
“Não acredito que deixei você sozinha na fase 
mais difícil do tratamento!” – Foi exatamente isso 
que senti quando terminei de ler o relato diário do 
Sala de Espera – A Metamorfose da Dor.

A primeira sensação foi: Estou em falta com a 
minha irmã.

Acompanhei o processo desde o início, estive 
presente em momentos muito importantes, fui a cui
dadora, ultrapassei meus próprios limites, chorei pe
las ruas quando voltava sozinha pra casa, assumi todas 
as tarefas quando foi preciso, mas falhei, ainda assim 
falhei, porque quando iniciou a fase que está relatada 
neste livro, eu pensei que não era mais necessária. 

Quando o tratamento chegou nesta fase, fui 
junto com ela poucas vezes e fiquei lá, naquela Sala de 
Espera, com a sensação de que ali eu não era mais ne
cessária. E guardei na mente a sensação de que estive 
presente em todos os momentos do tratamento.

Apresentação 
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E agora, depois de ler o relato completo antes 
da publicação do livro, percebi que não estive presen
te em todos os momentos, percebi que falhei nos mo
mentos que talvez tenham sido os mais difíceis do 
trata mento.

Então me senti culpada por não ter  entendido 
a importância de me fazer presente todos os dias na
quela Sala de Espera. Continuei a leitura com essa 
forte sensação de culpa.

Mas, depois de terminada a leitura, aconteceu 
algo muito interessante. Fiquei um bom tempo refle
tindo sobre tudo aquilo que acabei de ler e, nesse mo
mento exato, eu me perdoei.

Sim, perdoei minha sensação de culpa, porque, 
com certeza, se eu estivesse junto com minha irmã 
em todos os dias que ela esteve naquela Sala de Espe
ra, este livro não teria sido escrito e você não teria a 
oportunidade de conhecer esta história de superação 
e amor pela vida, este exemplo de força que a minha 
irmã está compartilhando com você neste livro.

Boa leitura!

Bhia Beatriz 



Recebi com curiosidade o livro de Maria Hele
na e me pus a lêlo no intervalo de minhas consultas. 
Tenho que admitir que estava curioso, visto que estou 
acostumado a ler relatos de pacientes, mas sempre 
trazidos por algum colega médico, fato que dá aos 
relatos um outro verniz.

A espiritualidade de Maria Helena compõe 
uma força gigantesca que lhe permite enfrentar seu 
destino.

O que me estarreceu, entretanto, foram os 
 aspectos relacionados ao atendimento médico. Como 
assim, duas horas de espera? Como assim, não havia 
 cadeiras suficientes na sala de espera? Então, o pacien
te que já sofre com o peso da doença, tem que sofrer 
com a desorganização do sistema? Sabemos que não 
é exclusividade desta ou daquela instituição, mas re
organizar o sistema custa muito pouco e transforma 
essa realidade em algo mais humano.

Prefácio
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Espero que as autoridades competentes tenham 
acesso a este relato.

Dr. Hugo E. Schunemann
Oncologista Clínico
CRM 15663



Hoje é o décimo primeiro dia depois do primei
ro ciclo de quimioterapia e véspera de Natal. Tudo 
está bem. A estabilidade voltou – suave ainda, mas 
promissora. Já posso sentir a sua presença em mim 
como um ponto de luz na escuridão do grande poço 
sem fundo em que me encontrava. 

Quando você abre um envelope e lá dentro está 
escrito um diagnóstico positivo de câncer, primeiro 
você não acredita. O chão desaparece do universo. 
Tudo passa a ser um espaço enorme, redondo e mole, 
como uma pasta de textura estranha, desconhecida. 
Nem quente, nem fria, sem temperatura definida. 
Tudo ao redor, coisas, casas, pessoas, se transforma 
apenas em manchas coloridas móveis circulando, gi
rando no entorno. Depois, tudo perde a cor, a realida
de mergulha num limbo feito horas de névoa, horas 
de escuridão. As lágrimas escorrem sem controle até 
os olhos secarem e arderem de tanto chorar. Até que, 

Letras que grudam na pele
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num determinado momento, tudo é desespero, medo, 
raiva e novamente vazio. Você entende, afinal, que 
aquela palavrinha escrita logo abaixo do seu nome na 
folha do diagnóstico não é mais uma simples palavra 
feita de tinta sobre um papel em branco como você 
já leu tantas e tantas vezes nos textos médicos e na 
mídia. Ela agora está em você. Pulou do papel para o 
seu corpo, se grudou na sua consciência. E, toda po
derosa, pensa que faz parte da sua alma.

