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ESTÁGIOS DA MORTE 
 

Sobre o temor da morte 
 

Todos temos temor da morte. Podemos em determinados momentos, levados por 
uma percepção ilusória, acreditar que isto já não nos preocupa, atemoriza ou paralisa, 
porém é apenas diante dela ou da possibilidade próxima da morte que nos situaremos 
verdadeiramente. Projetos inacabados, tarefas não cumpridas, sonhos descartados, 
abandonos, isso tudo e muito mais nos atemoriza pela perda inevitável que teremos 
daquilo que ainda não se concluiu, que ficará inacabado. 

 
 

Atitudes diante da morte e do morrer 
 
 Quais os fatores, se é que existem,  que contribuem para a crescente ansiedade 
diante da morte?  

É a medicina uma profissão humanitária e respeitada ou uma nova mas 
despersonalizada ciência, cuja finalidade é prolongar a vida em vez de mitigar o 
sofrimento humano? Tem o direito um médico de anunciar um tempo de vida ao seu 
paciente ou em determinadas circunstancias esconder a gravidade da doença do mesmo? 
 Se fizermos um esforço para encarar a nossa própria morte, para analisar as 
angustias que permeiam nosso conceito de morte e para depois de resolvidos, ajudar as 
pessoas a se familiarizarem com tais pensamentos, talvez possamos ter uma vida mais 
plena, livre de certos medos infundados, pois lidar com a morte significa também 
aprender a lidar com as nossas perdas, das pequenas as grandes. 
 
ESTÁGIOS DA MORTE 
 
Primeiro Estágio: Negação e isolamento 
 “Não, não eu, não pode ser verdade”. Exames e reexames, troca de médicos, 
apego a possibilidade de um diagnóstico errado, enfim, incapacidade de perceber a 
realidade própria. Estes são apenas algumas práticas dos pacientes que recebem a 
notícia de que possuem uma chamada “doença terminal”.  
 Este estágio pode, em não raros casos, se prolongar até o próprio momento da 
morte física, na qual o paciente cria um mundo ilusório no qual a negação do seu estado 
é a única realidade presente. 
 Comumente, a negação é uma defesa temporária, sendo logo substituída por uma 
aceitação parcial. Mas, a negação não consiste apenas em negar diretamente que possue 
uma doença, mas também em não querer falar sobre a mesma, suas causas e 
conseqüências, bem como do tratamento possível da doença. Silenciar é uma das formas 
de negação. 
 Como somos todos imortais em nosso inconsciente, é quase inconcebível 
reconhecermos que também temos de enfrentar a morte. Fingir melhora também pode 
ser uma forma de aparentemente negar a morte, apenas para não preocupar aqueles que 
não suportam a idéia do seu passamento. 
 Vale citar que Elisabeth, até se tornar mundialmente famosa,  sempre teve muita 
resistência por parte de seus colegas médicos sobre o tema morte, e devia este fato a 
condição de que os próprios médicos tinham dificuldades enormes em lidar com a 
questão ligada a morte de seus pacientes por se depararem com um tema muito pouco 
explorado, mas principalmente por eles próprios desconhecerem os seus temores, 
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angústias e medos  sobre o tema. Havia a negação e isolamento por parte da grande 
maioria dos médicos. 
 
Segundo estágio: A raiva 
 Quando não é possível manter firme o primeiro estágio da negação, ele é 
substituído por sentimentos de raiva, revolta, de inveja e de ressentimento.  E a pergunta 
que surge geralmente é: “Por que comigo? 
 Contrastando com o estágio da negação, se torna difícil para a família e o 
pessoal hospitalar lidar com o estágio da raiva. Deve-se isso ao fato de esta raiva se 
propagar em todas as direções e projetar-se no ambiente, muitas vezes sem razão 
plausível. O relacionamento com os médicos e enfermeiras torna-se hostil, e as criticas 
quanto ao tratamento e atendimento dos mesmos constantes. As visitas dos familiares 
são recebidas com pouco entusiasmo e sem expectativa, transformando-se em penoso 
encontro. A reação dos parentes é de choro e pesar, culpa ou humilhação, e muitas 
vezes, evitam visitas futuras, aumentando no paciente a mágoa e a raiva. 
 O problema aqui é que poucos se colocam no lugar do paciente e perguntam de 
onde pode vir esta raiva, e geralmente a assumimos em termos pessoais, quando na sua 
origem, nada ou pouco tem a ver com as pessoas em quem é descarregada. Reagindo 
pessoalmente a esta raiva, a família ou o pessoal hospitalar, por sua vez, retribuem com 
uma raiva ainda maior, alimentando o comportamento hostil do paciente. 
 Talvez se refletíssemos em como nos sentiríamos se  as atividades de nossa vida 
fossem interrompidas prematuramente, tendo que deixar para trás planos, sonhos, 
viagens, família, trabalho, e até atividades mais simples em que futuramente ficaríamos 
dependentes de alguém, no que seja alimentação, higiene e até um simples caminhar em 
que sempre teríamos que solicitar algum tipo de ajuda, talvez o sentimento que surgiria 
seria os estados ligados a raiva, revolta, inveja e ressentimento.  

