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Apresentação

Trata-se de cartas trocadas entre um jovem 
médico e uma amiga, Elisabeth, também mé-
dica, (trabalhando e morando nos EUA), num 
período em que sonhos, angústias e frustações 
se misturavam...

Durante meses, ininterruptamente, corres-
pondiam-se através de cartas, compartilhando 
emoções e descobertas vivenciadas no cotidiano 
de suas vidas, como médicos. Os desabafos e re-
latos de casos que estavam vivenciando, davam 
um signifi cado impressionante as suas cartas.

Desde a primeira carta apresentada, da-
tada de janeiro de 2013, já demonstrava que 
sentia uma certa melancolia ao lidar com a 
Medicina e com questões que, inevitavelmen-
te, envolviam o dia a dia do médico. E esse 
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sentimento já se manifestava nas primeiras 
correspondências enviadas para sua amiga. A 
melancolia se fazia presente e anunciava um 
fi nal trágico, que nos parece inevitável! Curio-
samente, os títulos das cartas são os critérios, 
diagnósticos de uma doença que o autor pa-
rece ser portador e não mencionou em vida.
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As Cartas

Elisabeth, antiga amiga, procurou-me com uma 
estranha missão de publicar um livro com as cartas de 
um médico chamado Leonardo Barbosa. Fui infor-
mado que o Dr. Leonardo não era visto desde o ano de 
2013. Fazia dois anos que ninguém o via. Sua família 
informou que a comunicação com ele, era sempre atra-
vés de cartas. Minha tarefa seria simples, mas resolvi 
apenas explicar ao leitor o que precedeu e como ocor-
reram as trocas de cartas entre Leonardo e Elisabeth. 
E, honestamente, publicar um livro de cartas é uma 
tarefa árdua. Porém, como a história pareceu-me inu-
sitada e interessante, resolvi aceitar essa tarefa.

Primeiramente, ao publicar um livro com cartas, 
devemos entender o que são cartas. Muitos não a con-
sideram como gênero literário. Devo admitir que ao 
ler uma carta, estamos frente à impressão de um per-
sonagem. Nesse gênero, nos carece a real compreensão 
da realidade. Não sabemos em que realidade o reme-
tente está inserido, e muito menos, em que contexto 
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se encontra quem recebe a carta. Outro aspecto bem 
interessante desse gênero, é que ele tem como objetivo 
atingir apenas um leitor.

Quando se escreve prosa ou poemas, objetiva-se 
escrever para um público. Na carta o público é único. 
O objetivo não é convencer ou emocionar os leitores, 
mas comunicar-se com o seu leitor. Nessa etapa, você 
já deve estar curioso para ler as cartas e não o seu pró-
logo, mas é essencial para que as mesmas sejam en-
tendidas. Devo confessar que receber essas cartas de 
minha amiga Elisabeth, causou-me um certo estra-
nhamento, mas depois de uma longa conversa com ela, 
entendi a origem das cartas e o verdadeiro motivo da 
sua amizade com Leonardo. Vou tentar contextualizar 
a carta. É de suma importância caro leitor, que você 
entenda como Elisabeth e Leonardo se conheceram.

Elisabeth é uma brasileira que migrou, quando 
criança, com seus pais para os EUA. Cursou Medici-
na na Universidade de San Francisco (UCSF). Num 
período de dois anos, estudou com Leonardo e a ami-
zade surgiu entre os dois, repentinamente. É incrível, 
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como a nossa nacionalidade infl uencia na nossa forma 
de enxergar o mundo. E, essa semelhança, aproximou 
os dois. Surgiram boatos de que eles tiveram um re-
lacionamento, mas o fato foi negado pelos dois. Se-
gundo Elisabeth, o que existiu, foi apenas uma grande 
amizade, que sem dúvida, poderia ter se transformado 
em namoro, mas “não rolou”, disse ela, esboçando um 
sorriso amarelado pela saudade.

Existia uma certa afi nidade entre eles, mas era 
diferente das demais que eu já tive conhecimento, nas 
minhas experiências com outras pessoas. Leonardo 
tinha uma personalidade bastante crítica e tido, por 
muitos, como “de difícil convivência”, enquanto que 
Elisabeth era muito amigável. Não sabemos se a afi -
nidade aconteceu por serem brasileiros, nos EUA ou 
por motivos adversos, mas a verdade é que se tornaram 
amigos inseparáveis no período em que estiveram es-
tudando, juntos.

Na segunda semana, após Leonardo ter che-
gado aos EUA, durante uma cirurgia, eles se co-
nheceram. Elisabeth descreveu-me com detalhes as 
roupas que ele vestia, a maneira como se dirigiu a 
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ela, o local e a conversa que tiveram. Impressionante 
como ele deixou marcas signifi cativas na vida dela. 
Durante o período que morou nos EUA, se torna-
ram amigos inseparáveis. Infelizmente, com o fi m 
do período estabelecido, dois anos após a sua chega-
da, Leonardo retornou ao Brasil, e, como bons ami-
gos, continuaram se comunicando, semanalmente, 
através de cartas.

Esse foi um período crucial na vida dele. Ti-
nha acabado de retornar ao Brasil e estava inician-
do sua carreira médica, cheio de tensões, incerte-
zas e, ao ler as suas cartas, pude compreender o 
porquê de tanto sofrimento, angústias e decepções.
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I - Grandiosidade
São Paulo, 10 de janeiro de 2013.

Cara Elisabeth, 

Como você está? Espero que esteja bem. 

No momento, estou lhe escrevendo sobre mi-

nha vida em início de carreira aqui no Brasil. 

Lembro-me que certa vez, falou-me que gos-

taria de aprender melhor o português, então, 

acredito que através de cartas, seja a melhor 

forma de você conhecer a nossa língua.

Preferi não mandar por e-mail, já que des-

sa maneira é mais emocionante. O email você 

leria no celular e provavelmente caminhando. 