Era dia 09 de novembro de 2006. Lembro como 
se fosse hoje, o dia estava frio, era início da manhã. 
Meu filho me levou até o laboratório para buscar o re
sultado do exame anatomopatológico, que  analisou a 
amostra de tecidos retirados da minha mama esquer
da. Havia um nódulo lá, pequeno ainda, porém de 
proporções gigantescas em termos emocionais e psico
lógicos. Estacionamos o carro numa ruazinha trans
versal à rua onde se localizava o laboratório, há pou
co menos de uma quadra de distância. Que cami nho 
longo! Que angústia tão grande apertando o peito! 
Mas, acima de tudo, uma grande esperança de que o 
resultado daquele exame fosse negativo, ou seja, que 
aquele nódulo detectado através da biópsia na junção 
dos quadrantes superiores da minha mama esquerda 
fosse apenas um nódulo, é claro, benigno.

Cada passo na direção daquele laboratório pare
cia demorar séculos, parecia que os meus pés estavam 
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muito pesados, que era necessário um imenso esfor
ço para que eles se movessem. Mas, como nada nesta 
vida é para sempre, nem o bem e nem o mal, acabamos 
chegando finalmente ao nosso destino, àquele balcão 
frio, onde alguém ainda mais inexpressivo do que o 
balcão estendeu o braço e me entregou um pequeno 
envelope branco. Lá dentro estava o meu destino, foi 
este o pensamento que tomou conta da minha mente 
naquele ínfimo instante.

E agora? Bastava um pequeno gesto e a verda
de se revelaria. Como diz uma amiga minha: o medo 
não é proporcional à coragem. Mas tem momentos 
na vida que não adianta nada ter medo, dá tudo no 
mesmo. Aquele foi um destes momentos. Minha co
ragem se agigantou e abri o pequeno envelope branco. 
E lá estava escrito, com letras pretas e bem pequenas: 
Exame macroscópico realizado em três fragmentos 
filiformes de tecidos cinzentoamarelados e elásticos, 
medindo o maior 1,4 cm x 0,2 cm. Até aí tudo bem, 
termos médicos meio assustadores que, para nós, sim
ples mortais, não dizem grande coisa.

Nova linha, novo título, conclusão do exame: 
Carcinoma Lobular Infiltrante.

O que fazer agora? Qual é o próximo passo? Não 
há destino nem seta indicativa que aponte o melhor 
caminho. Não há caminho. Apenas a bolha de subs
tância desconhecida que envolve tudo. 
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Meu filho me abraçou, voltamos para o carro e 
para casa, e deste retorno não lembro de nada, tudo 
desapareceu, ficando somente aquelas três  palavrinhas 
gigantescas preenchendo todos os espaços do meu ser.

O que fazer agora?
A cabeça pesa, o tempo passa, você chora, cho

ra, chora, a noite chega e você acaba adormecendo, 
vencida pelo cansaço físico e mental. No outro dia, o 
rosário de torturas recomeça. 

Muitas providências a serem tomadas. Depois 
que cai a ficha e você entende que é com você mesma 
que tudo aquilo está acontecendo, não adianta mais 
negar, nem tentar se esconder. A única opção é correr, 
fazer todos os exames, marcar hospital, rezar, chorar, 
acreditar, duvidar, pensar, chorar, chorar e chorar.

Mas, mesmo estando no olho do furacão você 
precisa manter a lucidez, ao menos um pouco dela. 
Tudo o que se quer é fazer logo a cirurgia, arrancar 
de dentro da sua carne aquele tumor e, em seu lugar, 
plantar a semente da esperança. 

Foi o que fizemos. Digo “fizemos”, pois nunca 
fiquei sozinha em nenhum momento. Minha família 
foi impecável, maravilhosa, sempre presente, cada um 
a seu modo, fazendo de tudo para tornar aquela situa
ção o mais suportável possível.

Cada um encontrou um meio de demonstrar o 
quanto me amava. 
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Minha mãe, temente a Deus, rezou muito e me 
disse para confiar que Deus estava cuidando de mim.

Minha irmã mais velha, mesmo com dificulda
des financeiras, se encheu de contas e me cobriu de 
presentes lindos. Fez promessa para Santa Terezinha, 
a quem é devota. Largou sua casa e veio correndo cui
dar da minha e de mim, enquanto precisei.

Outra irmã, que nunca tem tempo para visitar 
ninguém, correu para minha casa com amor e pre
sentes.

Minha outra irmã, parceira de todos os momen
tos de minha vida, sempre dedicada, generosa, discre
ta e extremamente bondosa, não deixou por menos. 
Grudou em mim e fez o que estava a seu alcance, e até 
o que não estava, para aliviar a minha dor.

Minha irmã caçula manteve sua lealdade de 
sempre, seu carinho, sempre aquecendo a minha alma 
com xícaras e xícaras de caldinho de arroz.

Meu irmão querido, apesar de sua fama de du
rão, doouse por inteiro em amor, afeto, presença.

