala

em funcionalidade, automação, burocratização, informação,

jã

se estã dentro do domínio da técnica.
As técnicas modernas diferem essencialmente das téc
nicas antigas, pois, a técnica moderna fundamenta-se nas ciên
cias exatas; a técnica tradicional não força a natureza,

não

ê uma exploração, ao passo que atualmente explora-se a nature
za.

O ser da máquina é um ser dependente.
A essência da técnica afeta o homem mais intimamsn

te e o mantém em suas redes.

Energia atómica, máquinas, orga

nizações, automação são os resultados de tal realidade.
Na área da saúde observa-se uma invasão da técni
ca com todo tipo de maquinãrio que vem sendo criado pelo homem
a partir de seu conhecimento no campo da biofísica.
nologia moderna

Essa tec

criada pelo homem a serviço do homem, tem con

tribuído em larga escala para solução de problemas antes inso
lúveis e podem reverter em melhores condições para o paciente.

174
Assim, hoje ê possível fazer diagnósticos até então considera
dos impossíveis de serem realizados, elucidar diagnósticos, d_i
ferenciando-os, tornar exames menos demorados e nenos dolorosos.
Os computadores e monitores estão nos hospitais, nos
consultórios médicos, nos laboratórios, nos Serviços de Raio X
e Ultrassonografia, enfim, há todo um arsenal

tecnológico que

pretende suavizar a caminhada de um paciente na facticidade de
seu mundo.

A grande incoerência, entretanto, é que essa tecno

logia desenvolvida do homem para o homem, acabou por afastar es
ses dois homens, afastamento esse inconcebível pela inaliedade
intrínseca de ambos.
Esse afastamento gerou algo mais grave - a máquina
passou a substituir o homem nas funções cabíveis e esse

homem

uma vez afastado do Ser do Ser-al nao retornou mais a ele. Nao
ê mais um Ser-al-com-outro-Ser-aí.
a-máquina.

É um ser-aí-entidade- com-

De substituição nas funções cabíveis, ampliou

por

pretender uma substituição global que culminou em esvaziar o cui
dar de seu conteúdo humano.

Encontramos o homem deserdado

na

linguagem do cotidiano, na qual, fruto de seu tempo, está per
dido no "palavrório" e na opinião de "todo-o-mundo" e na "lin
guagem cientifica" que, buscando dominar o Ser, o dissipa, tor
nando-o nada.
A linguagem é o ponto de união entre o Ser

que se

manifesta, se des-vela e o homem, que, caracterizando-se por seu
comportamento de abertura o capta.

O homem é o ente que fala 1 6

16 BEAINI, T.C. -A linguagem como determinante fundamental do
"Dasein". IN: ------- À escuta do silêncio. Cortez, São Pau
lo, 1981. pãg. 21-52.
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e, portanto, o discurso emerge como

um problema de vital

portância, isto é, o sentido do ser estã arraigado
se e não

im

ao discur

pode ser encontrado se estiver dele desvinculado.
O que caracteriza essencialmente o homem é o

de poder relacionar-se com o Ser.

Enquanto é aberto

a

que o cerca, o homem existe em meio aos demais entes,

fato
tudo

mantém

um contato continuo com eles e este modo de ser assinala a pró
pria condição humana.
O homem é o ente que fala por ser um ente de

pre

sença, isto ê, aberto ao ser para capta-lo em seu mostrar-se.
É justamente essa abertura, enquanto compreensão do ser,

que

torna o homem um ente de Linguagem, o que lhe possibilita a ma
nifestação do Ser.

Foi conferido ao homem o poder de revela-

ção na Linguagem.
O comportamento humano de abertura, isto é, a

ec-

sistência é re-veladora do sentido do ser, enquanto relaciona
mento entre ser e homem.

Este é o fundamento que possibilita

a Linguagem que se identifica com o ato de revelaçao do Ser.
O des-velamento do ser não é total nem contínuo: o
velamento

está nele contido.

Se identificarmos des-velamen

to com verdade, veremos que o velamento pertence ao des—vela
mento, ou seja, â essência mesma da verdade.

O ser é o

reve

lar-se que se oculta, a presença que se retrai: este é o mis
tério do ser, no qual não-verdade e verdade encontram-se no mes
mo plano e no qual estã inserido o homem.
A verdade, o des-velamento nunca é total.