Não quero que minha carta seja lida dessa ma-

neira. Enviando pelos Correios, acredito que 

no mínimo, você não lerá de forma tão apres-
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sada. Minhas cartas seguirão sempre com um 

cartão postal da cidade de Salvador.. Espero 

que um dia você tenha a oportunidade de co-

nhecê-la... É uma cidade muito bonita, cheia 

de encantos e mistérios!

Como já havia dito, por mensagem, eu não 

estou me sentindo muito bem. Tenho tido uma 

série de problemas que têm me levado a repen-

sar sobre essa minha trajetória. Não que queira 

analisar erros e acertos, mas apenas relembrar. 

Essa é umas das tarefas que mais me agrada. 

Relembrar minha vida, quero ter uma sensação 

de relevância...

Hoje, preciso lhe contar sobre o dia que 

se tornou o dia mais grandioso da minha vida. 

Acho que foi o dia que passei a ser relevante. 

Nunca recebi tantos parabéns durante toda a 

minha vida. Esse sim, foi o dia da aprovação no 

vestibular. Lembro-me, muito bem,do núme-

ro de 50 candidatos concorrendo a uma vaga. 
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Nunca me senti tão especial! Logo, não poderia 

ser eu o aprovado. Recebi às 7 horas da manhã, 

uma ligação telefônica. Aos gritos, ouvi a se-

guinte frase: - Você passou!!!

Depois disso, não me recordo de quase 

nada. Apenas da euforia e dos telefonemas, 

parabenizando-me. Eu estava aprovado em 

Medicina, na Universidade Federal da Bahia 

- UFBA. Esse era o dia em que me sentia rele-

vante. Passei a ter uma função na sociedade. 

Seria um médico. Aplicaria os meus conheci-

mentos para ajudar os doentes, e nunca para 

causar-lhe mal algum.

Lembro-me que essa euforia durou vários 

meses. Você passou por isso e sabe como é. Mas, 

a sensação de grandiosidade durou anos. Acre-

dito que, durante todo o curso, eu me sentia 

grandioso. Tudo era grandioso; até meus diag-

nósticos eram grandiosos...
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Não sei ao certo, por quanto tempo duran-

te a Residência, me senti grandioso, acredito 

que apenas por algumas semanas. Em pouco 

tempo, percebi que não havia nada de gran-

dioso. A existência humana não é grandiosa, 

especialmente, dentro de um hospital. Acredito 

que, quando se passa a ter uma responsabilida-

de maior, percebe-se isso.

Desculpe-me por começar esta carta, desse 

jeito, mas não posso pensar diferente, a grandiosi-

dade se acabou, minha grande amiga. Queria lhe 

escrever um texto alegre sobre como foi o meu 

dia. Infelizmente, não consigo encontrar motivo. 

Só a sensação de que a grandiosidade se foi...

Espero que você esteja numa condição 

humana bem melhor que a minha. Mande-me 

notícias suas, pois também quero saber como 

estão as coisas por aí.

Abraços,

Leonardo Barbosa
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São Paulo, 18 de janeiro de 2013.

Cara Elisabeth,

Irei mandar pra você, algumas outras car-

tas esporádicas, falando de algum fato inusita-

do. Talvez essas cartas não façam tanto sentido, 

a princípio elas não terão título porque não fa-

zem parte de minha refl exão central, mas ape-

nas um desabafo. Às vezes, só queremos contar 

um caso. Somente isso, nada mais. Dessa forma, 

não se surpreenda se receber algumas cartas es-

porádicas por mês. Meu plano, inicialmente, se-

ria escrever uma carta por mês, no entanto, por 

vezes, terei o desejo de desabafar. 

Não sei qual a exata origem da minha voca-

ção pela Medicina. Não sou muito crente, nes-

ses termos. Talvez o que queria era ser médico, 

num mundo ideal, médico de um programa ou 

seriado. Um médico-herói. 
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Mas o real motivo de minha carta, é por-

que hoje dei atendimento a uma moça de 28 

anos, com um tumor metastático. Uma moça 

muito mais jovem do que eu, com muito pla-

nos e sonhos para a sua vida. Meu objetivo num 

atendimento é simples. É apenas dizer; “esse 

é um caso cirúrgico”. Tenho a impressão que 

complico a minha vida. Eu quero saber muito. 

Não sei quantas vezes a verei novamente, ou se 

ela me escolherá para operá-la. A minha maior 

curiosidade é saber quem está com essa doença.

A cirurgia de artrodese será sempre a mes-

ma, apesar de algumas variações anatômicas. 

É sempre uma artrodese. Já uma pessoa, não. 

Nossa conversa foi amistosa, mas não parei de 

pensar sobre como deve ser terrível saber que 

se é portador de um tumor metastático. O que 

será que está se passando na sua cabeça? Já tra-

tei centenas de pacientes com tumores metastá-

ticos, porém hoje, essa situação causou-me uma 
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preocupação jamais experimentada. A cirurgia 

seria complexa,mas não era esse o motivo que 

provocava em mim esse sentimento...

Tenho a estranha qualidade de me preo-

cupar com o fato colateral. Com o fato menos 

relevante, num dado momento. Acho que nasci 

para operar. Operar é uma arte, um ambiente 

controlado. Lidar com as pessoas é muito com-

plexo para alguém refl exivo, como eu.

Abraços,

Leonardo Barbosa
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II - Taquilalia
São Paulo, 20 de fevereiro de 2013.

Cara Elisabeth,

Recebi sua carta, semana passada. Bom 

saber que você está tendo problemas, também! 

Na verdade, isso não é bom, porém sinto-me 

confortável, sabendo que não sou o único a pas-

sar por situações semelhantes. Os médicos que 

trabalham comigo se sentem meio heróis. Não 

sei se essa é uma sensação real ou apenas uma 

máscara para sobreviver melhor.

