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ASPECTO ESPIRITUAL DO PROCESSO DE MORTE SEGUNDO O BUDISMO
TIBETANO (P.21-32)
Princípios básicos:
 A morte representa a separa ção da mente e do corpo, ou seja, é um processo de
dissolução gradual da capacidade física, dos sentidos, dos elementos grosseiros e
sutis do corpo e da mente. Esse processo pode durar minutos e até dias.
 Este processo está descrito em oito etapas:
1) Dissolução do elemento terra: forte sensa ção de que vai cair. O corpo perde o
brilho e fica retraído. Não consegue piscar os olhos, se permanecem abertos, n ão
consegue enxergar;
2) Dissolução do elemento água: os flu ídos do corpo (saliva e suor) secam e a
pessoa não é capaz de ouvir;
3) Dissolução do elemento fogo: perde a capacidade de engolir, o corpo come ça a
esfriar a partir dos pés e mãos e perde o olfato;
4) Dissolução do elemento ar: a expira ção torna-se mais longa que a inspira ção, os
sentidos do paladar e tato cessam. A l
íngua torna-se azulada e encolhe. A
respiração pára. Inicia o processo de dissolução interna (mente):
5) Dissolução das experiências relativas ao apego. Visualização de uma luz branca;
6) Dissolução das experiências relativas à raiva: visualização de uma luz vermelha;
7) Dissolução das experi ências relativas à ignorância: visualização de uma grande
escuridão;
8) Visualização de uma intensa luz branca – Clara Luz (natureza essencial pura).
 Após as oito etapas o corpo torna-se frio, especialmente na regi ão do cora ção.
Enquanto houver resquícios de consciência existirá calor na região cardíaca. O rigor
mortis só começa quando termina o calor nesta região.

SINAIS DA PROXIMIDADE DA MORTE (P.58)
 Dificuldade em engolir;
 Aumento da temperatura do corpo enquanto os p és e m ãos esfriam. L ábios e
unhas cianóticos;
 Diminuição do nível de consciência (parece não escutar) e olhos vítreos;
 Respiração irregular, expiração mais longa que a inspiração.

VALORES IMPORTANTES QUE DEVEM ESTAR PRESENTES EM TODO
ACOMPANHAMENTO A PACIENTES TERMIANIS (P.77-78)





Compaixão: sentimento imbuído de ternura, compreensão e desejo de ajudar;
Integridade: que compreende honestidade, responsabilidade e confiabilidade;
Mutualidade: que é o saber compartilhar, estar aberto e sem preconceitos;
Constância: que é a persist ência, a confian ça, a disponibilidade e a
responsabilidade;

 Positivismo: que é apoiar, incentivar e restaurar a vitalidade, a for ça interior do
doente, levando em consideração a realidade e a gravidade da doença;
 Espiritualidade: que é a f é que temos em n ós mesmos e em algo fora ou
superior a nós. Deve-se respeitar a dimensão espiritual de cada paciente;
 Escuta ativa: que é saber ouvir (muito mais do que falar) aquilo que o doente
tem a expressar (em especial o medo da morte);
 Relação horizontalizada: que é saber estar no lugar do paciente e imaginar o
que ele sente ou sofre neste momento t ão único e solit ário, que é o processo da
morte. O paciente quer compartilhar seus sentimentos de dor, raiva, culpa e at é
mesmo o de isolamento para encontrar alívio e paz.

ASPECTO ESPIRITUAL DO PROCESSO DE MORTE S EGUNDO O ESPIRITISMO
KARDECISTA (P.98)
 Torpor ou sono profundo;
 Recapitulação ou hipermnésia post-mortem;
 Desligamento dos tr ês centros org ânicos: vegetativo, emotivo e mental (com os
fenômenos de histólise e histogênese);
 Permanência por tempo vari ável d o cord ão de prata ou flu ídico, ligando o
cérebro “morto” ao cérebro do espírito já desprendido;

ASPECTOS ÉTICOS LIGADOS AO FIM DA VIDA E AO ACOMPANHAMENTO E
CUIDADO DO PACIENTE TERMINAL (P.104)





Cuidar do sofrimento;
O modelo de cuidar e curar;
A importância dos cuidados paliativos;
A dignidade de morrer ligada ao viver com dignidade;

DIFERENÇA ENTRE DOR E SOFRIMENTO (P.104-105)
A diferen ça entre dor e sofrimento tem um grande significado quando lidamos com
pacientes em cuidados paliativos ou terminai s. O sofrimento é uma experiência humana
profundamente complexa, em que interv êm a identidade e subjetividade da pessoa,
assim como valores socioculturais e religiosos. Assim, o sofrimento tem de ser cuidado
em suas quatro dimensões: física, psíquica, social e espiritual.

O PROCESSO DE MORTE SEGUNDO AS ANTIGAS TRADI
ORIENTAIS (P.117-120)

ÇÕES CRIST ÃS

Este processo é denominado “dormição” sendo descrito em sete etapas:
1) Compaixão: vontade de ajudar aquele que enfrenta a morte. “Ouvir as ang ústias
sem se deixar afetar de forma negativa”;
2) Invocação ou Evocação: visualização ou verbalização de algo que represente um
arquétipo de paz e plenitude;

3) Unção com óleo (gestos): trazer a atenção da pessoa para o sagrado;
4) Escuta: deixar que a pessoa expresse os sentimentos (confissão);
5) Perdão: no momento da morte transforma-se em um pedido de ben
ção, uma
autorização para partir (“Vá em paz”);
6) Comunhão: união de uma pessoa com cristo;
7) Contemplação silenciosa: escuta de c ânticos ou m úsicas sagradas que nos eleva
para nova faixa de onda vibracional.

“Diante da morte duas consci ências coexistem. Uma superficial e cotidiana que
parece não ter a menor no ção da proximidade da morte, fazendo planos mundanos.
A outra, mais profunda e mais s éria que de vez em quando se manifesta, deixando
claro que a pessoa sabe muito bem sobre a proximidade de seu fim e que se prepara
para enfrentá-lo.” P.139
“Sem desistir da esperan ça – de que h á um lugar melhor para estar, de que h
á
alguém melhor para ser – nunca relaxaremos onde estamos ou na quilo que somos.
Enquanto estivermos viciados em esperan ça, pensaremos que podemos abrandar
nossa experi ência, torn á-la mais intensa ou, de algum modo, modific
á-la – e
continuaremos a sofrer muito. Esperança e medo são um único sentimento com dois
lados. Enquanto houver um, sempre haverá o outro.” P.162
“No estado do coma a vida continua presente, mas a pessoa parece que se retirou
para os subterr âneos do seu ser. O coma parece ser uma esp
écie de redu ção da
atividade, uma espera. Talvez uma forma de deixar aos acompanhantes o tempo de
prepararem-se, de aceitarem a partida, talvez a expectativa de uma palavra de adeus,
de uma autoriza ção para morrer, ou de um derradeiro abra ço que permita soltar o
próprio corpo e morrer”. P.181

Provérbios budistas:
“Morremos da maneira que vivemos”.
“O momento da morte condiciona os estágios futuras da mente. Uma morte pacífica,
com a mente calma e com o coração amoroso, clareia nosso caminho”.
“O momento da morte é o mais elevado momento da vida. O essencial é o ‘morrer
vivo’, não privar ninguém dessa ocasião de viver intensamente tal passagem”.