Em cada

des-velamento estã contido também o velamento; enquanto reve
lamos um domínio do ente, encobrimos outro.

Assim, a verdade
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mescla-se continuamente de não verdade.
A compreensão, marcada pelo ser, é finita e limita
dora como o próprio homem, que nao tem acesso ã captação de to
dos os aspectos que a abertura do ser lhe apresenta. Compreen
são e conhecimento estão vinculados ao ser; aquele que atende
ao apelo do ser e capta seu conteúdo, cabe revelã-lo.
O discurso é sempre revelação de um sentido do ser
e do existir humano. O homem é um ser em situação e nela se ocm
preende como alguém que não está só no mundo, mas que é
-os-outros, partilhando com eles um ser-em-comum.

com-

0 que é di
tor-

to, a comunicação e a expressão, faz parte do discurso,
nando a Linguagem possível.

0 discurso revela o Ser enquanto o homem mantém-se
prõximo ao des-velamento.

Contudo, o ouvir e o silêncio

sao

momentos do discurso que possibilitam ao homem uma compreensão
do que o Ser lhe diz.A palavra ê escuta, sendo que no ouvir é que
se encontra o sentido do falar humano17.
O ouvir e o silêncio são possibilidades da palavra
do discurso.

0 que sabe ouvir tem acesso ao silêncio autênt:L

co e, nele, deixando que o ser diga, está próximo â fonte que
fundamenta o falar humano,

0 valor

do

discurso encontra-se

muito menos nas palavras do que no silêncio atencioso, rioo de
significação, no qual permitimos que o ser se mostre e seu sen
tido aceda à nossa palavra; o ouvir precede o falar -

esta ê

a Linguagem verdadeira, atenta ao ser.

1 7

BEAINI, T.C. - Ser> homem e linguagem: vínculos fundamentais.
ju*-----escuta do silencio. Sao Pauloy Covtezy 1981y pág. 53-67.
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Em meus encontros com pacientes terminais havia

o

dizer desses pacientes através de sua Linguagem, com o senti
do de recolher, deixar-estar, reunir aquilo que, posto ao des
coberto, está presente.
Se fosse considerar o conteúdo desses enaontros apenas enquanto palavras enunciadas muito se perderia de sua in
terpretação.

As palavras ditas eram mais que palavras,

eram

um permitir de revelação do Ser de cada um dos pacientes,

E

essa revelação independia do "quantum" de palavras enunciadas
pelos pacientes.
A duração de cada encontro poderia ser e o foi va
riada em termos quantitativos.

A disposição do paciente em di

zer variava também de paciente para paciente e, para um mesmo
paciente, de dia para dia.
Assim, um encontro poderia me apresentar um pacien
te com muita disposição para "falar" e o seu discurso era in
tenso.

Em outro encontro, o mesmo paciente se

apresentava com

pouca disposição para falar por motivos os mais variados: de
bilidade física, efeito de sedativos.
Entretanto, a revelação do Ser desse

Ser-aí, paciente ter

minal, ocorria independentemente da duraçao desses

encontros

e sem guardar qualquer correlação positiva ou negativa com ela.
Da sua compreensão, o paciente terminal pode

tor-

nar visível o mundo rias suas significações, pode dizê-lo a ou
O seu discurso, decorrente da compreensão e da

situa

ção fundamental, articula o projeto do Ser-ai no Ser.

Por ser

tros.

a compreensão uma situaçao situada, a linguagem

do

paciente

terminal será marcada pelo estado de queda e por isso,

sua lin
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guagem pode se tornar "palavrório",

A palavra tende,

então,

a estagnar-se, a repetir-se no "jã dito".
0 paciente terminal é encorajado a um existir inau
têntico pelos profissionais da saúde, existir esse desenvolvi^
do na existência cotidiana do mundo do hospital onde o pacien
te encontra-se indeterminado, dominado pelos outros,

por to-

do-o-mundo, que lhe fornece as normas para seu agir.

Sua Lin

guagem testemunha o decaimento através do "palavrório",

atra

vês da curiosidade e pelo equivoco.
Os relatos dos encontros com Antonio Carlos

e com

Ester revelam essa repetição do jã-dito: as mesmas queixas,
mesmas questões, as mesmas expressões.