No período que fui herói, sentia-me um 

pouco mais feliz. É uma atitude interessante, 

frente à vida. Para se tornar um herói basta 

acreditar ser um. Não importa o que venha a 

acontecer com você, tudo terá um grande signi-
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fi cado. Nada será por acaso. O mundo gira em 

torno da sua função. E, vamos ser sinceros, se 

você acredita nisso, tudo será melhor.

Voltando a sua carta, você não pode ser 

tão triste. No meu caso, é apenas um exercício 

mental. A tristeza não extravasa nas minhas ati-

tudes. Todos que estão comigo me acham muito 

alegre. Já te falei para parar de ser transparen-

te com suas emoções. Ninguém precisa saber o 

que você está sentindo. Ainda mais alguém como 

você, que sente tanta tristeza. Ser triste é chato, 

no entanto sentir-se triste é interessante...

Acredito que é esse o motivo de falar tanto. 

A taquilalia nos permite falar até sentir o que se 

fala. De tanto falar coisas alegres, o meu dia se 

torna melhor. Meu grande problema é quando 

não posso mais falar. Durante a noite, meu dia se 

entristece. Tento assistir, compulsivamente, vídeos 

de comédia, no entanto, nada adianta. Minha noi-

te se enche de tristeza. A taquilalia é meu segredo.
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Esqueci-me de lhe contar sobre o meu novo 

emprego. Gostei muitodele, o local é bastante 

agradável, com excelentes equipamentos. Ainda 

estou tentando conhecer melhor as pessoas... Te-

nho uma certa desconfi ança de conhecer novas 

pessoas. Minha vontade era parar de conhecer 

novas pessoas. Na verdade, é porque as pesso-

as sempre me trazem uma grande curiosidade. 

Gosto da simpatia inicial, a tentativa de agradar 

alguém, desconhecendo-a. Os primeiros dias são 

sempre cheios de sorrisos e mistérios, duas coisas 

que me agradam. Óbvio que, geralmente isso será 

destruído em poucas semanas.

Ainda estou na fase dos mistérios. Tenho 

conhecido algumas pessoas interessantes e mis-

teriosas, nesse novo emprego. Num hospital, 

normalmente trabalhamos com muita gente. 

Hoje, fi z questão de contar, fui apresentado a 

dezoito pessoas.
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Nada tem sido muito interessante, apesar 

dos sorrisos e mistérios. O problema é que essa 

fase estimula minha taquilalia. Como você bem 

sabe, falo demais.

Outra coisa interessante é estar numa nova 

cidade, conhecer pessoas novas e fazer novos 

amigos. Tudo novo... Morei toda a minha vida 

no estado da Bahia. Sinto falta do jeito baiano. 

As pessoas aqui parecem ser mais simpáticas, 

mas não me soa real. Só acredito em pessoas que 

não são simpáticas com todo mundo. Aprendi a 

sorrir para quem gosto e não sorrir para quem 

não gosto. Tenho que expor na minha face, meu 

interior. Aqui é um pouco diferente. Tenho que 

sorrir para todos. Como ainda não tenho desa-

fetos, isso tem funcionado bem. 
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Espero lhe mandar notícias na próxima se-

mana, mas também ter novidades interessantes 

para compartilharmos.

Abraços,

Leonardo Barbosa
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São Paulo, 1 de março de 2013.

Cara Elisabeth,

Hoje, aconteceu um fato lá no consultório 

que me impressionou e preciso lhe contar. Um 

paciente veio da região amazônica para uma con-

sulta. Talvez essa seja a situação que mais me co-

moveu. Recebo pacientes de todas as regiões do 

país. Não sei ao certo o motivo da migração, mas 

acredito que seja em busca do tratamento que 

considera mais adequado. Não gosto de tirar juízo 

de valor sobre esse fato e pouco me importo. Meu 

objetivo é apenas cuidar de quem me procura.

A maior difi culdade é tratar alguém lon-

ge de casa. A sensação de não pertencer a um 

lugar é patente. Nesses casos é muito claro 

que o médico se torna a referência. E outra 

difi culdade é ser bem claro com o prognósti-

co da doença e os riscos.
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Lidamos diretamente com as expectati-

vas. E é claro, que todos esperam a recupera-

ção completa e plena de sua saúde. Como pro-

ceder nos casos das doenças graves? O quanto 

estou sendo claro? São difi culdades diárias. 

Lembro quando estava aí, nos EUA, tinha 

grande difi culdade de lidar com o “ jeito frio” 

do médico ao dizer para o paciente sobre a 

provável evolução da doença. Eu percebo que 

aqui, no Brasil, é muito diferente. Somos um 

povo metafórico.

As quimioterapias são como veneno para 

exterminar a erva daninha, e a rádio como o 

fogo para evitar que ela cresça. O cirurgião é 

o jardineiro que reduz a erva daninha antes 

do tratamento com veneno e fogo. Talvez um 

pouco infantil, mas nos tornamos crianças 

quando doentes.

ultimas cartas miolo.indd   27 04/07/2016   18:34:41



Não existe maturidade quando se trata de 

lidar com a vida e com a morte. Revoltamos-

-nos ao adoecer. A cura é certa na nossa mente. 

E nesse meio de metáforas e expectativas, es-

tou eu, frente a um paciente que viajou milha-

res de quilômetros, com uma doença gravíssi-

ma, e com uma sobrevida média/baixa. E ele 

quer ser tratado, por mim.

Abraços,

Leonardo Barbosa
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III - Fuga de Ideias
São Paulo, 20 de março de 2013.

Cara Elisabeth,

Desculpe-me pela demora em responder 

a sua carta. Retardei a leitura. A rotina já to-

mou conta do meu dia a dia. Estou fazendo o 

de sempre. Sem muitas novidades. Já aluguei o 

apartamento, próximo ao hospital. Vou traba-

lhar todos os dias da semana. Geralmente, vejo 

tumores e traumatismos. Não me esqueço de 

deixar o sorriso na face, como de praxe.