Digo inveja porque de certa forma as pessoas ao nosso redor, desde enfermeiros 
e até a própria família continuariam mantendo suas atividade normais, trabalho, lazer e 
gozando a vida, enquanto que nós estaríamos assistindo a isso tudo e percebendo que 
“isso não é mais para mim”. Que faríamos da nossa raiva, senão extravasá-la naqueles 
que provavelmente desfrutarão de tudo isto? Fica  a reflexão para cada um de nós. 
 
Terceiro Estágio: Barganha 
 É o estágio menos conhecido, mas igualmente útil ao paciente, embora por um 
tempo muito curto. Se no primeiro estágio, não conseguimos enfrentar os tristes 
acontecimentos e nos revoltamos contra Deus e as pessoas, talvez possamos ser bem 
sucedidos na terceira fase: “Se Deus decidiu levar-me deste mundo e não atendeu meus 
apelos cheios de ira, talvez seja mais condescendente se eu apelar com calma”. É como 
quando crianças não nos é permitdo “dormir na casa de um amigo”, nos revoltamos, 
choramos, batemos o pé, mas depois tentamos negociar, fazendo acordos, como por 
exemplo, “se eu bonzinho(a) a semana inteira e  lavar a louça toda noite,  vc me deixa 
dormir na casa do meu amiguinho?” Há uma chance remota, mas tentamos. 
 A barganha na realidade é uma tentativa de adiamento; tem que incluir um 
premio oferecido”por bom comportamento”, estabelece também uma “meta” auto-
imposta, por exemplo; poder fazer mais um show- no caso de pessoas públicas- ou ficar 
em um cargo até o seu final, ou viver para assistir ao casamento de um filho, ou mesmo 
viver até que as crianças estejam crescidas, etc. e normalmente inclui um “promessa 
inplícita de que será “só até tal fato se cumprir” sem nenhum adiamento, caso o 
primeiro seja concedido. Segundo Elisabeth, nenhum de seus pacientes “cumpriram as 
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promessas”, refazendo as suas metas, com “não esqueça que tenho mais um filho para 
assistir ao casamento, ou mais um show para fazer, e assim por diante. 
 
Quarto estágio: Depressão 
 Quando o paciente em fase terminal não pode mais negar a doença, por todos os 
aspectos ligados ao seu estado de saúde, desde cirurgias reincidentes, sintomas e 
aparência física, então não pode mais esconder a doença. Sua raiva então cederá a um 
sentimento de grande perda. Desde os custos elevados para manter um padrão de vida 
suportável, as mudanças de hábitos de vida e até a perda do emprego, contribuirão para 
que o desânimo e a tristeza sejam partícipes de sua existência neste momento. 

Segundo Elisabeth, há 2 tipos de depressão: a primeira leva em conta as perdas 
já ocorridas- passadas então. È o caso dos exemplos anteriores; os gastos excessivos 
com a doença, os filhos pequenos que tiveram que ficar com um parente por 
determinado período, aqueles que passaram a exercer os papéis do paciente na própria 
família, a auto-imagem modificada, etc.  

O segundo tipo de depressão está ligada às perdas eminentes. No caso, a aflição 
inicial que o paciente em fase terminal é obrigado a se submeter  para se preparar para 
quando tiver que deixar este mundo. No primeiro tipo de depressão podemos até 
encorajar o paciente a olhar o lado risonho da vida, geralmente conseqüência das nossas 
próprias necessidades, de suportar por muito tempo uma fisionomia amuada. Este tipo 
de abordagem pode ser útil na depressão por perdas passadas, porém quando a 
depressão é um instrumento na preparação da perda iminente de todos os objetos 
amados, para facilitar o estado de aceitação, o encorajamento e a confiança não tem 
razão de ser. 

O paciente não deveria ser encorajado a olhar o lado risonho das coisas, pois isso 
significaria que ele não deveria contemplar sua morte iminente. Dizer-lhe para não ficar 
triste seria contraproducente, pois todos nós ficamos profundamente tristes quando 
perdemos um ser amado. O paciente está prestes a perder tudo e todos a quem ama. Se 
deixarmos que exteriorize seu pesar, aceitará mais facilmente a situação e ficará 
agradecido aos que puderem estar com ele neste estado de depressão sem repetir 
constantemente que não fique triste.  