A cada

as

elemento da equi

pe que entrava no quarto o paciente fazia a mesma pergunta ou
reclamava sobre uma mesma coisa.

Nesse sentido, o

discurso da

equipe correspondia também ao discurso vazio ao "palavrório",
respondendo âs perguntas

com outros já-ditos:

outros já-res>

pondidos.
Dessa linguagem também faziam parte a Técnica

e a

Ciência: a Técnica, esquecendo o Ser é uma forma de inautenti^
cidade; a Ciência, atendo-se ao ente, o demarca como seu lim_i
te, colocando além dele, o nada.
Por muito tempo isso podia persistir até que, como
jã comentei, a equipe continuasse com seu "palavrório", sem se
aperceber que seu par na interlocução, o paciente terminal, nao
acompanhava mais.

Era o momento em que o paciente passava do

falar ao dizer no discurso do silêncio.
Se o dizer ê logos e este é um deixar que

reúne, reu

nião que por sua vez pressupõe um fazer sair â luz, um des—ve
lamento que desemboca na presença, a linguagem ê o Ser;

para
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alcançar o Ser, é necessário alcançar a essência da linguagem .
A essência da fala é o reunir e a apreensão

dessa

essência implica num ouvir que, para ser autêntico, exige que
nos recolhamos naquilo que ouvimos.

Em encontros com pacien

te terminal só realmente pude ouvir sua fala quando me voltei
em direção ao dito, quando sentia o eco do dizer e, em muitas
ocasiões, esse dito permaneceu calado.
A essência do Ser do paciente terminal era mais apreen
dida, mais captada ontologicamente numa fase mais

próxima da

morte, onde a quantidade de palavras era reduzida sensivelmen
te.

No discurso do silêncio, o paciente saía â luz, se

—velava; as palavras ditas e as não ditas precisavam

des-

não so

mente serem recolhidas por mim; era necessário que eu me reco
lhesse nelas.
Acredito ser daí a necessidade que sentia em ir pa
ra esses encontros com muita disposição para ouvir, não acei
tando restrição de horário ou de outras

minhas

preocupações

enquanto Ser-aí, que me impedissem de ouvir o paciente,

Sen-

tia necessidade atê de uma postura física, que na realidade não
era física, diante do paciente, postura que facilitasse a cap
tação da sua linguagem enquanto Ser.
Assim, ocorria que eu me mudasse de posição,
mentando—me ao lado de sua cama, atê que sentisse ter
o lugar onde o ouvir teria as melhores condiçoes.

movi
achado

Isso ocor-

ria principalmente no início do inter—relacionamento, pois, a
partir do terceiro ou quarto encontro

tal movimentação não era

mais necessária; era como se eu, ao chegar ã enfermaria,ao la
do da cama do paciente, já soubesse onde ficar, onde

era meu
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lugar de modo que pudesse ouvi-lo melhor, onde o meu recolhi
mento nas suas palavras fosse mais favorecido.
Um estudo fenomenolõgico existencial do paciente ter
minai deverá levar em conta a questão: Como o paciente termi
nal experiencia o mundo.

Ele sendo homem é um Ser-no-mundo e

esse ser-no refere-se â maneira através da qual ele se encon
tra com as coisas, manipula, transaciona e preocupa-se com as
pessoas e coisas num mundo que lhe é familiar.
O paciente terminal por ser pessoa, por exõstir, for
ma com seu mundo um todo unitário e estrutural: é um ser-no-mun
do.

Os dois polos - ele e o seu mundo estão sempre relaciona

dos dialeticamente, um implica no outro,

Esse mundo não i al

go estático, já feito, mas dinâmico que ele vai formando e es
truturando.

Os analistas existenciais distingilem três tipos
mundo que caracterizam a existência de cada
do.

ser-no-mun

0 Urmoelt, que significa literalmente o micndo ao re_

dor, ê o mundo biológico, chamado geralmente
te.

de

ambien

0 segundo, ê o Mitwelt - literalmente o

co-mundo,

que designa o mundo dos seres de nossa mesma

espécie,

o mundo de nossos semelhantes.

0 terceiro}o Eigenwelt,

o immão-próprio , que compreende as relações pessoais do
indivíduo consigo mesmo.
Todos os organismos têm seu Vnwelt.