Sinceramente, estou te escrevendo apenas 

porque não queria te deixar esperando muito 

tempo. Aguardei quase um mês para te enviar 
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uma carta, esperando que pudesse ter uma 

grande novidade para te contar. Na minha área 

de trabalho, acabamos nos acostumando com 

o inesperado. E quando o inesperado é rotina. 

Temos pouco a contar.

Desculpe-me mais uma vez, por minha car-

ta, pela minha escrita, sem muitas ideias.

Espero lhe mandar boas notícias, em uma 

próxima vez.

Abraços,

Leonardo Barbosa
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São Paulo, 30 de março de 2013.

Cara Elisabeth,

Hoje, realizei atendimento médico a 

uma criança deficiente. Eu tinha que lhe es-

crever sobre isso. Nunca gostei muito dessa 

nomenclatura. Não sei se todo mundo tem a 

mesma ideia sobre esse termo. Não me pas-

sa um bom sentimento, ou não me sinto à 

vontade para falar. Mas está em todas as leis, 

placas e relatórios. E por isso, atendi uma 

criança deficiente...

O que mais me impressionou, foi como 

essa criança deficiente era eficiente. Assim 

que entrou na sala, já sorriu. A mãe falava so-

bre os déficits e ela só me olhava. Não conse-

gui ver a cadeira de rodas, nem os problemas 

que a mãe narrava.
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Sei que temos que classifi car o paciente para 

que possa nos ajudar a tratá-lo, mas algumas ve-

zes me perco ao perceber que, em busca de re-

solver problemas sem solução, esquecemos-nos 

de viver. A criança, na minha frente, era muito 

efi ciente. Não andava, porque nasceu com a me-

dula lesionada e infelizmente, não há reversão. 

Tem que se reabilitar e viver. Não adianta fi car 

em busca de alguma solução milagrosa.

Durante a consulta, a criança só me impres-

sionou, com uma conversa fl uida. Para uma 

criança de cinco anos. era impressionante 

como era inteligente. A defi ciência sumira, já 

que não parava de apenas uma conversa, mas 

também de um modo de me impressionar. A 

consulta não acabava e, cada vez mais, ela me 

mostrava como era efi ciente.
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Se focarmos nos problemas, não viveremos. 

Percebi quantas pessoas focam nos déficits e 

esquecem-se das qualidades.

Hoje, voltei com essa sensação, meu paciente 

era um deficiente eficiente! 

Abraços,

Leonardo Barbosa
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IV - Distratibilidade
São Paulo, 10 de abril de 2013.

Cara Elisabeth,

Gostei muito de sua última carta. É bom 

saber que você está feliz no seu trabalho. Eu 

não posso dizer o mesmo do meu. O trabalho 

no hospital tem gerado muito estresse. Estou 

perdendo o interesse pelas atividades diárias. 

Falta motivação. Sempre me pergunto qual o 

real sentido da minha vida. A minha vida tem 

sido meu trabalho. Não consigo fazer mais 

nada além de trabalhar.

Às vezes me pergunto se valeu a pena ser 

médico. Não tenho dúvida da importância des-

se ofício, já que sempre foi o meu desejo. Cui-

dar de pessoas doentes é algo nobre, mas ter 
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uma vida própria também é. Hoje, não estou 

vivendo mais! Não consigo relaxar um só mi-

nuto! O telefone está sempre a tocar... A minha 

cabeça não para de pensar nos meus pacientes.

Quando li seu último relato sobre as suas 

férias, pensei: quando foram minhas últimas 

férias? Quando descansei realmente? Dormir 

um sono relaxante, que me ponha de pé no 

dia seguinte, sabendo que a minha saúde tam-

bém está sendo cuidada?

O pior de tudo isso é não sentir a neces-

sidade de descansar. É como se o nosso corpo 

funcionasse no automático. O objetivo é não 

distrair-se, mas ao mesmo tempo, você se dis-

trai de você mesmo.

ultimas cartas miolo.indd   37 04/07/2016   18:34:58



Estive relendo nossas cartas, no computa-

dor, e observei que apenas falei do trabalho. 

Não mencionei como é a cidade, como são os 

amigos, como é o meu apartamento. Minha 

vida realmente não está interessante.

Desculpe-me por apenas reclamar. Tenho 

que ser sincero com você. Há uma necessidade 

emergencial de desabafo. Basta!

Abraços,

Leonardo Barbosa
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São Paulo, 20 de abril de 2013.

Cara Elisabeth,

Lembrei-me de você, ou melhor, do tem-

po que passei nos EUA. O adoecer e morrer 

não são bem aceitos no Brasil. Os dois tiram as 

pessoas do rumo para a imortalidade. Vivemos 

tendo a sensação de que somos imortais. Uma 

característica muito forte aqui no Brasil.

Não nos programamos para adoecer e 

muito menos para morrer. A doença é sempre 

uma tragédia e busca-se um culpado. Pode ser 

o médico, uma briga com a família ou também 

o hospital. Alguém é culpado, menos a nossa 

condição humana.

O adoecer, processo que todos nós pas-

samos e sempre passaremos, é um vilão im-

placável. Se ele ocorreu, alguém falhou nes-

se nosso caminho da imortalidade. Não sei 

ultimas cartas miolo.indd   40 04/07/2016   18:35:03



como se deu esse processo no Brasil. O fato 

é que o ser humano quer se perpetuar e não 

morrer. Isso é algo instintivo, mas a revolta 

aqui é desproporcional.

O que será que provocou essa doença? 

Quem é o culpado? Em quem posso descontar 

a minha raiva pela minha fi nitude humana?

Não estamos preparados. Eu não estou. 

Estarei sempre pensando sobre quem me trou-

xe essa doença. Nesse período difícil, o que 

vier a me acontecer, a culpada será a Medicina. 

Abraços,

Leonardo Barbosa
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V - Agitação
São Paulo, 3 de maio de 2013.