Ele, juntamente com meu exmarido, que se aba
lou do interior do estado e com meu filho adorado, 
formaram o trio parada dura que me levou para o 
hospital no dia da cirurgia. E ali ficaram eles, como 
guardiões da minha vida, o tempo todo. Dia e  noite se 
revezaram num plantão incansável junto ao meu leito 
de hospital. Sempre que eu abria os olhos, lá  estava um 
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dos três homens mais importantes da minha vida: meu 
filho, meu irmão e meu exmarido, grande amigo.

Lembro de um momento que me marcou pro
fundamente e que jamais vai se apagar da minha 
memória: O instante que os enfermeiros vieram ao 
quarto com uma maca me buscar para a cirurgia. O 
momento havia chegado e, enquanto a maca se afasta
va, olhei para trás e vi os três ali, parados, fortes, gran
des, mas impotentes. Naquele momento, eles nada 
mais podiam fazer. Era a hora da verdade, do tudo ou 
nada. A maca foi se afastando pelos corredores frios e 
impessoais do hospital e uma lágrima quente e salgada 
me fez entender a verdadeira dimensão daquele frágil 
instante. Virei a cabeça o quanto pude, olhei para eles 
e entendi que esta podia ser a última vez que os via, 
embora todo o meu Ser gritasse loucamente que isso 
não iria acontecer. E, graças à Divina Sabedoria, isso 
não aconteceu. Algumas horas depois, lá estava eu, 
novamente no quarto, cheia de fios e esparadrapos, 
cheia de medo e de esperança, novamente olhando 
para os três mosqueteiros, os amados homens da mi
nha vida.

Lembro também da espera interminável, que 
talvez tenha sido de alguns poucos minutos, não sei, 
num pequeno corredor diante da sala de cirurgia. Que 
louca aquela espera! Sabia que logo, logo iria mergu
lhar no desconhecido da inconsciência. A dimensão 



17

deste sentimento não pode ser descrita. Mentalmente 
repetia meus mantras, procurando visualizar as figu
ras esplendorosas das “Deidades” que eles represen
tam, procurando abrir o meu coração para aceitar e 
receber a energia que Elas emanam.

Não sei precisar quanto tempo isso tudo demo
rou. Quando me dei conta, já estava diante de meu 
dedicado e eficiente médico mastologista, que segu
rava minha mão enquanto fazia uma breve apresenta
ção de sua equipe.

Uma agulha foi introduzida em minha veia, o 
teto girou e, quando acordei, era como se estivesse 
saindo de um jardim, onde havia um grande muro 
coberto de cerca viva, com muito verde e muitas flo
res lilás. 

Aí vieram os incômodos curativos, os banhos di
fíceis, o medo e a esperança, as dores, os  desconfortos, 
a impotência e, por fim, a aceitação e uma relativa paz.

Quando parecia que tudo já estava bem me
lhor, o pior ainda nem tinha começado: O horror 
das quimioterapias. Felizmente, foram apenas quatro 
sessões, uma a cada vinte e oito dias. Tive muita sor
te de conseguir este tratamento pelo sistema público 
de saúde, apesar de ter feito a cirurgia particular, e de 
ser atendida num local muito especial, com pessoas 
maravilhosas que cuidaram de mim com muito ca
rinho. 
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Porém, os efeitos da quimioterapia são implacá
veis. Primeiro dia, parece que nada aconteceu, sentia 
muita fome e bastante energia, parecia que eu estava 
turbinada. Lembro que saía da quimioterapia junto 
com minha querida irmã e sentávamos numa cafeteria 
para comer e tomar café. Um momento muito espe
cial, principalmente por saber o esforço que ela preci
sava fazer para me acompanhar naquelas sessões.

A partir do segundo dia, tudo mudava, as forças 
desapareciam, nada descia pela garganta, e, quando 
conseguia comer, tudo voltava. Um horror, o corpo 
desfalecendo, como se, ao invés de injetar um líquido, 
tivessem retirado todo o meu sangue, deixando só um 
pouquinho para eu chegar até em casa. Essa sensação 
levava uns três dias para começar e diminuir, dando 
lugar a novos fios de esperança.

Mas essa alegria durou pouco, pois alguns dias 
depois, todos os fios começaram a cair, só que agora 
os fios dos meus lindos cabelos que eu tanto cuidava. 
Acho que este é o momento mais triste de todos, pois 
você vai ficando, cada dia mais feia, com a aparência 
doentia, com as marcas desta doença implacável, sem 
poder fazer nada, apenas aceitar, esperar, chorar, re
zar e acreditar. Tudo seguiu este compasso de espera 
até á última sessão de quimioterapia.

Quando tudo parecia estar se ajeitando, veio a 
radioterapia, com suas longas, longas e longas esperas.