As

categorias

de ajustamento e adaptação são de absoluta precisão nes_
se mundo.

0 ajuste se produz entre dois objetos, ou en_

tre uma pessoa e um objeto. .
No Mitwelt, enquanto mundo das relaçêos entre os ho_
mens, as categorias de ajustamento e adaptação não guar_
dam a mesma precisão; aqui, o termo apropriado ê rela çao.

0 Eigenwelt, o mundo próprio, e o campo da psico-
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logia que tem sido menos explorado e compreendido;

ele

pressupõe auto-consciência e auto-relação e é exclusivo
do ser humano,

Ê a captação do que significa para

mim

determinada coisa do mundo.
Essas tres faces do mundo sempre se interferem e con_
dicionam mutuamente.

0 ser humano vive simultaneamen

te em IJrmoelt, Mitwelt e Eigenwelt, não se tratando de
tres mundos diferentes, mas sim tres facetas simultã neas do ser-no-mundo.

Conseqilentemente, se se

acentua

uma delas com exclusão das outras duas, se perde a rea
lidade do ser-no-mundo. .
Não hã duvida que o Eigenwelt é a facera mais difi_
cil de captar considerando nossas preocupações tecnolõgf
cas ocidentais sendo muito provável que nas próximas dé
cadas faça-se alguma luz no campo do Eigenwelt18.

Tanto o Mitwelt como o Eigenwelt como horizontes

si-

tuam-se num mesmo plano de prioridades e a vida em comum i con
tingência do ser-no-mundo, uma vez que mundo é sempre mundo de
participação e participação-com.

Entretanto, para o

terminal hospitalizado que experiencia o mundo do

paciente

hospital, à

medida que o tempo avança e sua finitude é mais próxima, o seu
horizonte no Mitwelt restringe-se assim coro delimita-se o Eigenwelt.
O significado da comunidade humana representada pelo
pessoal do hospital para o paciente terminal enquanto Ser-aí vai
depender de como ele se situa nesse grupo e de como são feitas
as escolhas e tomadas as suas decisões.

18

MAY, li. - Contribuciones de la psicoterapia existencial - Los tres mun
Existência.
MAY, R.; ANGEL, E.j ELLENBERGER, A.F. dos. IN:
Version espanòla de Cedlia Sanchez Gil. Madrid, Ed. Gredos, 1977.
pãg. 86-88.
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No hospital, o paciente tem que se adaptar âs roti
nas / ajustar-se às decisões da equipe; ê o mundo de leis da na
. tureza e de seus ciclos, do determinismo biológico ao qual tem
de adaptar-se de alguma forma; há, portanto, uma hipertrofia do
Unwelt e o paciente passa a existir num mundo de organismos, con
siderado em seu aspecto õntico.
0 seu Mitwelt que ê o mundo de suas interrelações im
plica em relações que convertem seu Ser em objeto perdendo-se a
essência da relação que consistiria em que as pessoas se rela
cionem de forma recíproca.

Para o paciente terminal, esse mun

do é restrito pois não lhe permite existir como Ser de relações
que é, levando-o â busca incessante

de uma relação.

Para tanto,

há de se atentar para o toque contínuo da campainha por
pacientes, pela referência das mesmas queixas a todos

esses
quantos

entrarem na enfermaria.
No que se refere ao Eingewelt, o paciente

terminal

tem poucas chances de vivenciã-lo, pois, para tanto, seria ne
cessário que pudesse refletir sobre o que se passa com ele. Nos
encontros que mantive essa reflexão foi possível quando

o pa

ciente, assumindo o discurso do silêncio, alienou-se do

"pala

vrõrio" do pessoal do hospital.

Só então, pode reaver seu mun

do próprio e passar a existir nesse mundo.
O paciente terminal não tem oportunidade de escolha
e, portanto, raramente toma decisões.

A comunidade do

hospi

tal decide por ele quanto ao seu tratamento, sua alta, suã ci
rurgia, sua admissão; ele é no hospital presença simples e ob
jetivada; seu Ser-aí-com-os-outros-no-mundo se toma em Ser-aí-sõ.
Quando se converte o homem em objeto resulta na perda da pessoa
viva, existente.