Cara Elisabeth,

Parece que as coisas começaram a aconte-

cer aqui. Nessas últimas semanas, o meu dia a 

dia tem sido melhor. Fiquei feliz com a novidade. 

Para quando será? Já está grávida ou apenas ten-

tando? Sempre falei pra você que não existe tem-

po ideal para isto, simplesmente decidimos e se-

guimos. Espero que vocês consigam logo! Acho 

que o pior é a ansiedade de tentar engravidar. 

Antes de tentar, não sabemos se será simples, ou 

não, e esse processo envolve toda a família.

Ah, tenho novidades... Acabei de ser admi-

tido em mais dois outros hospitais. Resolvi mu-

dar de estratégia. Os hospitais querem te vincu-
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lar, mas sem dar nenhum retorno. Aqui no Bra-

sil, não há fi delidade nos empregos médicos. 

Num belo dia, a política hospitalar pode mudar 

e você fi cará sem qualquer lugar para trabalhar.

Os médicos aqui tem uma estratégia sim-

ples — chegam a trabalhar num número má-

ximo de hospitais que possam suportar, e para 

conseguir isto, os hospitais optam por agregar 

jovens médicos. O objetivo é que seja possível 

cumprir a impossível tarefa de acompanhar a 

evolução de dezenas de pacientes, em um curto 

espaço de tempo. Aí, nos EUA, vejo que geral-

mente, o médico trabalha em um ou dois luga-

res e pronto. Aqui,não, um médico tem em mé-

dia, quatro a cinco vínculos empregatícios, dife-

rentes. Daí, a difícil saga de conseguir ver todos 

esses pacientes. Eles terceirizam as tarefas para 

outros jovens médicos e dão nome, a isso, de 

equipe. Em média, num período de dois a três 

anos, os jovens percebem que não terão futuro 

nessa atividade e saem… Acabam entrando ou-
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tros jovens para a mesma tarefa. Isso é apenas 

para dizer a você, que mudei minha estratégia. 

Estou trabalhando em quatro hospitais. Só não 

tive coragem de terceirizar a atividade de ver os 

meus pacientes. E essa nova perspectiva deixou-

-me bastante empolgado.

Respondendo a sua pergunta sobre as mi-

nhas maiores difi culdades, creio que tem sido 

conciliar tantas atividades, em um curto perío-

do de tempo. Nos hospitais públicos você é bem 

tratado pelos pacientes, mas falta tudo. Não é 

possível realizar uma simples craniotomia, sem 

reclamar. Falta campo estéril e a broca para cra-

niotomia. Na maioria das vezes, a broca não é 

reesterilizada. Usa-se uma broca descartável em 

dezenas de pacientes, após re-esterelizar.

Fico sempre na dúvida sobre qual caminho 

seguir, na dúvida do que poderia fazer. Se faço 

um investimento apenas no serviço privado ou 

se ingresso no serviço público. Esses questiona-

mentos têm me deixado abatido, desanimado 
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e também tem consumido minhas energias, ti-

rado o meu sono. Gosto de trabalhar no setor 

público, mas não é possível trabalhar com quali-

dade. As condições precárias impedem o desen-

volvimento de um trabalho sério e competente, 

causando-nos mais sofrimento e dor.

Enfi m, espero que esse seja o meu momen-

to da virada aqui!

Abraços,

Leonardo Barbosa
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São Paulo, 12 de maio de 2013.

Cara Elisabeth,

Essa semana foi traumática. Atendi um 

caso de traumatismo craniano grave. Um rapaz 

jovem, com apenas 20 anos, foi atingido por um 

carro desgovernado. O autor do atropelamento 

fugiu do local e não foi achado. Recebi o pa-

ciente transferido pelo SAMU e operamos na 

urgência. Parecia um caso de rotina para um 

neurocirurgião, mas não foi.

O paciente tinha a esposa grávida de três 

meses e os pais dele e dela ainda não sabiam 

sobre o acidente. O PS foi o local das revelações. 

Enquanto falávamos sobre a gravidade do caso, 

ela falava da gravidez. Não me surpreendo com 

as revelações nesses momentos críticos. A proxi-

midade com a morte nos faz sentir vivos. Quan-

do não nos sentimos doentes, nos planejamos 
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para a imortalidade. É válido mentir e escon-

der. Ao vermos a morte de perto, nos revelamos.

O paciente chegou comatoso, entubado e 

com um grande hematoma extradural. A mor-

te parecia próxima, mas em menos de 48 horas 

após a cirurgia, já estava extubado e conversan-

do, tentando explicar sobre o acidente e da gra-

videz, na UTI.

A vida nos tira os planos e nos recoloca em 

um outro local. A cena que vi e me motivou a 

escrever-lhe, foi sobre ele, na UTI, com a cabeça 

enfaixada, sendo parabenizado. Seria pai e esta-

va vivo. A família recebeu a notícia de duas vidas 

novas: a do paciente que renasceu e a do seu fi -

lho que chegaria. Os fi lhos só existem quando 

contamos para os familiares. E o dia da existên-

cia do fi lho dele, foi no dia de hoje.

Abraços,

Leonardo Barbosa
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VI - Estado Deprimido
São Paulo, 7 de junho de 2013.

Cara Elisabeth,

Gostei muito de saber de suas conquistas no 

seu novo trabalho. Realmente é difícil uma mu-

lher se destacar numa área como neurocirurgia. 

Imagino os seus desafi os diários. Diferentemente 

de mim, os problemas só lhe dão mais força, para 

mim, não. Eu gostaria de ser como você, usar os 

problemas para crescer...