Este segundo tipo de depressão geralmente é silencioso, em contraposição ao 
primeiro, que requer muita conversa e até intervenções ativas por parte dos outros em 
muitos assuntos, e o paciente tem muito para comunicar. No pesar preparatório há 
pouca ou nenhuma necessidade de palavras. É mais um sentimento que se exprime 
mutuamente, traduzido, em geral, por um toque carinhoso de mão, um afago nos 
cabelos, ou apenas um silencioso “sentar-se ao lado”. É esta a hora em que o paciente 
pode pedir para rezar, em que começa a se ocupar com coisas que estão à sua frente e 
não com as que ficaram para trás. É a hora em que a interferência excessiva de 
visitantes que tentam animá-los retarda sua preparação emocional em vez de incentivá-
la. 
 
Quinto estágio: Aceitação 
 Já posso partir! Que meus irmãos se despeçam de mim! 
 Saudações a todos vocês; começo minha partida. 
 Devolvo aqui as chaves da porta e abro mão dos meus direitos na casa. 
 Palavras de bondade é o que peço a vocês por ultimo. 
 Estivemos juntos tanto tempo, mas recebi mais do que pude dar. 
 Eis que o dia clareou e a lâmpada que iluminva o meu canto escuro se apagou. 
 A ordem chegou e estou pronto para minha viagem. 
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Rabindranath Tagore 
Gitanjali,XCIII 
 
Escritor e poeta indiano, Tagore chegou a ser aclamado por Mahatma Gandhi como "o 
grande mestre". 
 
 Um paciente que tiver tido o tempo necessário (sem uma morte súbita e 
inesperada) e tiver recebido alguma ajuda para superar os estágios descritos 
anteriormente, atingirá um estágio que não sentirá mais raiva nem depressão quanto ao 
seu “destino”. Terá podido externar seus sentimentos, sua inveja pelos vivos e sadios e 
sua raiva por aqueles que não são obrigados a enfrentar a morte tão cedo. Terá 
lamentado a perda iminente de pessoas e lugares queridos e contemplará seu fim 
próximo com um certo grau de tranqüila expectativa. Estará cansado e bastante fraco, na 
maioria dos casos. Sentira também necessidade de cochilar, de dormir com freqüência e 
a intervalos curtos, diferente da necessidade de dormir durante a fase da depressão. Não 
é um sono de fuga, nem um instante de descanso para aliviar a dor, mas uma 
necessidade gradual e crescente de aumentar as horas de sono, como um recém-nascido, 
mas em sentido inverso.” 
 É como se a dor tivesse esvanecido, a luta tivesse cessado e fosse chegado o 
momento do “repouso derradeiro antes da longa viagem”, no dizer de um paciente. É 
também o momento que a família carece de ajuda, consolo e apoio, mais do que o 
próprio paciente. À medida que ele, às vésperas da morte, encontra uma certa paz e 
aceitação, seu circulo de interesse diminui. E deseja que o deixem só, ou, pelo menos, 
que não o perturbem com noticias e problemas do mundo exterior. Os visitantes quase 
sempre são indesejados e o paciente já não sente vontade de conversar com eles. 
 As conversas então passam de verbais a não-verbais. O paciente já indica com 
um gesto de mão para nos sentarmos. É provável que só segure nossa mão num pedido 
velado de que fiquemos em silencio. Para quem não se perturba diante de quem está 
prestes a morrer, estes momentos de silencio podem encerrar as comunicações mais 
significativas e para o paciente, trazem um sentimento de que não foram esquecidos 
quando nada mais podia ser feito por ele. É sentir que alguém estará junto até o no 
momento final da passagem. E se torna gratificante inclusive para o visitante, pois vem 
demonstrar que a morte não é uma coisa horrível, que tantos querem evitar. 
 Quanto mais um paciente se debate para driblar a morte inevitável, quanto mais 
tenta negá-la, mais difícil será atingir o estagio final de paz e dignidade. Muitas vezes se 
pensa que um paciente se “entregou” cedo demais e há uma tentativa de encoraja-lo a 
lutar até o fim, a não se acovardar diante da morte. Porém, como distinguir esta 
“entrega” da aceitação, quando geralmente nosso desejo de prolongar a vida contrasta 
com o desejo do paciente de descansar e morrer em paz? Se não formos capazes de 
distinguir entre estes dois estágios (negação e rebeldia x  aceitação) faremos mais mal 
do que bem ao paciente terminal, e nos sentiremos frustrados em nossos esforços, além 
de fazermos de sua morte uma última e penosa experiência. 
 
Do livro “Sobre a Morte e o Morrer” 
 Elisabeth Kübler-Ross 
 
 

 