O ser-sõ ê um modo deficiente do ser-com; o fáctico
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ser-sõ de um Ser-al pode ser percebido mesmo havendo um segundo exemplar de
um ser humano "além" dele, ou dez, ou vários, pois se esses forem "presença
simples" o Ser-aí ainda pode ser-sõ.

Ser ausente e ser distante são medos

do ser-aí-ccm.
Nesse sentido, os Seres-aí da equipe estão aí, mas sem presen
tidade, sem condições de estar-ccm o paciente terminal em seu autêntico sen
tido.
Nesse sentido, o horizonte do Mitwelt do Ser-aí

membro

da

equipe hospitalar ê igualmente restrito pois ele não está sendo-com-: o-pa
ciente terminal; ele também é, aos olhos do paciente, presença simples e ob
jetivada.
O tempo é a dimensão característica do humano e inclui a pos
sibilidade de incorporar o passado ao presente como parte do total em
atua, relaciona os organismos vivos e a capacidade de organizar seus
luz de um futuro de profundas perspectivas.

que

atos ã

Entretanto, a concepção de tem

po em termos cronológicos, fundamentada em relógio ou calendário é a que me
lhor se adapta ao Unwelt, onde contemplamos o ser humano oemo entidade.
Nos encontros com paciente terminal sua preocupação ocm o tem
po cronológico foi observada.

Freqflentemente inqueriam-se sobre o dia da se

mana, do mês, o tempo decorrido da última internação, do último exame
se submetera, a última alta-licença concedida.

a que

Ê fácil a compreensão oonsi-

derando a hipertrofia do Unwelt como horizonte do paciente terminal,

0 pas-

sado é o campo do Unwelt, das forças contingentes, naturais, históricas, de
terministas que operam sobre todos nós.
No Mitwelt o tempo quantitativo tem menor importância no significado dos acontecimentos.

Mas, para o paciente terminal esse horizonte ê

restrito e, portanto, o tempo cronológico lhe ê importante pela ampliação de
seu liiwelt.

184

0 Eigenwelt, o inundo particular da autorelação,
ciência praticamente nada tem a ver ccan o tempo cronológico.

autocons
Para

o pa

ciente terminal que atinge essa autoconsciência o torço cronológico dei
xou de importar.

Os encontros com os pacientes mostraram que quando po

dem refletir sobre suas concretas possibilidades, deixam de perguntar a
hora, quando irão embora, quando iniciarão novo tratamento, quantos
cos de plaquetas tonaram ontem.

fras

Ê quando ocorre o processo intuitivo,

o

instante em que a pessoa percebe repentinamente o sentido que encerra pa
ra o presente um acontecimento do passado ou do futuro.
Essa percepção de novo alcance implica senpre na possibili
dade e na necessidade de alguma decisão pessoal, alguma mudança nas
estruturas ou alguma nova orientação frente ao mundo e ao futuro,

suas
O pa-

ciente terminal transcende a sua situação imediata; ê quando compreende
que sua existência está no fim.
Lamentavelmente, ele ê lesado en suas possibilidades pois
\

faltam-lhe condições para que chegue â compreensão; semente se, e quando
ele consegue atingir a compreensão, apesar do modo deficiente de solicitu
de que recebe, é que seu horizonte individual reavê todas as suas possibi
lidades.
0 ser contra o outro, o ser sem o outro, o "passar" pelo ou
tro, o não importar-se com o outro são todos modos possíveis de

solicitu

de19.
A solicitude dos Seres-aí dos elsnentos da equipe hospita lar para ocm o paciente terminal é uma solicitude que toma conta desse pa
ciente, saltando sobre ele, assumindo seu encargo de cuidar de si próprio.

19 HEIDEGGER, M. - Ser-no-mundo como ser-com e^ser-si-mesmo.
0 "a gente". IN: ------- Todos nós... ninguém. Tradução de
Dulce Mara Cvitelli. Sao Paulo, Moraes, 1981, pãg. 41-42.
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0 paciente é lançado fora de seu próprio lugar.
Em contraste a esse modo de solicitude, há um outro
em saltar sobre o outro3 mas em se

anteci

par a ele em sua existencial possibilidade-para-ser.

Um modo

que nao consiste

em que nao se protege o outro, mas faz com que ele se volte pa
ra si mesmo autenticamente.
cuidar20.