Ultimamente, não tenho passado um bom 

momento no trabalho. Não suportei trabalhar no 

serviço público. Não suportei mentir para os fami-

liares dos pacientes. A realidade era dura demais 

para ser contada. O que ocorre, é que só são en-

caminhados os pacientes com recomendação, que 
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conhecem alguém que possa infl uenciar no enca-

minhamento. A conta é simples — são centenas, 

e apenas dezenas podem ser atendidos. Alguns 

fi cam graves demais, na fi la, esperando…

Infelizmente, o sistema não permite que to-

dos sejam atendidos. Às vezes, recebo pacientes 

que nem precisariam de um atendimento espe-

cializado. Algumas vezes, operamos sobre condi-

ções inadequadas. Não se tem o melhor. Eu deve-

ria explicar isso para o paciente? O que adiantaria 

se falasse isso para alguém que já está sofrendo?

Eu sei que deixar de ser médico na saúde 

pública, não resolve o problema. Mas fui um fra-

co. Não suportei ver tudo e compactuar com es-

sas limitações. Ser fraco é um defeito meu. Gosto 

de tratar doenças graves, mas não suporto pro-

blemas burocráticos, pois não tenho condições 

de resolvê-los. Não adianta gritar, são séculos, 

funcionando assim. Só me restou sair. Deixei 

para os fortes que resistem às grandes pressões.
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Não foi uma saída que me alegrou ou rela-

xou… Apenas me senti livre da culpa que carre-

gava após cada plantão realizado. Não consigo 

olhar nos olhos de alguém que entrega a vida 

em minhas mãos e não ser 100% honesto. A 

minha vontade era dizer para o familiar do pa-

ciente que não o tratava da mesma maneira que 

gostaria que minha mãe fosse tratada.

Acho que você nunca entenderá isso. Por 

mais que eu descreva… Aí, onde você se encon-

tra, tenho a convicção, que não têm problemas 

tão graves quanto os meus.

Abraços do seu amigo 

que só sabe reclamar,

Leonardo Barbosa
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São Paulo, 20 de junho de 2013.

Cara Elisabeth,

Hoje, foi talvez o meu primeiro dia de 

ócio em muitos anos. O ócio não é bem visto 

no meu caso. A sensação é de que devemos 

estar ocupados o tempo todo. Nunca parar e 

refl etir o que foi feito. Os colegas e paciente 

nos avaliam pelo número de procedimentos 

realizados. Minha impressão é que esse é o 

valor de referência.

Os convênios nos pagam pelo número re-

alizado, o hospital nos torna referência se faze-

mos muito. Ou seja, o fator número e trabalho 

realizados parecem-me ser o mais relevante 

nos meus locais de trabalho. Quanto mais você 

realiza procedimentos, mais ganha-se e em me-

lhor situação fi ca. Eu sempre questionei essa 

métrica, porém nunca falei muito sobre isso. 
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Não faltam pessoas ressoando essa verdade.

Nesse meu dia de ócio, foi essa minha sen-

sação. Algo está errado. Não deveria esta refl e-

tindo, deveria estar fazendo algo hoje. Onde 

errei? Por que não estou ocupado todos os 

dias? Quem é bom trabalha sem parar? Quem 

é bom opera todos os dias, sem descanso?

Realmente não sei como responder a 

tantos questionamentos, mas essa é a verdade, 

difundida... O orgulho de não ter descanso. 

Mas devo admitir que talvez minha sensação 

esteja relacionada ao meu humor. Quando 

estamos tristes, talvez o trabalho tire de nós 

a oportunidade de refl etirmos. E nem sempre 

refl etir é bom. Se só pensamentos ruins vêm à 

cabeça, melhor é não pensar mesmo!
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Nesse meu dia de ócio não fi z nada! Não 

conversei com ninguém e não produzi nada. 

Apenas essa carta é o resultado do meu dia, 

em casa.

Beijos,

Leonardo Barbosa
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VII -  Anedônia
São Paulo, 15 de julho de 2013.

Cara Elisabeth,

Não se assuste, mas continuo sem forças. Não 

acordo com vontade de trabalhar. O número de 

pacientes não para de crescer no hospital privado, 

nem os problemas. Não tenho do que reclamar 

do meu dia a dia, como médico. Os pacientes são 

agradáveis, assim como os familiares, porém sinto 

que as a minhas forças se esgotaram. A burocracia 

tomou conta do trabalho médico. O paciente é o 

que menos demanda minha atenção. São dezenas 

de papéis que tenho que preencher, diariamente.

O médico hoje é um agente cartorial. São 10 

minutos de conversa com o paciente, 20 minutos 

preenchendo papéis, 30 minutos justifi cando a 
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necessidade dos exames. 40 minutos argumentan-

do os exames que foram negados pelo convênio e 

1 hora reagendando o dia, já que o procedimento 

não foi autorizado.

O pior de tudo é que todo o sistema é mon-

tado para que todos não tenham rostos. O con-

vênio é um telemarketing, o hospital é impes-

soal... Apenas você fala com o paciente e com 

você, ele pode reclamar. Às vezes, com razão, 

porém com a pessoa errada.

Essa logística tirou-me as forças. A maio-

ria não consegue entender o sistema e se re-

volta com quem dá as más notícias: o profi s-

sional de saúde. No sistema público é pior. 

Não há nem PJ para reclamar ou SAC. Contra 

o governo todos já reclamam.

A minha falta de energia é constante. Ao 

acordar, anoto a lista de pendências e pacien-

tes. As pendências são maiores e mais traba-
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lhosas do que cuidar das pessoas. Será essa a 

minha vocação? Sei que não cuido de gente na 

maioria do meu tempo. Cuido de papéis que 

contam as histórias de pessoas. Luto pela vida 

mais com a caneta, do que com o bisturi.

Não sei se resistirei muito tempo, minhas for-

ças estão se esgotando. Talvez tente trabalho em 

outros setores ou em outro hospital...

Desculpe-me por não responder antes. 

Não consigo escrever uma linha, o meu dia é de 

escritor. Sou escritor de relatórios.

Abraços,

Leonardo Barbosa
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VIII - Culpa Excessiva
São Paulo, 10 de agosto de 2013.

