
 

 
 

 

“Vou morrer, não vou?” 

 

Qual a nossa resposta a esta questão tão frequentemente colocada pelos nossos 

doentes, ou por vezes pelos seus familiares? 

“É claro que não! ou 

 “Não pense nisso agora” ou ainda 

 “Todos morremos um dia”. 

Porque será que não conseguimos responder abertamente a esta questão? 

 

 

Maria, chamemos-lhe assim deu entrada no Bloco Operatório vinda da 

enfermaria de Cirurgia numa tarde, que me encontrava de serviço há muitos anos atrás. 

Recebi-a ao transfere. O diagnóstico já não me lembro bem qual era, se é que o teve, só 

sei que tinha piorado imenso no espaço de poucas horas, segundo me transmitiu a 

colega, e ia ao bloco para uma laparotomia exploradora. 

 Apesar do seu estado debilitado, era uma jovem simpática de 16 anos, natural da Serra 

da Estrela, habituada à vida dura, não estudava, ajudava o pai e a mãe na “lida”. 

Estabeleci diálogo com ela tentando tranquiliza-la, expliquei-lhe o que se ia passar e os 

passos que se iam seguir. Criamos ali uma relação empática. 

 Vi a ansiedade instalar-se, e com terror estampado nos olhos apesar do estado 

dispneico em que se encontrava, perguntou: vou morrer não vou? Não sabia o que 

responder, coloquei-lhe oxigénio tentando ganhar tempo, sabendo que o que ela queria 

ouvir, era que não ia morrer, mesmo sentindo que o fim era inelutável. Como 

profissional de enfermagem com pouca experiência e muito menos em lidar com a 

morte, eu só sentia medo angustia e culpa por achar que podia fazer muito pouco.  

 Ainda lhe respondi: no Bloco Operatório ninguém morre…  

Mas ela sentia que estava a morrer, pressentia-o pela atenção, pela abordagem, 

pelas nossas vozes baixas e pela preocupação que os nossos rostos transmitiam. 

Agarrou a minha mão já com pouca força, e foi assim que entramos na sala 

operatória, achei que para além da prestação de bons cuidados de enfermagem e respeito 



pelas técnicas, devia manter a presença assídua junto dela, não lhe deixei a mão numa 

tentativa de lhe demostrar que não estava abandonada.  

- Vou morrer não vou? 

Outra vez…olhamos uns para os outros por cima da mascara, mau pressagio! 

Começou a indução anestésica, e eu continuei presente a “ouvir” tudo aquilo que 

ela já não conseguia falar, ficou sozinha naquele momento e com tanta gente á volta… 

Maria já não foi extubada, seguiu para a Medicina Intensiva onde acabou por 

morrer passadas duas horas, não se morre no Bloco Operatório… 

Chorei quando soube, acalmei e enfrentei a angústia decorrente do sentimento de 

fracasso perante esta situação difícil.   

Passaram mais de vinte e cinco anos e apesar de hoje encarar o processo da 

morte de uma outra forma, ainda penso na Maria com um sentimento de impotência e 

dor. 

Este texto pretende fazer uma pequena homenagem à Maria que não teve tempo 

nem a oportunidade de viver a vida como ela merece ser vivida! 

 

 

“Mais cedo ou mais tarde, todos os que assistem os moribundos descobrem, 

face à sua resistência, à sua coragem e muitas vezes ao seu humor que recebem muito 

mais do que aquilo que dão. Ensinam-nos a sermos cada vez mais humanos” 

Cecil Saunders (s.d) 
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