Esse modo pertence ao

autêntico

0 cuidar de pertence ao cuidar como um modo de des

cobrir aquilo que ê o ente-envolvente; a solicitude,
vez, é orientada pela consideração e paciência,

por sua

Como a soli-

citude, estas podem estender-se através de sua respectiva de
ficiência e modos indiferentes até a desconsideração ou a ne
gligência para as quais a indiferença abre caminho.
0 paciente terminal ê absorvido e sua responsabiljL
dade de vir-a-ser é anulada pelo mundo dos Seres-aí que fazem
parte da Comunidade hospitalar e vivem na cotidianeidade do mun
do do hospital, levanto o Ser-no-mundo do paciente

terminal a

perder-se nela.
O paciente terminal, enquanto homem, não

escolheu

a doença que o estã levando para a morte; ela faz parte da cir
cunstancialidade que constitui sua condição humana.
limites criados por essa circunstância, o paciente

Dentro dos
terminal,

por ser humano, precisa poder escolher, fazer opções,

correr

riscos nessas escolhas, assumir compromissos e sofrer as conseqílências das escolhas que fez.

Sem esses riscos não hã op

ções significativas para o Ser e, sem elas, não hã liberdade.

20 HEIDEGGEHj M. - Ser-no-mundo como ser-com e ser-si-mesmo.
0 "a gente". IN: ------- Todos nós... ninguém. Tradução de
Dulce Mara Critelli. São Paulo, Moraesy 1981 y pãg. 35.
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Ao paciente terminal essa liberdade tem sido nega
da, pois a equipe assume o encargo do paciente fazendo desapa
recer a relação do ser do Ser-aí para outro Ser-aí nesse modo
deficiente de solicitude.

É necessário que o paciente termi

nal seja encarado como ser reflexivo, que tem uma preocupação
com a sua individualidade como pessoa, com as formas de
ponder à vida com seu próprio corpo,

Ele é um ser - com,

rescom

pessoas e com coisas; ê um ser temporal que se preocupa cons:L
go próprio, toma consciência de si mesmo e se projeta no futu
ro.
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IV.

CONSTDERAÇOES FINAIS

Para os filósofos da Existência a morte é uma dimen
são do completamento do Ser-aí.

O Dasein, ou Ser-al, chega

à

compreensão da sua totalidade e da significabilidade de si-mes
mo que ê inseparável da integridade, quando o Ser-aí se defron
ta com a possibilidade de Não-ser-mais-ai.
Enquanto o Dasein não houver chegado ao seu próprio
fim ele permanece incompleto; ele não chegou a completar sua in
teireza, sua totalidade.
O Dasein tem acesso ao significado do ser - e
ê um ponto muito importante - porque e somente porque,
ser é finito.

0 ser autentico é, portanto, um

este

o

seu

ser-para-a-mor

te, um Sein-zwn-Tote, uma das mais freqíientes citações, porém,
a menos compreendida no pensamento moderno.
O primeiro encontro com o fenômeno da terminalidade
do Ser-aí se dá quando se presencia a morte dos outros. Porque
ser é sempre ser-com-os-outros, literalmente obtém-se experiên
cia de morte em vários momentos da existência.
A morte dos outros coloca

a cada um de nós, diante

do extraordinário fenômeno que pode ser definido como uma mudan
ça completa de uma entidade da espécie de ser
não mais ser-Dasein.

do Dasein

para

O término da entidade enquanto Dasein

o começo da mesma entidade enquanto algo presente-ã-mão,

é

algo
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que estã aí-diante-de-nõs.
O morto abandonou o mundo, mas apenas em termos de
ser; aqueles que ficam continuam ainda com ele.

Aí estã sen

do posto em evidência a qualidade da cotidianeidade

existen

cial, o Ser-testemunha de todos os seres; o morto pode
muito próximo de nós, mais ativamente conosco, mais

estar

parte de

nós mesmos, do quando vivo.
O estudo do pensamento de um morto, a contemplação
de sua arte, as realizações políticas, a lembrança

constante

do seu aí, são exemplos de cuidado que são inteiramente típi
cos do Dasein.