Elisabeth,

Perdão pelo que escrevi na minha última 

carta. Acho que estou esgotado, a sensação é 

que sinto uma culpa excessiva. Sabemos que as 

doenças existem, mas algumas pessoas sentem 

o peso maior que as outras. Algumas sofrem 

por isso. No meu caso, sinto culpa em excesso.

Culpo-me por tudo que ocorre com meus 

pacientes. Não consigo entender o porquê de 

tanto sofrimento. As doenças, as quais trato, 

são cruéis. Durante anos de evolução do co-

nhecimento científi co em oncologia, os ga-

nhos têm sido pequenos. São meses de sobre-

vida. Os tratamentos, muitas vezes, não con-
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seguem extirpar a doença.

Não tenho culpa de não haver solução, mas 

sofro. Olhar nos olhos e dizer o diagnóstico 

é angustiante. O que posso fazer para mudar 

essa realidade?

O pior sofrimento é que nesse turbilhão 

de problemas reais, eles se deparam com as bu-

rocracias, caracterizadas por regras e procedi-

mentos explícitos, desnecessárias, em algumas 

situações. Essas sim, poderiam ser evitadas… 

Sabemos que no sistema em que vivemos, é na-

tural que se vise o lucro, mas tenho uma certa 

difi culdade de aceitar essa realidade óbvia. A 

doença pode ser um negócio. Eu vivo disso e 

recebo o salário por tratar doentes, mas não se 

trata de lucro, e sim, de remuneração pelo tra-

balho realizado. E as empresas podem lucrar? 

Minha resposta ainda é sim, mas isso me dá 

certa sensação de culpa.
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O sentimento de culpa não me deixa dor-

mir, tira-me o sono, literalmente. Incomoda 

e me faz sofrer, sinto-me sufocado, a minha 

consciência me acusa a todo instante, tenho a 

sensação de que não irei suportar.

Ufa! Mas por hoje, basta! Não quero mais 

continuar escrevendo.

Por favor, entenda esse seu amigo.

Leonardo Barbosa
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IX - Falta de Concentração
São Paulo, 1 de setembro de 2013.

Elisabeth,

Gostei muito de ter mais notícias sobre o 

seu trabalho e também sobre sua equipe. Uma 

vida tranquila é algo longe da minha realidade. 

Penso em lhe visitar no próximo ano. Continua-

mos com muito pacientes internados e o traba-

lho não para. Fico quase 100% do meu tempo 

sob tensão. Somos responsáveis pelos pacientes 

durante todo o dia. Qualquer coisa que ocorra, 

urgentemente, somos comunicados. E, diante 

dessa constante tensão, no decorrer do dia não 

consigo fazer outra coisa.

ultimas cartas miolo.indd   64 04/07/2016   18:35:44



Tenho uma rotina que se repete a cada dia. 

Sempre os mesmos problemas, as mesmas doen-

ças e as mesmas pessoas. Isso tem me levado a 

um cansaço constante. É como se eu não pudes-

se mais me concentrar em nada. Tudo se repe-

te, tudo igual e da mesma maneira. Tento fazer 

algo novo, alguma novidade, mas tudo se repe-

te. É como se fosse impossível modifi car isso. É 

como se estivesse preso a uma vida repetida.

A realidade é que todos os pacientes e fa-

miliares sentem, quando algo grave acontece. 

Não tem uma causa ou um culpado. Os fami-

liares não têm com quem reclamar. Só nós, 

profi ssionais de saúde, podemos ouvi-los. O 

hospital não tem rosto, plano de saúde não 

tem rosto, só nós temos. É como se tivéssemos 

que carregar todo o peso do processo de ado-

ecer com os familiares. O sofrimento diário 

é constante… É como um peso que a família 

não tem com quem compartilhar.
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Tudo isso tem tirado a minha concentra-

ção. Nada tem signifi cado para prender a mi-

nha atenção. Apenas sigo. Acordo, evoluo, pres-

crevo e opero. No outro dia, acordo, evoluo, 

prescrevo e opero. Entre essas atividades reite-

radas, ouço o sofrimento alheio e, muitas vezes, 

impotentes, acompanhamos. Um caso, mesmo 

sendo bem sucedido é sofrível. Não há vitória 

glamourosa, no meu cotidiano.

Peço-lhe desculpas. São apenas desabafos,

Leonardo Barbosa
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X - Fadiga
São Paulo, 20 de outubro de 2013.

Olá Elisabeth,

Minhas cartas passaram a ser repetidas. 

Você tem me perguntado sobre a equipe, o últi-

mo caso difícil ou sobre meu maior desafi o, mas 

nada disso tenho lhe respondido. E o meu dia 

tem sido cada vez mais enfadonho e rotineiro. 

Escrever a última carta para você não foi nada 

fácil. Minha vontade era escrever sobre as mes-

mas coisas. Tudo igual, tudo repetido... E tenho 

observado que essas repetições no meu dia a dia 

tem me gerado fadiga. Continuo sem mais ener-

gia para fazê-las com o mesmo vigor. É como 

se uma monotonia tomasse conta de mim, cau-

sando-me um cansaço excessivo, falta-me forças 

para continuar a fazer o que sempre fi z.
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O que aconteceu foi que cansei, parei de re-

clamar. Todos dizem que eu pareço melhor ago-

ra. Parece que me acostumei, mas o que aconte-

ceu foi pior; falta-me a energia de quem acredita 

na mudança. Quem reclama, acredita que algo 

pode ser transformado. No meu caso não, a fadi-

ga já tomou conta de mim, não consigo mais fa-

zer nada. Não vejo solução para o meu dia a dia.

