
gamento fácil e nossa família
não ficou com aqueles traumas
que, muitas vezes, os hospitais
deixam. Ficou só uma saudade
boa.” Goretti, uma das respon-
sáveis pelos cuidados que Ana e
a família receberam, explica:
“Conversamos muito com os
parentes. Quando a doença é
diagnosticada, já começamos a
trabalhar o que chamamos de
luto antecipatório. Se a família
entende o que se passa, lida me-
lhor com a morte”, explica.

Antes de sua derradeira inter-
nação, Ana foi cuidada em casa,
por dois anos, pela equipe de
Goretti, que a visitava semanal-
mente. “Quando eles chega-
vam, era como se a minha mãe
tivesse tomado um remédio
que lhe tirasse a dor. Ela tinha
adoração por eles e por tudo o
que faziam por ela”, diz Agda.

Hoje, os Cuidados Paliativos
existem em mais de 35 países.
No Brasil, com a resolução do
CFM, já é possível fazer residên-
cia em CP. “Consequentemen-
te, enfermarias como a do Hos-
pital do Servidor poderão ser

instaladas em outras unidades
de saúde”, comemora Goretti.

Pós-morte. Democrática, a
morte acontece para todos, in-
dependentemente de classe, gê-
nero e credo. Mas, apesar disso,
o tema é um tabu, principal-
mente no Ocidente. “Quando,
de repente, perde-se alguém
querido, as pessoas não sabem
o que fazer”, afirma a terapeuta

de luto carioca Adriana Tho-
maz. Surgem, então, milhões
de dúvidas: “Devo levar a crian-
ça ao velório? Posso chorar? O
que eu faço com os pertences
do morto? Continuo morando
na mesma casa?”, exemplifica.

Adriana, que já tem o próprio
funeral preparado há mais de 10
anos e diz não ter medo de mor-
rer, recebe todos os dias em seu
consultório pais, mães, irmãos,
maridos, mulheres e namora-
dos que a procuram para tratar
do seu luto e da sua dor. “Eu
tento assegurar que é normal o
que eles estão vivendo e os esti-
mulo a vivenciar cada fase do
luto.” Para a terapeuta, a pessoa
precisa viver cada etapa e dei-
xar que a tristeza se manifeste.

“Ela (Adriana) sempre me
disse para eu chorar quando ti-
vesse vontade. E me ensinou a
usar a palavra ‘morreu’. Eu não
tinha coragem de dizê-la. Pare-
cia que eu estava traindo o meu
irmão”, conta a administradora
de empresas Mariana Lauria,
de 25 anos, que perdeu, em
2009, o irmão Rafael, à época

com 25 anos. Para a terapeuta,
o ideal também é não tomar an-
tidepressivos, apenas em casos
já existentes de depressão e sín-
dromes. “Quando se medica ou
se prescreve um antidepressi-
vo, você embota essa dor, impe-

de que a pessoa vivencie aquela
tristeza. Ela está triste, não de-
primida”, diz a terapeuta.

Um dos pontos trabalhados
em seu tratamento – que nor-
malmente dura um ano, quan-
do se fecha o ciclo de passar to-
das as datas sem o ente querido
– é a questão da culpa. Quem
ficou sente culpa por voltar a
sorrir, por se divertir, por doar
as roupas de quem morreu e até

por imaginar o que poderia ter
feito e não fez. A atriz Cissa Gui-
marães, que perdeu o filho Ra-
fael, de 18 anos, em julho do ano
passado, está em tratamento
com Adriana desde agosto e
atesta suas palavras. “Teve um
momento em que eu não queria
olhar para a foto do Rafa, pois
dói muito. Em seguida, me sen-
tia culpada por não querer ver a
foto domeu próprio filho.Adria-
na nos mostra por que não deve-
mos sentir culpa”, conta.

Libertando a pessoa de cul-
pas, medos e outras dores, a te-
rapia de luto tem como princi-
pal resultado a vontade de vi-
ver novamente. “Ela restabele-
ce a alegria de viver. Hoje, eu
voltei a ser feliz, a ser o que era
antes da morte da minha mu-
lher”, conta o aposentado Fer-
nando Malheiros, de 71 anos.
Em fase final de tratamento,
ele procurou Adriana no ano
passado, 11 meses após a morte
de Vera, sua companheira por
mais de 40 anos. Para ele, “tera-
pia de luto” é um nome equivo-
cado. “É uma terapia de vida.”
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Quando se perde
alguém querido,

é importante deixar
que a tristeza
se manifesteLuto. Cissa perdeu

o filho no ano passado
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