Mostram como a morte de uma pessoa é quase sem

pre a modulação para a ressureição nas necessidades dos outros
homens e nas lembranças.
0 ser-para-a-morte de cada homem ê importante para
o Ser-existindo-no-mundo e esta ê uma condição inalienável; o
Ser-aí-no-mundo-sendo-para-a-morte é aquele humano que

busca

a compreensão ontológica da sua finitude e a consciência da fini.tude que cada humano deve ter de si-mesmo é o caminho para a
verdade.

Sem finitude não pode haver verdade.
Esta compreensão do fenômeno da morte como destino

de cada um de nós, implica em assumir o discurso Heideggeriano.

A análise da morte

é

uma importante interpretação

que

Heidegger faz do Ser-aí; a morte não i um ponto final na exis^
tência e sim um elemento constitutivo dela.
A existência não é dada ao Ser-aí como um
bem arranjado ao fim do qual está a morte, mas a

caminho

morte

como

possibilidade atravessa sua existência; a qualquer momento po
de surpreendê-lo.

Defrontando a morte como possível a

qual-

quer momento, o Ser-aí é arrancado do contexto de vida inautên
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tica e restaurado a si-mesmo como aquele que deve e que pode en
frentar-se com a morte, sem mascaras.
Suspenso sobre a morte, mudando a cada momento den
tro da possibilidade do nada, que é a autenticidade

da morte,

o Ser-al ê liberado finalmente para uma liberdade humana autên
tica.
0 paciente terminal não é portador de um germe da mor
te, da inevitalidade que os profissionais de Saúde tanto temem
e que os faz acreditar que estão dando o melhor de si ao pacien
te, melhor esse, segundo seu referencial.
0 paciente traz consigo todo um potencial

de vida,

de seu mundo, de sua existência, continua a existir no seu mor
rer e passa a existir na sua morte.
Nos encontros ccm os pacientes terminais, os
aqui estudados mostraram-se em seu morrendo e em

seu

humanos
morrer;

foi possível compreendê-los em suas terminalidades; foi possí
vel estabelecer-com-eles uma relação dialóg-Loa.
Somente quando os seres que atuam na Ârea da

Saúde

entenderam a morte como parte da existência é que poderão estar-com-o-pa
ciente na sua terminalidade, não se antepondo â morte

como um

desafio â vida, mas como parte integrante e inalienável da mes
ma.
Ao entenderem essa possibilidade o medo

diante

da

morte desaparece e o tratamento pode tornar-se pessoal, autên
tico, conferindo ao paciente participação nas decisões, propor
cionando-lhe condições para chegar â resolução e ao resgate

de

si-mesmo na sua terminalidade; ê a passagem do ôntico para o on
tolõgico.

Tornam-se humanos na sua autenticidade.
Enquanto persistirem as propostas educativas no sen
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tido de preparo dos profissionais da saúde para enfrentar a mor
te, o morrer sempre será considerado um desafio a ser vencido
e não um momento da existência humana, que vivido com autentj.
cidade, é a expressão máxima da liberdade do Ser.
Propiciando ao paciente resgatar-se para morrer, nu
ma compreensão que somos-seres-para-a-morte, os seres da equ_i
pe poderão viver autenticamente, sendo-um-ser-de-presença, nu
ma existência compartilhada.

191

V.

RESUMO

Este estudo de pacientes terminais teve como pergun
ta orientadora 0 que e isto, estar vivenciando a finitude pró
xima?

Optei por uma trajetória que permitisse clarear a terrmL

nalidade como fenômeno.
No percurso dessa trajetória vi-me diante da
tão do Ser.

ques

A compreensão deste Ser segundo a ontologia funda

mental de Heidegger norteou a interpretação dos encontros

que

mantive com os pacientes terminais, propiciando seu des-velamen
to enquanto Seres-aí vivenciando sua terminalidade, des - velan
do o morrendo.
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VJ.

S U M M A R y

The present study on terminally ill

patients

was

guided by the following question: What is it like to be experiencing that the end is near?

I opted for a trajectory that

would permit me to clarify terminality as a phenomenon.
Along the course of this trajectory I was faced by
the question of Being.

The understanding of this Being based

on Heidegger's fundamenta-! ontology guided the interpretation
of the contact I had with terminal patients, providing
velation of them as "Beings who are there"

and

who

a

re

are ex-

periencing their terminality and thus revealing what dying is.
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