O que estimula um ser humano são os pla-

nos, os objetivos e a ambição. Se você não possui 

nenhum dos três, nada mais faz sentido. Qual o 

objetivo de acordar cedo para ir ao trabalho? Lu-

tar contra doenças graves, lidar com familiares 

sob um alto nível de estresse, não dá sentido a 

minha vida.
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Como você bem sabe, meu sonho sempre 

foi ser médico. Ajudar as pessoas sempre foi a 

minha meta. Mas no momento, não consigo 

nem me ajudar. Tenho vivido um dos períodos 

mais nebulosos da minha vida. Não consigo 

planejar o meu amanhã. Meu objetivo é apenas 

vencer o dia de hoje. Somente isso.

Até breve,

Leonardo Barbosa
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XI - Insônia
São Paulo, 10 de novembro de 2013,

Olá Elisabeth,

O sono se foi junto com o sonho. É como se 

de repente o sonho se tornasse um pesadelo no 

mesmo ambiente. Nada mudou. O que me fazia 

feliz, agora me entristece. Não houve nenhuma 

notícia triste nova. Apenas tudo me faz ter um 

sentimento, ainda pior.

Não consigo encontrar um rumo novo 

para minha vida. Acho que ver sofrimento, ti-

rou-me a esperança. Sabemos como ninguém, 

a dinâmica do ciclo da vida. As pessoas nascem 

sofrendo, crescem sofrendo, reproduzem-se so-

frendo e morrem sofrendo. Não consigo encon-

trar uma lógica para seguir esse ciclo.
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Tinha planos de acumular dinheiro para 

fazer o que gosto, mas tudo perdeu o sentido. 

Guardo o dinheiro em qualquer lugar e gasto 

com qualquer coisa. Não tem sentido passar a 

vida nesse ciclo de sofrimento. Para que fazer 

parcelamento de um imóvel em 30 anos? Não 

tenho nem vontade de viver esse tempo… Não 

sinto mais nenhuma motivação para mais nada.

Quando estava em formação, minha meta 

era concluir o curso. Quando concluisse, o 

meu objetivo seria ter um emprego, num bom 

local. E agora? As metas foram cumpridas? 

Vou criar novos objetivos para esconder o ób-

vio. A minha infelicidade é latente. É preciso 

ser totalmente cego para não perceber a falta 

de sentido na nossa rotina.
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É como se cada diagnóstico que eu desse, 

também levasse junto um pouco da minha for-

ça. Acho que no momento ela se esgotou. Lá se 

foi toda a minha energia para viver. A falta de 

sono agravou mais ainda esse problema.

Sua ligação essa semana, me ajudou a re-

fl etir sobre o meu estado de espírito. Você men-

cionou que achava que eu estava deprimido ou 

em burnout. Percebo como nós, médicos, gos-

tamos de classifi car as pessoas e suas emoções. 

Sinceramente não tenho visto sentido de viver, 

ganhar dinheiro ou ir ao trabalho. Faço tudo 

automaticamente, porque necessita ser feito.

Ando lendo pensamentos de vários fi ló-

sofos, que tem reforçado esse meu sentimento 

que você refere como depressão. Eu não sei, se 

ver claramente essa vida que levamos é um de-

pressão, ou se seu otimismo, mesmo na falta de 

prazer no trabalho é outro tipo de doença não 

diagnosticada.
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Minha amiga, seu planos sempre soaram 

estranho para mim. Carro, casa e viagens? É 

esse seu objetivo na vida? É ter fi lhos e criá-los?

Talvez você tenha razão. Talvez meu hu-

mor esteja deprimido. A insônia é um dos sin-

tomas. E lendo o DSM-IV consigo fechar meu 

diagnóstico. Até ideação suicida estou tendo, 

mas não se preocupe, os poetas não morrem. 

Eles se transformam.

Até breve,

Leonardo Barbosa
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XII - Tentativa de Suicídio
São Paulo, 8 de dezembro de 2013.

Cara Elisabeth,

Obrigado pelas inúmeras ligações e cartas. 

Não se preocupe, não tomarei mais nenhuma 

medida impensada. Essa carta é apenas para te 

explicar sobre meu desaparecimento. Realmen-

te eu precisava dar um basta nessa minha vida. 

Não conseguia ter nenhum prazer, levava uma 

vida insignifi cante... E num determinado mo-

mento da sua vida, é necessário ter maturidade 

para perceber isso, ter uma consciência plena 

de quem você é, ou deseja ser.

Tenho plena convicção de que algumas 

pessoas podem achar minha vida, um exemplo 

de sucesso. Não posso reclamar dos meus ga-
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nhos e do meu trabalho. Infelizmente não con-

sigo fi car feliz, realizando o trabalho que sem-

pre sonhei.

Só consigo ter uma sensação de não per-

tencimento no meu trabalho e na minha vida. 

Cheguei à seguinte conclusão: não me resta 

outra alternativa, senão acabar com ela, colo-

car um ponto fi nal e reiniciar, tentar outras 

alternativas. O que é nossa vida senão um rei-

nício constante?

Você tem razão minha amiga… Irei acabar 

com essa vida, para começar uma outra vida. 

Essa será a minha solução. Não acredito que um 

ser humano esteja preparado para cuidar do so-

frimento alheio, sempre me enganei… Nunca 

estive preparado. O meu sofrimento é o lidar 

com a dor alheia. Não acredito que alguém este-

ja preparado. Todos nós sofremos, diariamente 

e fi ngimos não sentir. É um faz de conta que 

nos impulsiona a encenar os confl itos internos.
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Lidar com o sofrimento alheio é demais. 

Minha escolha é deixar essa vida. Minha esco-

lha é deixar de ser médico. Não consegui lidar 

com o sofrimento, falhei no objetivo da minha 

profi ssão. Eu sofro junto!

Obrigado pelo apoio e saiba que sua liga-

ção me fez abortar a tentativa de suicídio.

Leonardo Barbosa
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Esta obra foi composta em fonte ITC New Baskerville Lt 12/18
e impressa em papel Cartão Supremo 250 g/m2 [capa]

e em papel Polén Bold 90g/m2 [miolo]

Indique este livro para um amigo!
Saiba como em www.livrus.net
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